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NIEUW LEVEN IN VERGETEN BINNENHAVEN 

OOK LAAKHAVENS IS, ONDER INVLOED 

VAN DE GROEIENDE STUDENTENCOMMUNITY 

OP DE HAAGSE HOGESCHOOL AAN HET 

VERANDEREN. EERST HET DEEL VAN DE 

HAAGSE HOGESCHOOL EN VERVOLGENS 

HEEFT HET DEEL VAN DE MEGASTORES EEN 

METAMORFOSE ONDERGAAN. 

LAAKHAVEN WEST EN DE PETROLEUMHAVEN 

ZIJN DE HUIDIGE GEBIEDEN IN VERANDERING.

DIT DEEL VAN DEN HAAG WORDT DAAR DOOR 

STEEDS INTERESSANTER VOOR ALLERLEI 

PARTIJEN.

0000
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INLEIDING

Wie door de � etstunnel van station Hollands Spoor 
Laakhavens binnenrijdt, kan de verandering in 
atmosfeer niet ontgaan. Overal slenteren, � etsen, 
rennen en skaten jonge mensen. 
Het zijn studenten van de Haagse Hogeschool of 
van het ROC Mondriaan, die de openbare ruimte 
een eigen energieke sfeer geven, een vibe.

Ze zijn met veel - inmiddels telt de Haagse studenten -
community zo’n 30.000 koppen - en hun aantal groeit 
nog steeds. Deze groep heeft eigen behoeftes en 
voorkeuren, die zich steeds duidelijker manifesteren 
in deze omgeving. Zo is er een groeiende vraag naar 
goedkope huisvesting en aantrekkelijke horeca- en 
winkelconcepten.

De gemeente werkt hier samen met locale partijen 
en ondernemers aan nieuwe, verrassende 
initiatieven. In tegenstelling tot voor de krediet-
crisis ligt er geen blauwdruk klaar waar een 
initiatief ingepast moet worden, maar er is 

volop ruimte voor � exibele ontwikkeling. 
Kleinschaligheid is troef, de eigen inbreng ook.

De verandering in atmosfeer in Laakhavens is niet 
onopgemerkt gebleven. Verschillende partijen 
hebben hun kans waargenomen en zijn hier al aan 
de gang. Zij steken hun energie in verdere 
ontwikkeling en vormen Laakhavens naar hun 
eigen ideaal. De gemeente ondersteunt hen daarbij 
zo veel mogelijk. 
De variatie in deelnemers en initiatieven is enorm, 
wat de dynamiek in het gebied aantrekkelijk en 
spannend maakt. Een aantal van hen komt aan 
het woord in deze uitgave. 

Waar ooit de Haagse binnenhaven lag met een 
directe verbinding met het spoor, centrum en 
nationale infrastructuur, is zo een uniek experiment 
aan de gang. De gemeente nodigt u hierbij graag uit 
om mee op ontdekking te gaan in Laakhavens 
‘Nieuwe stijl’ - en to get into the vibe.

‘Ontdek de vibe
 van Laakhavens’

0 0 0 0 
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AAN HET SPOOR EN HET 

WATER, DICHTBIJ DE GROTE 

INFRASTRUCTUUR EN HET 

CENTRUM VAN DEN HAAG: 

LAAKHAVENS HEEFT EEN 

GEWELDIGE LIGGING

VOORMALIGE BINNENHAVEN AAN HET SPOOR

1 
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LEEGHWATERKADE

Ligging en
 infrastructuur

Laakhavens is onderdeel van stadsdeel Laak. Het ligt 

direct achter station Hollands Spoor en wordt aan één 

kant begrensd door de spoorlijn en aan de andere 

kant door het riviertje de Laak. Het is een langgerekt 

gebied dat er op de kaart uitziet als een taartpunt, 

met Hollands Spoor als kers op de taart. 

Laakhavens is de oude Haagse binnenhaven, 
aan gelegd rond 1900, die in de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw in verval raakte. 
Het bestaat uit acht kades die via de Haagse 
Trekvliet in verbinding staat met de Vliet tussen 
Delft en Leiden. 

Laakhavens wordt begrensd door de Waldorpstraat 
(langs het spoor), Fijnjekade/Rijswijkseweg en het 
riviertje de Laak. Het gebied ligt aan de zuidzijde 
van het Haagse centrum. 

De structuur van Laakhavens wordt bepaald 
door de omliggende wegen. De Calandstraat, 
de Waldorpstraat, het Leeghwaterplein en de 
Rijswijkseweg zijn de ontsluitingswegen. 

De Calandstraat en de Neherkade maken deel 
uit van de CentrumRing. 
De Calandstraat kan gezien worden als een 
van de entrees van de binnenstad. 

De Neherkade vormt door het drukke 
doorgaande verkeer een barrière richting 
de overige wijken in Laak.

De gemeente is begonnen met de aanleg van de 
Rotterdamsebaan. Deze verbindt het knooppunt 
Ypenburg (A4 en A13) met de CentrumRing en 
is naar verwachting klaar in 2019. 
Laakhavens wordt daardoor nog beter bereikbaar. 

Stadsdeel Laak en Laakhavens: 
wat is wat?
Stadsdeel Laak heeft een oppervlakte van 

4,5 km² en is daarmee het kleinste van de 

Haagse stadsdelen. De gemeente splitst het 

stadsdeel in twee gebieden:Laak en Binckhorst.

Laak (exclusief Binckhorst) is onderverdeeld in 

de volgende wijken: Spoorwijk, Laakkwartier, 

Molenwijk (Laak-Noord), Schipperskwartier 

en Laakhavens. 

Laakhavens is dus een onderdeel van een veel 

groter geheel. Door de ligging direct achter het 

station Hollands Spoor en het feit dat Laakhavens 

als oud-industrieel gebied tamelijk ruim opgezet 

is gebleven in vergelijking met de omliggende 

woonwijken van Laak, heeft het gebied een heel 

eigen karakter en potentieel voor ontwikkeling.

