
Den Haag mag dan een van de laatste steden zijn zonder 

gemeentebestuur (op het moment van schrijven), maar dat wil 

niet zeggen dat de ontwikkelingen op het gebied van wonen, 

werken en winkelen stilstaan. Zo werkt de gemeente hard aan het 

Binnenstadsplan 2030 waarin het uitlegt wat de grote uitdagingen 

zijn voor de komende jaren. Het plan vormt een leidraad voor de 

thema’s waaraan ondernemers, eigenaren, lokale overheid en de 

bewoners samenwerken de komende tijd. Nicole Aalbers, senior 

adviseur binnenstad en retail, legt uit waar de focus ligt van het 

plan. ‘Als je kijkt naar de binnenstad dan zie je dat het veel meer 

gaat om wonen, werken, studeren én recreëren en minder om het 

pure winkelen. Tot een jaar of vijf geleden draaide het om grote 

warenhuizen, maar die tijd lijkt voorbij te zijn. We zijn de kelders 

en verdiepingen aan het transformeren in functies voor wonen, 

studeren en werken.’

Concreet betekent het dat er circa 25.000 vierkante retailmeters uit 

de Haagse binnenstad zullen verdwijnen de komende jaren. Senior 

adviseur Rick Zijderveld legt uit dat je in de grote vier steden overal 

hetzelfde beeld ziet en dat geldt ook voor Den Haag. ‘Mensen halen 

hun boodschappen wat dichter bij huis en in de binnenstad gaat het 

meer om beleven en recreëren dan om kopen.’

Vernieuwing winkelgebied
In het vorige Binnenstadsplan lag de focus op de vernieuwing van het 

kernwinkelgebied (de Grote Marktstraat heeft inmiddels een nieuwe 

uitstraling), de uitbouw van het luxe segment (Indigo hotel en nieuwe 

formules) en cultureel is er ook flink geïnvesteerd. Maar nu ligt de 

nadruk op zaken als transformatie en verbreding van commerciële 

en niet-commerciële voorzieningen, vergroening van de binnenstad 

en de mobiliteitstransitie (van auto naar fiets en OV). Aalbers: ‘Die 

thema’s zijn heel belangrijk voor het verblijf in de stad.’  

Den Haag wil dus verder groeien naar een binnenstad waar grote 

retailmerken een goede locatie hebben en beleving centraal staat, 

maar waar je ook goed kan wonen, ondernemen, studeren en 

ontspannen. Zijderveld legt uit dat in de binnenstad ook lokale 

ondernemers een belangrijke positie hebben. ‘Natuurlijk hebben 

ook zij het zwaar gehad tijdens Corona, maar je ziet dat de 

consument dáár graag winkelt. Zij vormen echt de kers op de taart 

van een hele levendige binnenstad.’

Leidse Universiteit
De transformatie van winkelen naar wonen, werken, studeren en 

relaxen zie je dus concreet terug in het feit dat er andere functies 

komen voor die 25.000 vierkante winkelmeters. Kenmerkend is 

de komst van de Haagse dependance van de Leidse Universiteit 

in het oude pand van Hudson’s Bay aan de Grote Marktstraat. 

Waar mensen - voor zover ze dat deden - eerst in het warenhuis 

keken of er mooie schoenen waren, lopen er straks studenten die 

broodjes eten, naar de bioscoop gaan en een rondje wandelen. 

Waar H&M vroeger drie of vier vestigingen had in de stad heeft 

het er nu nog slechts één. Zijderveld: ‘Het wordt gewoon een 

ander type binnenstad, je moet op veel meer vlakken schakelen.’ 

Aalbers legt uit dat de aandacht van bezoekers simpelweg 

verschuift van winkelen naar horeca, cultuur en leisure. ‘Daarom 

focussen we ook op het Museumkwartier met het Mauritshuis en 

de doorontwikkeling van het Escher Museum. Zo kan je je ook 

onderscheiden van de internationale shopping mall in de buurt 

(Mall of the Netherlands in Leidschendam, red.).’ Zijderveld, 

geograaf van oorsprong, vindt het een hele gezonde ontwikkeling. 