 

1 

Indeling
De gemeente is verder actief in:

•  Laakhaven Hollands Spoor: o.a. openen 

stationstunnel aan Laakhavenszijde, 

studenten en starterswoningen aan het 

Leeghwaterplein.

•  Laakhaven Centraal: Megastores,  her-

ontwikkeling 2e fase naast ROC Mondriaan 

met toegang aan Leeghwaterplein in 

combinatie met starterswoningen. 

•  Laakhaven West: sikh tempel en twee 

Hindoestaanse gebedshuizen; appartementen 

en bedrijfsruimten, o.a. in kleinschalig 

opdrachtgeverschap (KO).

•  Laakhaven Petroleumhaven: appartementen 

en bedrijfsruimten , o.a. in KO.



12 13

0 2 41 km

(!N
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Geo-informatie & Erfpachtbedrijf
Leyweg 813, 2545 HA Den Haag
geodesk@denhaag.nl

((((N(N(

Televisiestraat

Eliasplein

Swammerdamstr

Laakplein

Lorentz
plein

Kemperstr
man

ntsoen

H
ofw

ijck
plein

AlbertCuypstr

Leemans
plein

Cromvliet
plein

Marktweg

Rijswijkse
plein

Hofland
plein

Van
 M

uss
ch

enbro
eks

tra
at

Reinwardtstraat

Vollevens

straat

Stastok
straat

Veris-
straat

Rondebosstraat

1e Lulofsdwarsstraat

Betsy
Perkstr

Boerhaave
straat

Moreelsestr

Van
N

agelhof

Bartje

Blom
hof

g

Johanna
W

esterdijkplein

Wiekstr

M
eyer

straat

Eem

M
ultatuli

hof

G
em

aal
straat

Vermuyden
straat

Midden
straat

Waldorpstr
aat

Michaelis
straat

Esmoreit
lein

W
ouw

erm
anstraat

M
edler

straat

Stam
kartstraat

Jonckbloetplein

Leliest

Coorn-

herts
tr

Schepradstraat

Westenbergstraat

Zuylichem
str

L

Kneppel-

houtstr

Asstraat

Bergm
annstr

Hunse
straat

D
om

m
elstr

Peilstraat

Lidewijde
straat

Jan
Tooropstraat

t

Regge
straat

Greve-
lingenveld

Enthoven
plein

Beyerinck

straat

Bosboomstr

Van der
Lissestr

Ingen-houszstr

Suringar

straat

Lockhorststraat

Van
Ravesteinstraat

Calandstraat

A
nnie

Foorestr

D
ercksen

straat

Judith
Leysterstr

Pasteur
plein

Pompstr

Pieter
Spastraat

Spoorslag

Lam
arckstr

Karel de
G

eerstr

Neherkade

efaat

R.hof

Spilstraat

EeckhoutstraatVan O
sstr

Vliegw
iel

straat

Leeghwater

straat

M
olenaar

straat

Spaarne
plein

Rochussen
straat

Rijswijkse
straat

lenso
aat

Potgieterstraat

Fe
rra

nd

weg

Klepstraat

Van D
iesen

straat

Scheppingstraat

Troelstrakade

Tonystraat

Scheep

m
akersstr

Cylinderstraat

Ernest
Staasstr

Slachthuis

plein

Trembley
straat

Starter

Berck-
heydestr

G
eleenstr

Ter Borchstr

Van Bassen

straat

Ketelstraat

V.Meursstr

Jan
Steenstr

School-
m

eesterstr

Bontekoestraat

adewich

tra
at

Swanen-burgstr

Tw
ickel

straat

W
eldam

straat

Falck
straat

Tullingh
straat

Eliasstr

Kraijenhoff
straat

Caland
plein

Re
viu

s
st

ra
at

pl

G
uido

G
ezellestr

Rechteren
straat

Grebb

Van der
H

oopstr

D
rijfriem

straat

Boele van
H

ensbroekstr

Boddaertstr

Piet Paaltjens
straat

David

Blesstr
aat

V.O
osterw

ijk
Bruynstr

Wentholt

straat

Jan de
W

eertstraat

n

Van der

Helsts
tra

at

Hendrik
Mandestraat

Van M
aanen

kade

Bresterstraat

Beatrijs
straat

Jan van

Rodestraat

Joris van der
H

aagenstr

Van der Kunstraat

Stamkart
plein

Spaarnestr

Brinckerinckstraat

V.Leeuwenhoekstr

Dinte
lst

r

A
arnout

D
rostlaan

D
oedijnstraat

H
averschm

idt
straat

M
inckelers

straat

A
llard Piersonlaan

AnnaBlaman
plein

Tak van Poortvlietstraat

Dautzenbergstraat

W
olterbeekstraat

Fijnjekade

Molenslootstr

Lobattostraat

D
ynam

ostraat

Zaanstraat

Elise v.Calcarstr

Blekersla

Burgersdijkstraat

Elboogstraat

Stst

Zuigerstraat

Telexstraat

Koninginnestraat

D
e B

ullstraat

V.Koets-
veldstr

Slachthuisstraat

Langnekstraat

H
aag

w
eide

Vierli
nghka

de

Van den Berghstraat

Lyonnetstraat

Draaistr

Schoonhetenstr

Jo
na

th
an

st
ra

at

Zwetstraat

Alberdingk

Thijmplein

Kaapse
plein

m
anstr

W
illem

Dreespark

Busken Huetstr

Bontekoekade

Jan Blankenstr

Janssoniusstraat

Suze
Robertsonstr

Junostraat

Huijgensstraat

D
e B

ock
straat

G
erard Kellerstraat

M
ijtensstraat

Noordpolderstraat

H
ugo Verrieststraat

Johan G
ram

straat

Van Zeggelenlaan

Van V
lotenstraat

Rodenbachstraat

Bragastraat

Van Limburg Stirumstr
Spionkopstr

W
aterloop

sstr

Laan Te B
loting

Convivastraat

Slachthuislaan

Energiestraat

Amazonestr

Max Havelaarstraat

Stuw
str

Jacob
M

arisstraat

Rosseels

straat

Ledeganck

plein

Leeghwaterkade

Wenckebachstraat

Steenlaan

park

Ferdinand Bolstraat

Radarstraat

M
iquelstr

Leeghw
aterplein

raat

Hildebrandplein

Uranusstraat

Multatulistr

Thijssestraat

Jupiterk

kinderenstraat
Lulofsstraat

aat

Gabriel M
etsustraat

GoudriaankadeCruquiuskade

Oltmansstr

Stationsplein

Abraham van Beyerenstr

Viaductweg

Heeswijk
plein

Poolsterstraat

Plutostraat

Schoeplaan

O
udem

ansstraat

Trekvlietplein

Damasstraat

Antheunisstraat

Al
be

rd
in

gk
Th

ijm
st

ra
at

Jan ten
Brinkstraat

Ulenpasstraat

Stortenbekerstr

Jan Wapstraat

Beetslaan

Calandkade

Schlegelstraat

Frans

Halsstr

Broekslootkade

Van Ruysbroekstraat

Hasebroekstr

Lau Mazirellaan

Caan van Necklaan

Jan van der Heijdenstraat

D
eim

anstraat

n

Jan van Beersstraat

Zijpendalstraat

Stieltjesstraat

Tulpstraat

A
nna Bijnslaan

Rederijkerstraat

Jacob Schorerlaan

Weteringkade

Pasteurstraat

D
rebbelstraat

Verm
eerstraat

W
ithuysstraat

As
su

m
bu

rg
w

eg

Fruitweg

Groenteweg

Capadosestraat

Verheeskade

Koningstraat

Schimmelweg

Isingstraat

Sinjeur Semeynsweg

Jacob Catsstraat

D
e G

enestetlaan

Be
et

ss
tra

at

Linnaeusstraat

1e van der Kunstraat

Trekw
eg

Paets van Troostwijkstr

Hild
ebrandstr

N
oordpolderkade

Van Ostadestraat

Goeverneurlaan

Laakweg

Hoefkade

Rijsw
ijksew

eg

Laakkade

Parallelw
eg

Ingenhouszplein

J.v.Cam
pen

straat

Meester de

Bruinplein

Goeverneur

plein

Schaap-
herderstr

J.Pienemanstr

Arnold
Aletrino

plantsoen

Houck
geeststr

Saenredam

straat

G
rietje van

Burenhof

G.Flinckstr

1e Laak
dwarsweg

Mevrouw
DorbeenhofRobertus

Nurkshof

Theodor
Stangstr

Spaarne
dwarsstr

Johan van
Veenplein

Prudens v.
Duysestr

Antonia
Korvezee

park

Van der
Hoogenhof

Fannius
Scholtenstr

Henriette
Keggehof

Van den
Broekstr

Zacharias
Jansenstr

JohanRingers
plantsoen

Til Brugman

plantsoen

NiekEngelschman

park

W
illem

 de
Clercqstr

Cam
era

O
bscurastr

Rudolf.v.

Brammenstr

Koopm
ans v.