‘Je ziet hoe steden zichzelf in de historie altijd weer opnieuw 

uitvonden. Het zijn hele flexibele organismes die altijd in beweging 

zijn. De gemeente maakt al dertig jaar plannen om in te spelen op 

de ontwikkelingen in die periode. Een binnenstad is het economisch 

hart van de stad die nooit af is en waaraan je steeds sleutelt.’ 

Aalbers: ‘Het is trouwens niet zo dat we afscheid nemen van de 

winkels want de plint is heilig.’ 

Vastgoedtafel
De uitdaging is dus duidelijk en die gaat de gemeente aan 

met verschillende partijen zoals Bureau Binnenstad, de 

ondernemersverenigingen en vastgoedinvesteerders. Veel partijen 

zijn verenigd in de Vastgoedtafel Kernwinkelgebied waarin 80 

procent van de eigenaren in het gebied vertegenwoordigd zijn 

waaronder veel institutionele beleggers. Daarin wordt op strategisch 

niveau gesproken over de toekomst van de binnenstad. Aalbers: 

‘We werken heel nauw samen met partijen en natuurlijk zijn 

er ook discussies over de toekomst van de stad.’ Waar hebben 

ondernemers en beleggers behoefte aan? Aalbers: ‘Op strategisch 

niveau vinden ze het heel belangrijk dat ze weten waar het heengaat 

met de stad. Tijdens Corona lag de focus echt even op overleven, 

maar al snel kwam er veel vraag naar waar je heen beweegt als stad. 

Daar ontstond een duidelijke behoefte en verder is het belangrijk 

dat je veel begeleiding biedt bij het transformatieproces; hoe zit het 

met vergunningen en hoe regel je de duurzame plannen allemaal?’ 

Zijderveld: ‘Met grote stedelijke opgaven als klimaatadaptie, 

mobiliteitstransitie en transformatie zijn grote investeringen 

gemoeid waar vanuit de landelijke overheid meer aandacht en 

financiële steun wenselijk is. De grote binnensteden hebben een 

belangrijke functie voor het vestigingsklimaat van ons land en het 

aantrekken van talent.’

Bouwen aan de stad
Over die mix tussen wonen, werken en winkelen gesproken. 

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Haag 

Wonen, vindt het ook belangrijk dat de gemeente, corporaties, 

beleggers en ontwikkelaars samen aan een stad bouwen waarin 

alle functies samenkomen. ‘Wij bouwen aan een mooie stad 

en fijn wonen is meer dan alleen een goede woning; een groet 

van je buren, goede scholen, een mooie binnentuin of parkje 

bijvoorbeeld. Winkels om de hoek en een baan dichtbij zijn ook heel 

belangrijk. Een fijne buurt waarin iedereen mee kan doen, maakt 

je leven een stuk mooier. Daarom bouwen wij nieuwe woningen 

en kijken daarbij goed naar de voorzieningen in de buurt. Wij 

kijken bijvoorbeeld in de wijk Zuidwest heel integraal naar het 

gebied; van bereikbaarheid tot winkels en van sport en recreatie tot 

woningen. Zo gaat dat ook in het centrum; niet alleen maar kleine 

studio’s bouwen voor 1.500 euro, maar ook betaalbare sociale 

huurwoningen.’

Het geheim van het realiseren van een goede mix tussen wonen, 

werken en winkelen is de samenwerking tussen de overheid en 

ondernemers. Publiek-private samenwerking is essentieel de 

komende jaren in zijn ogen. ‘Je moet elkaar leren kennen. Alleen 

dan kun je elkaar vertrouwen en met een gezamenlijk doel aan 

de slag voor de lange termijn. Creativiteit en lef zijn daarbij heel 

belangrijk. In Zuidwest gaat dat heel goed: alles is bespreekbaar en 

er zijn hele korte lijnen om die nieuwe cultuur van samenwerken 

de ruimte te geven.’ Samenwerken is een goede, maar echt aan 

de slag is ook essentieel. ‘Je ziet dat bijvoorbeeld bij het ZKD-

gebied, een bedrijventerrein in Zuidwest dat ondernemers willen 

doorontwikkelen. Daar denken mensen na over werkgevers 

van buiten halen, over wonen in dat gebied en over opvang van 

kwetsbare mensen. Dat zijn spannende gesprekken en dan kom 

je tot concrete acties. Wij hebben daar bijvoorbeeld een oud 

kantoor van onszelf getransformeerd tot 69 zelfstandige units. Daar 

wonen nu cliënten van het Leger des Heils onder begeleiding. 