Boekerenstr

Generaal 

Geen

Hoefkade

H
oefkade

N
aaldw

ijksestraat

Van Ostadestraat

Fabritius
str

Vermeerstr Krusem
anstr

Parallelweg

Vaillantlaan

Mercuriusweg

Rijsw
ijksew

eg

Laakweg

Neherkade

Waldorpstraat
Waldorpstraat

Hoefkade

Laakweg

Neherka
de

Hoefkade

Stuw
straat

Stuw
straat

Broekslootkade

M
iquelstraat

Laakkade

Ising
straat

A
llard

Piersonln

Paets van Troostwijkstraat

Goeverneurlaan

Laakkade

Dr.
Schaep

m
anstr

Vosmaer
straat

H
ildebrandstr

Erasmusweg

Melis Stokelaan

H
aa

D
ahlia

straat

Rozenstr

Resedastraat

D
oelenstraat

Fokker
haven

!N

8. GOUDRIAANKADE

7. LEEGHWATERKADE

2. VIERLINGKADE 6. CRUQUIUSKADE

5. VERHEESKADE

3. CALANDKADE

4. NEHERKADE

1. PETROLEUMHAVEN

1

3
4

6 8
5

2

DE 8 HAVENS OF KADES VAN LAAKHAVENS 1 Laak in kaart

LAAKKWARTIER

MOLENWIJK

LAAKHAVEN CENTRAAL
SCHIPPERS 
KWARTIER

LAAKHAVEN WEST

LAAK

N
0 250 500 m

CENTRUM

SCHEVENINGEN

KIJKDUIN

PETROLEUMHAVEN

LAAKHAVEN
HOLLANDS SPOOR

SPOORWIJK

A4 AMSTERDAM SCHIPHOL

45 MINUTEN

30 MINUTEN

15 MINUTEN

A12 UTRECHT

A13 ROTTERDAM - THE HAGUE AIRPORT

7

HS



14 15

Swam

Laakplein

Kemperstr
man

ntsoen
Hofw

ijck
plein

AlbertCuypstr

Leemans
plein

Rijswij
plein

Hofland
plein

bro
ekst

raa
t

Reinwardtstraat

Vollevens

straat

Stastok
straat

Veris-
straat

1e Lulofsdwarsstraat

Moreelsestr

Van
N

agelhof

Bartje

Blom
hof

g

Johanna
W

esterdijkplein

M
eyer

straat

Vermuyden
straat

M
st

Waldorpstr
aat

Michaelis
straat

W
ouw

erm
anstraat

Stam
kartstraat

Westenbergstraat

Zuylichem
str

Asstraat

Jan
Tooropstraat

Enthoven
plein

Beyerinck

straat

Bosboomstr

Van der
Lissestr

Ingen-houszstr

Van
Ravesteinstraat

Calandstraat

Judith
Leysterstr

Pasteur
plein

PieterSpastraat

Spoorslag

Lam
arckstr

Karel de
Geerstr

Neherkade

R.hof

Spilstraat

EeckhoutstraatVan O
sstr

Leeghwater

straat

Rochussen
straat

Rijswijkse
straat

Fe
rra

nd

weg

Van D
iesen

straat

Slachthuis
plein

Trembley
straat

Berck-
heydestr

Ter Borchstr

Van Bassen

straat

Jan
Steenstr

School-
m

eesterstr

B
st

Falck
straat

Tullingh
straat

Kraijenhoff
straat

Calandplein

David

Blesstra
at

V.O
osterw

ijk
Bruynstr

Wentholt

straat

Van der

Helsts
tra

at

Bresterstraat

Joris van der
Haagenstr

Van der Kunstraat

Stamkart
plein

V.Leeu

Doedijnstraat

Allard Piersonlaan

Tak van Poortvlietstraat

W
olterbeekstraat

Fijnjekade

Molenslootstr

Lobattostraat

Dynam
ostraat

Burgersdijkstraat

Zui

Telexstraat

Koninginnestraat

De Bullstraat

Slachthuisstraat

kstraat

Haag
w

eide

Vierlin
ghka

de

Van den Berghstraat

Lyonnetstraat

Draaistr
m

anstr

W
illem

Dreespark

Jan Blankenstr

Suze
Robertsonstr

Huijgensstraat

De Bock
straat

Gerard Kellerstraat

M
ijtensstraat

Johan G
ram

straat

Van Limburg Stirumstr

W
aterloop

sstr

Convivastraat

Slachthuislaan

Energiestraat

Jacob
M

arisstraat

Leeghwaterkade

park

Ferdinand Bolstraat

Radarstraat

M
iqu

Leeghw
aterplein

raat

Hildebrandplein

Thijssestraat

Lulofsstraat

Gabriel M
etsustraat

GoudrCruquiuskade

Stationsplein

Abraham van Beyerenstr

Viaductweg

Stortenbekerstr

Calandkade

Schlegelstraat

Frans

Halsstr

n

Stieltjesstraat

b Schorerlaan

Verm
eerstraat

W
ithuysstraat

Fruitweg

Groenteweg

Capadosestraat

Verheeskade

Koningstraat

Isingstraat

Jacob Catsstraat

De G
enestetlaan

1e van der Kunstraat

Hild
ebrandstr

N
oordpolderkade

Van Ostadestraat

Laakweg

Hoefkade

Laakkade

Parallelw
eg

Ingenhouszplein

J.v.Cam
pen

straat

Meester de

Bruinplein

Goevern
plein

J.Pienemanstr

ArnoldAletrino
plantsoen

Houck
geeststr

Saenredam
straat

Grietje van

Burenhof

G.Flinckstr

1e Laak
dwarsweg

TheodorStangstr
Johan van
Veenplein

Antonia
Korvezee

park

Fannius
Scholtenstr

Van den
Broekstr

JohanRingers
plantsoen

W
illem

 de
Clercqstr

Hoefkade

Hoefkade

N
aaldw

ijksestraat

Van Ostadestraat

Fabritius
str

Vermeerstr Krusem
anstr

Parallelweg

Vaillantlaan

Rijsw
ijksew

eg

Laak

Neherk

Waldorpstraat
Waldorpstraat

Hoefkade

Laakweg

Neherka
de

Laakkade

Ising
straat

Laakkade

RAC

MEGA STORES
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Geo-informatie & Erfpachtbedrijf
Leyweg 813, 2545 HA Den Haag
geodesk@denhaag.nl

HS

DE PIONIERDE PIONIER

SUPERMARKTSUPERMARKTHOLLANDS SPOORHOLLANDS SPOOR

DIVERSE 
HORECA
DIVERSE 
HORECA

AT PRODUCTIONSAT PRODUCTIONS

RAC HALLENRAC HALLEN

1 

DE PIONIERDE PIONIER

SUPERMARKTSUPERMARKTHOLLANDS SPOORHOLLANDS SPOOR

DIVERSE 
HORECA
DIVERSE 
HORECA

THE WALDO

HAAGSE HOGESCHOOL

STUDENTENWONINGEN

STUDENTENWONINGEN

Laakhavens in kaart

LAAKHAVEN CENTRAAL

LAAKHAVEN WEST

PETROLEUMHAVEN

LAAKHAVEN
HOLLANDS SPOOR

N
0 250 500 m

LAAKHAVENS

CENTRUM





19

2

GEDWONGEN DOOR DE KREDIET-

CRISIS HEEFT DE GEMEENTE EEN 

NIEUWE ROL AANGENOMEN IN 

GEBIEDS ONTWIKKELING. 

DE GEMEENTE IS NIET LANGER 

DE REGISSEUR MAAR DE FLEXIBELE 

FACILITATOR. PARTICULIERE 

ONTWIKKELAARS PAKKEN 

KLEINSCHALIGE PROJECTEN OP EN 

KRIJGEN DAARBIJ STEUN VAN DE 

GEMEENTE. DE EERSTE RESULTATEN 

IN LAAKHAVENS ZIJN VEELBELOVEND. 

Laakhavens heeft de X-factor
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Gedwongen door de kredietcrisis heeft de gemeente 

een nieuwe rol aangenomen: die van fl exibele 

facilitator. Gedetailleerde masterplannen voor 

grootschalige gebiedsontwikkeling zijn van de baan. 

De gemeente geeft particuliere investeerders de 

ruimte voor kleinschalige ontwikkeling en onder-

steunt hen bij de realisering van hun ambities. 

Met succes.

Impact van de kredietcrisis

Tot 2008 stond publiek-private samenwerking 
aan de basis van de ruimtelijke ontwikkeling van 
Den Haag. De gemeente beschreef in gedetailleerde 
masterplannen hoe een stadsgebied eruit moest 
komen te zien, welk programma er gerealiseerd 
moest worden en aan welke eisen dat moest voldoen. 
De gemeente was de regisseur van de gebieds-
ontwikkeling. Omdat het bijna altijd om groot-
schalige gebiedsontwikkeling ging, waren de grote 
beleggers en vastgoedorganisaties de vaste partners 

hierin. Toen de kredietcrisis in 2008 losbarstte, 
trokken deze partners zich terug uit verschillende 
gebiedsontwikkelingen en lieten de gemeente met 
lege handen achter. Publiek-private samenwerking 
behoorde (voorlopig?) tot het verleden en de 
gemeente had geen geld om zelf alles te 

ontwikkelen. De ruimtelijke ontwikkeling 
stagneerde, het optimisme over Den Haag 
‘Wereldstad aan Zee’ ebte weg. Wat nu?

Gemeente wordt facilitator

Anno 2014 is de energie terug. De gemeente heeft 
zich herpakt en een nieuwe rol gevonden: die van 
� exibele facilitator. Ze staat open voor particuliere 
initiatieven ongeacht de omvang. Investeerders 
worden zo veel mogelijk gesteund bij de realisatie 
van hun plannen. De gemeente bewaakt daarbij de 
randvoorwaarden, maar stelt zich zo � exibel mogelijk 
op en denkt in oplossingen. Deze nieuwe aanpak 
heeft een nieuw type investeerder aan getrokken: 
particulieren die hun eigen huis bouwen, 
ondernemers met ambitie. Door de kleinschaligheid 
van de initiatieven komt die op verschillende plaatsen 
met verschillende snelheden op gang. Daardoor is 
het lang onduidelijk wat het einddoel is en wanneer 
dat bereikt wordt. Voor traditionele investeerders 
wellicht een nadeel, maar anderen ervaren dat als een 
verademing: er ligt geen dicht getimmerd plan, maar 
een ongekende waaier aan mogelijkheden.

Wat betekent dit voor Laakhavens?

In het masterplan van 2009 stond een jachthaven 
gepland met allerlei horeca- en toeristische 

faciliteiten. Dit plan is van de baan. Natuurlijk kan 
er een jachthaven komen, maar dan als particulier 
initiatief. De gemeente zet zich daar graag voor in!
De studenten zijn gebleven en hun aantal groeit. 
De Haagse Hogeschool opende in 1995 de deuren 
en ROC Mondriaan volgde in 2008. Inmiddels 
studeren er 30.000 studenten in het gebied en is 
er een grote behoefte aan studentenwoningen en 
- voorzieningen. Daar ligt een gouden kans voor 
investeerders - een kans die sommigen al met beide 
handen aangegrepen hebben en waarin zij 
gefaciliteerd worden door de gemeente. 

Ruim baan voor 
de particuliere investeerder

2
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 IS ONVERSCHILLIGHEID

MIJN GROOTSTE TEGENSTANDER

INTERVIEW

WAT IS JE BOODSCHAP AAN

POTENTIËLE INVESTEERDERS?

‘Ik ben de verleider’, zegt Arnie Caprino. Als gebiedsmanager voor Laakhavens 

zoekt hij de beste partijen die in dit stadsdeel kunnen groeien en het tot ontwikkeling 

kunnen brengen. Hij is overtuigd van de kwaliteiten van Laakhavens, alleen moeten 

veel partijen die nog ontdekken.

ARNIE CAPRINO

 GEBIEDSMANAGER LAAKHAVENS GEMEENTE DEN HAAG

Waarin schuilt 
de kracht van 
Laakhavens?
‘Laakhavens heeft een in 

zichzelf gekeerde charme, 

die je pas ontdekt als je 

goed kijkt. Het heeft een 

heel eigen identiteit en 

authentieke sfeer. 

Dat komt doordat er veel 

water is, en de oude kades 

en elementen die herinneren 

aan de bedrijvige binnen-

haven die Laakhavens ooit 

was, er nog steeds zijn.’

Waarom is Laakhavens 
interessant voor 
investeerders en 
ondernemers?
‘Het is een vrij leeg gebied, dichtbij 

de hoofdinfrastructuur en de 

Haagse binnenstad. Rond de 

Haagse Hogeschool en het 

ROC Mondriaan woont een 

groeiende studenten community. 

Zo is er een gezellige horeca-

boulevard ontstaan waar de 

studenten elkaar opzoeken. 

De Megastores liggen er, het grootste 

overdekte winkelcentrum van de 

Benelux. Bovendien worden er steeds 

meer studentenwoningen ontwikkeld 

om aan de vraag tegemoet te komen. 

De studenten geven Laakhavens een 

eigen sfeer - een vibe - hip, energiek, 

vernieuwend, vrolijk. 

The place to be.’

Wat kunnen investeerders 
en ondernemers van de 
gemeente verwachten?
‘De gemeente probeert hun zoveel 

mogelijk tegemoet te komen. Door de 

crisis is de gemeente afgestapt van 

grootschalige gebiedsontwikkeling 

met grote partijen. Er ligt geen 

blauwdruk klaar voor de ontwikkeling 

van Laakhavens, zoals vroeger. 

Een investeerder komt met een plan 

- groot of klein, dat maakt niet uit - 

en dan gaan wij kijken hoe we dat 

kunnen inpassen. Dat betekent dat 

het gebied op verschillende plaatsen 

met verschillende snelheden tot 

ontwikkeling komt en dat er niet 

sprake is van een grootschalig project 

dat op een vast moment klaar is. 

Deze nieuwe, fl exibele opstelling van 

de gemeente is een uitgelezen kans 

voor kleinere initiatieven. Wat dat 

betreft is de crisis een zegen.’

‘Kom kijken en laat je 

inspireren door wat hier 

gebeurt. Het is een 

spannende plek voor 

creatieve initiatieven, 

die de gemeente aanmoedigt 

en faciliteert - of het 

nu om de opening van een 

Hindoestaans tempelcomplex 

gaat of een Haagse 

wijngaard. Stadspioniers 

en studenten maken het 

aantrekkelijk, geven het 

die vibe die je ook 

tegenkomt in het Quartier 

Latin in Parijs of Soho in 

Londen. Dit is een kans 

voor wie hem ziet.’ 