Op de begane grond zijn verschillende bedrijfsactiviteiten waar 

de bewoners werkervaring opdoen. Daar komen bedrijven, 

woningbouw en winkels dus op een mooie manier samen.’  

Ook Winkelcentrum Leyweg in Zuidwest is een goed voorbeeld 

van een integrale aanpak. ‘We focusten eerst op het complex 

zelf, nu kijken we naar het hele gebied: het winkelcentrum, de 

nieuwbouwplannen, de afspraken met de HTM voor een goede 

bereikbaarheid. Daarom is die publiek-private samenwerking 

essentieel. Je gaat gebieden inrichten, zodat de stad aantrekkelijker 

wordt. Dat mensen een fijne en betaalbare woning hebben met 

daaromheen de juiste voorzieningen en infrastructuur. Het gaat 

niet alleen om bouwen en verhuren, maar je gaat ervoor zorgen 

dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Kijk, wij moeten ook 

gewoon een gezond rendement halen, maar het sociale rendement is 

voor alle partijen belangrijker dan je denkt. Daarom moet je elkaar 

ook zo goed kennen.’

Wonen, winkelen en werken
Steeds maar weer dat ‘spel’ dus tussen wonen, winkelen én werken 

en over dat laatste hebben we het nog niet eens gehad terwijl de 

kantorenmarkt ook volop in ontwikkeling is. De functie van het 

kantoor is, met de coronacrisis als accelerator, verschoven van een 

werkplek naar een plek om te overleggen en brainstormen. Miles 

Copping van Bureau BUITEN werkte in 2017 mee aan het rapport 

‘Kantorenstrategie Den Haag’. Hij vindt dat de gemeente een goede 

afweging moet maken over de wenselijkheid van het ombouwen 

van kantoren naar woningen. De uitkomst kan verschillen per 

pand. Soms is dat, gezien de matige kwaliteit of onhandige indeling 

een verstandige keuze, maar het is vanuit economisch oogpunt 

onwenselijk als er te veel markttechnische goede kantoren worden 

getransformeerd waardoor krapte ontstaat. Een omgebouwd 

kantoor weer terugbouwen gaat niet gebeuren. ‘Natuurlijk werken 

mensen vaker thuis, maar er is nog steeds veel behoefte aan 

kantoorplekken in de grote steden, zeker in centrumgebieden. 

Als je grote bedrijven geen plek meer kunt bieden in het centrum 

dan verlies je hen aan andere steden zoals Amsterdam, Utrecht en 

Rotterdam want een andere plek in de stad is vaak geen optie. Daar 

moet je goed over nadenken.’

Concluderend is het wel aardig om terug te gaan naar geograaf 

Zijdeveld die terecht zegt: steden hebben in de loop der eeuwen 

altijd meebewogen, er is altijd flexibiliteit geweest om zich aan 

te passen aan de behoefte van de mensen die er komen. Het lijkt 

misschien een beetje soft, maar open staan voor elkaar, elkaar leren 

kennen is daarbij een hele belangrijke factor.  

Ook in Den Haag is de mix tussen wonen, werken en
winkelen aan het veranderen. Er is veel behoefte aan
woonruimte terwijl de kantoor- en winkelmeters afnemen.
Hoe beweegt de stad mee met die ontwikkeling? 
Dat vroegen we aan Nicole Aalbers en Rick Zijderveld
van de gemeente, Mohamed Baba van Haag Wonen en
Miles Copping van Bureau BUITEN.
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‘ Steden hebben zich
 in de loop der eeuwen
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