2
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NOG MAAR VIJF JAAR GELEDEN - IN 

HET MASTERPLAN KNOOP MOERWIJK 

- WERDEN HET SPOOR EN HET WATER 

ALS BARRIÈRES GEZIEN VOOR DE 

ONTWIKKELING VAN LAAKHAVENS. 

NU IS HET DENKEN HIEROVER 

RADICAAL VERANDERD. WAT EERST 

BARRIÈRE WAS, IS NU KWALITEIT.

BARRIÈRES WORDEN KWALITEITEN

3 
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In samenwerking met andere partijen bereidt 

de gemeente een aantal grote ingrepen in de 

infra structuur voor in en rondom Laakhavens, 

die gunstig zijn voor de bereikbaarheid. 

Het gaat daarbij om de volgende projecten: 

de aanleg van de Rotterdamsebaan; de herinrichting 

van de Neherkade; de bouw van een onderdoorgang 

in de Neherkade ter hoogte van het Leeghwaterplein, 

en de opening van de tunnel van het station 

Hollands Spoor aan de Laakhavenszijde.

Rotterdamsebaan, Neherkade en Leegwaterplein

De Rotterdamsebaan verbindt knooppunt 
Ypenburg (A4/A13) met de CentrumRing en 

volgt het tracé van de Binckhorstlaan. Naar 
verwachting leidt dit tot nog meer verkeer over de 
Neherkade. Omdat verkeersdrukte en de 
luchtkwaliteit op de Neherkader een probleem zijn, 
wordt de kade opnieuw ingericht. Doel van de 
ingreep is ener zijds de verkeersdoorstroming te 
verbeteren en anderzijds de veiligheid van het 
kruisende verkeer te garanderen (openbaar vervoer 
en � etsers). De Neherkade wordt daartoe uitgebreid 
met een derde rijbaan en er wordt een onder-
doorgang aangelegd.Het doorgaande verkeer op de 
Neherkade wordt via een onderdoorgang onder de 
kruising door geleid. Naar verwachting leidt de 
komst van de Rotterdamsebaan op termijn ook 
tot een betere verkeerssituatie op de Rijswijkseweg.

Investeringen in infrastructuur

Opening station Hollands Spoor

Wie de centrale gang van station Hollands Spoor 
volgt die naar de perrons leidt, loopt aan het einde 
daarvan tegen een muur op. 

Je kunt het achterliggende gebied - waaronder de 
Haagse Hogeschool - alleen via een verderop gelegen 

� etstunnel bereiken. NS, ProRail en gemeente gaan 
deze doodlopende tunnel doortrekken, zodat de 
Haagse Hogeschool en de rest van Laakhavens veel 
beter bereikbaar worden. Dit leidt tot een nieuwe 
stationsentree met 800 m2 retail, een � etsenstalling 
voor 2.500 � etsen en een nieuw plein. Hierdoor 
krijgt, vanaf eind 2016, ook de Laakhavenszijde een 
volwaardige entree tot het station. 
Deze nieuwe entree leidt tot een looproute tussen 
Haagse Hogeschool en het stationsplein, waar 
uitnodigende horeca gepland staat met terrassen, 
en - even verder op - het centrum van de stad. De onderdoorgang bij het Leeghwaterplein in de Neherkade.



28 2928 29INTERVIEW

DE GEMEENTE IS AFHANKELIJK

PARTICULIERE INITIATIEFNEMERS. 

Laak is de plaats waar je de stad over het spoor binnenkomt. Daar krijg je de eerste 

indruk van Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Stadsdeel Laak is 

daarmee “de stad van aankomst” voor velen: forensen, toeristen, migranten, expats, 

studenten. Iedereen neemt zijn eigen energie mee, iedereen komt iets doen. 

Daardoor heerst er een ondernemende sfeer. ‘De gemeente ziet dat als een kans 

voor de ontwikkeling van Laakhavens’, zegt Erik Pasveer.

GEMEENTE DEN HAAG HOOFD STEDENBOUW EN PLANOLOGIE

ERIK PASVEER

NIEUWE CONCEPTEN, NIEUWE PARTNERS

HOE KIJK JE DAAR TEGENAAN?

Laakhavens behoort 
bepaald niet tot de 
aantrekkelijkste wijken van 
Den Haag. Hoe komt dat?
‘Laakhavens is achteropgeraakt in de 

jaren vijftig en zestig van de vorige 

eeuw. Dat komt door zijn geschiedenis. 

Eerst was er het riviertje de Laak, dat 

door een polder stroomde. Het water 

was de belangrijkste vervoersroute. 

Aan het water lagen kleine bedrijfjes. 

Toen de industriële revolutie op gang 

kwam in de negentiende eeuw, 

verschenen er grotere bedrijven. 

De opening van station Hollands 

Spoor in 1843 leidde tot de aanleg 

van industrieterreinen aan het spoor. 

In 1900 werden de Laakhavens 

aangelegd. Den Haag is ooit de zesde 

binnenhaven van Nederland geweest. 

De sporen daarvan kom je nu nog 

overal in Laakhavens tegen. 

Na de oorlog kwam het wegvervoer 

op en raakte de binnenhaven in 

onbruik - en dus in verval.’

Waarom is de gemeente zo 
overtuigd van de kwaliteit 
van Laakhavens?
‘De verborgen kwaliteit, zou ik bijna 

zeggen. Hoewel je steeds meer 

daarvan kunt ervaren. Het tij keerde 

in 1995, toen de Haagse Hogeschool 

zich vestigde aan de verkeerde kant 

van het spoor: de Laakhavenszijde in 

plaats van de stadzijde. Achteraf een 

geniale keus. Vanaf dat moment 

kwamen grote aantallen studenten 

over het spoor het gebied in. Zij 

brachten verandering. Langzaam aan 

verscheen er horeca en de eerste 

studentenwoningen werden 

gebouwd. In 2008 opende 

ROC Mondriaan de deuren. 

Het vliegwiel draaide steeds harder 

en daar kwamen ondernemers op af. 

Nu komen er grote infrastructurele 

ingrepen aan die verband houden met 

de aanleg van de Rotterdamsebaan. 

Laakhavens is een kansrijke locatie 

geworden.’

‘Ik vind het spannend. Vóór 

de kredietcrisis maakte de 

gemeente plannen over de 

hoofden van de bewoners 

heen. Dat kan niet meer. 

De gemeente ontwikkelt nu 

samen met de bewoners en 

stakeholders in een wijk. 

De traditionele benadering 

is echt achterhaald. Deze 

tijd vraagt om iets heel 

anders - nieuwe concepten, 

nieuwe partners.’ 

3 



CENTRUM VAN HET HAAGSE STUDENTENLEVEN
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ZE KWAMEN IN 1995 TOEN DE 

HAAGSE HOGESCHOOL DE 

DEUREN OPENDE. IN 2008 

VOLGDE ROC MONDRIAAN. 

MET ZIJN ALLEN BRACHTEN ZE 

EEN VERANDERING OP GANG 

DIE LAAKHAVENS NU TOT EEN 

POPULAIRE, SWINGENDE 

LOCATIE MAAKT. 

INMIDDELS MAKEN ER ZO’N 

30.000 STUDENTEN GEBRUIK 

VAN DE ONDERWIJS FACILITEITEN 

VAN HET GEBIED

STUDENTEN ZIJN HET NIEUWE GOUD
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De studenten hebben Laakhavens tot een plek van 

ontmoeting gemaakt. De gemeente heeft daarop 

ingespeeld door in te zetten op studentenhuisvesting. 

In 1996 werd aan de Rijswijkseweg de Struyck 

opgeleverd en in 2007 volgde het Strijkijzer. 

Het aantal studenten dat in Den Haag 

woonruimte zoekt, groeit. 

Station Hollands Spoor krijgt entree Laakhavenszijde

Station Hollands Spoor (HS) staat in de toptien van 
nationale stations qua grootte en aantal reizigers. 
Het verwerkt momenteel 45.00 reizigers per dag. 
Dat aantal groeit door naar 50.000. De centrale, 
nu nog doodlopende stationsgang naar de perrons 
wordt doorgebroken zodat er een verbinding 
ontstaat met het achterliggende gebied, waar 
de Haagse Hogeschool staat. Zo krijgt de 
Laakhavenszijde een volwaardige entree en 
ontstaat er een looproute naar het centrum.
In de toekomst maakt eenderde van de reizigers 
gebruik van deze nieuwe onderdoorgang.

Centrum van het Haagse studentenleven

Door zijn ov-functie is station HS een plek die veel 
studenten gebruiken. Daardoor is de omliggende 
buurt een gewilde woonlocatie en het centrum van 
het Haagse studentenleven geworden. Je kunt prima 
in Den Haag wonen en elders in de Randstad 
studeren: je bent er zo en je betaalt veel minder 
dan in Leiden of Amsterdam bijvoorbeeld. 
Partijen zien dit potentieel en investeren daarom in 
studentenhuisvestingsprojecten in de Stationsbuurt. 

De afgelopen vijf jaar zijn er ongeveer 
600 studenten eenheden gebouwd. Een nieuw 
voorbeeld is de Sigma-locatie langs het spoor, een 
nieuwbouwplan in drie delen: De Strip, De Schijf 
en De Toren. Het programma omvat 303 
studentenwoningen, 153 starterswoningen, een 
parkeergarage en een � etsenstalling, met 
commerciële ruimte en horeca op de begane grond. 
Verder staan er starters woningen en horeca op de 
rol. Ook in Laakhavens wordt gewerkt aan passende 
voorzieningen voor studenten. 

Openbare ruimte en ov-Tophaltes

De gemeente investeert aan de centrumzijde van 
het station in de openbare ruimte en hoogwaardig 
openbaar vervoer. Tegenover het station wordt een 
nieuw plein met terrassen aangelegd voor een 
uitnodigend horecaconcept. Het tramspoor wordt 
vernieuwd en er verschijnen ov-Tophaltes voor een 
nog betere bereikbaarheid. Al deze ontwikkelingen 
zorgen voor een nog intensiever gebruik van het 
stationsgebied en extra buzz. 

Overzicht projecten
Wilt u een volledig overzicht van alle 

ontwikkelingen in Laakhavens? Kijk dan op 

www.denhaag.nl/bouwen en hier kiest u voor 

Bouwen in Laak of neem contact op met: 

Arnie Caprino (gebiedsmanager Laakhavens)

070 - 353 7807 | 06 - 520 985 72 

arnie.caprino@denhaag.nl

Grote vraag naar
betaalbare woonruimte
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REGELGEVING

BREEK MET MASSIEVE 

Juliette Santegoeds is verbonden aan het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling en 

governance complexe systemen. Welke rol ziet zij weggelegd voor de studenten in 

Laakhavens? ‘Studenten gaan steeds meer de wijk in voor stages en projecten’, 

vertelt ze. ‘Ik zie ook kansen voor vernieuwende concepten waarin het delen centraal 

staat: de deeleconomie. Delen is goedkoop en dus interessant voor studenten. 

Daarmee kun je ze in laak houden en aan laak binden.’

INTERVIEW

HOE STEL JE JE DAT VOOR?

Waarmee kun je 
jongeren aan 
Laakhavens binden?
‘Met werk natuurlijk. 

Er is een schreeuwend 

tekort aan werkgelegenheid 

onder jongeren. Maak het 

makkelijk voor ze om een 

bedrijfje te starten naast 

hun studie of daarna. 

Breek met die massieve, 

ontmoedigen de regelgeving. 

De voorbeelden zijn er. 

Als er een deeleconomie van 

de grond komt in Laak, zijn 

de studenten de eersten die 

daarvan profi teren. En verder 

doe je ze natuurlijk een 

groot plezier met lekker 

eten en drinken! Ze zijn 

er dol op, dus je kunt hier 

allerlei horecaconcepten 

opstarten. 

Zoals een goed Grand Café. 

Succes verzekerd!’ 

‘Er zijn genoeg voorbeelden 

uit andere steden van de 

deeleconomie. Den Haag is 

daar nog maar net mee 

begonnen, dus daar is een 

wereld te winnen. Denk aan 

fl exibele woon- en werk-

concepten, die je deels 

koopt en deels huurt. Auto’s 

delen, tuintjes delen ... Of 

co-working spaces, waar 

studenten en/of ondernemers 

een werkruimte met elkaar 

delen. Ze schieten als 

paddenstoelen uit de grond. 

Daar is absoluut een markt 

voor. Door elkaars nabijheid 

kun je nieuwe contacten 

leggen en samen nieuwe 

ideeën uitwerken. 

Dat leidt vanzelf tot nieuwe 

activiteiten en heeft een 

sneeuwbaleff ect. En daarmee 

versterk je de buurt.’ 

Dan denk je dus langs 
dezelfde lijnen als 
Quartier Laak?
‘Ik ben er een voorstander van om 

een Stadslab op te richten, waarin 

allerlei netwerken samenkomen en 

elkaar versterken. Voor Laak zou 

Quartier Laak heel goed als aanjager 

kunnen optreden, want ze hebben 

een duidelijke visie en zijn erg actief. 

Studenten hebben een aanjager 

nodig, is mijn ervaring. Die stappen 

zelden uit zichzelf op een onder-

nemer, een kunstenaar of een 

wijkbewoner af. Maar als ze eenmaal 

in zo’n netwerk zitten, komen ze 

allerlei partijen tegen. Voor Laak is 

belangrijk dat de kennisinstellingen en 

de gemeente elkaar hierin vinden. 

Maar er zijn nog veel meer netwerken 

die hierin aansluiting kunnen zoeken. 

Eerst moet je elkaar vinden voordat je 

met elkaar aan het werk gaat.’ 

JULIETTE SANTEGOEDS

ONDERZOEKER EN DOCENT HAAGSE HOGESCHOOL
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HET IS MISSCHIEN GEEN LIEFDE 

OP HET EERSTE GEZICHT, MAAR 

LAAKHAVENS HEEFT VEEL TE 

BIEDEN AAN WIE HET KENT OF 

BEREID IS ERIN TE INVESTEREN. 

DE GEMEENTE HELPT INITIATIEF -

NEMERS GRAAG OP WEG OM DE 

WEERBARSTIGE EIGENHEID VAN 

LAAKHAVENS ONTDEKKEN.

GEMEENTE STEUNT INITIATIEVEN

5 
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In het project Kleinschalig Opdrachtgeverschap’ 

kunnen kleine investeerders, ontwikkelaars en 

bouwers een kavel of een klushuis kopen in 

verschillende prijscategorieën, verspreid over de stad. 

In Laakhavens zijn alleen kavels in de aanbieding. 

Daar is veel belangstelling voor. 

Niet gehinderd door welstand

De gemeente hanteert geen welstandsregels voor 
de kavels. Alleen de maximale bouwhoogte en de 
rooilijn zijn bindend. Daarnaast krijgt de koper 
gratis een koperscoach die hem door het traject 
van optie en (grond)reservering leidt en optreedt 
als algemeen aanspreekpunt voor alle gemeentelijke 
zaken. De gemeente helpt zoveel mogelijk, maar 
de koper bepaalt en blijft zelf verantwoordelijk.

Laakhaven-West en Petroleumhaven

In Laakhaven-West en Petroleumhaven is ruimte 
voor een veelvoud van kleinschalige initiatieven 
van particulieren, bouwers, ontwikkelaars en 

ondernemers. De gemeente heeft een aantal 
locaties in de verkoop gedaan voor Kleinschalig 
Opdrachtgeverschap. Daardoor gaan Laakhaven-
West en Petroleumhaven zich op verschillende 
manieren en in een wisselend tempo ontwikkelen. 
Er ontstaat een levendig en contrastrijk stadsbeeld, 
met bewoners en ondernemers die binding hebben 
met de wijk die zij zelf hebben opgebouwd.
De verkoop van de eerste twee lichtingen kavels 
was heel succesvol. 

De verkoop van een nieuwe lichting kavels is 
gestart in maart 2014. Het overzicht van de kavels 
staat op www.ikbouwindenhaag.nl

Weinig bouwregels 
bij Kleinschalig 
Opdrachtgeverschap

5 
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WE MAKEN LAAK VAN BINNENUIT STERKER

INTERVIEW

WAT DOET QUARTIER LAAK?Waarom zijn jullie 
hiermee gestart?
‘Wij baalden ervan dat Laak zo’n 

negatief imago heeft. Je kunt hier 

riant wonen voor een bedrag 

waarvoor je in een andere wijk een 

klein appartement krijgt. 

Er is zoveel moois te ontdekken en ik 

ga hier ’s avonds rustig over straat. 

De mensen moeten Laak gewoon 

een kans geven.’

‘Wij organiseren regelmatig 

MatchMarkten, waar ondernemende 

wijkbewoners of -ondernemers op 

afkomen. Met elkaar kijken we wat 

de wijk nodig heeft en welke 

projecten we kunnen oppakken. Een 

voorbeeld is ons project Laakse 

Leermeesters, waarin we studenten 

en locale ondernemers aan elkaar 

koppelen voor een stageplaats. Als 

dat goed gaat, klopt die ondernemer 

de volgende keer weer bij ons aan. 

Een ander project is Liever Locaal. 

Hierin stimuleren we de wijkbewoners 

om in de wijk te kopen. Als we in de 

wijk meer diensten en producten 

uitruilen, blijft er meer geld in Laak. 

Dat leidt weer tot meer vrije 

bestedingsruimte voor duurzame 

investeringen. In het project Laakse 

Lanen kijken we hoe we de openbare 

ruimte mooi kunnen maken, zodat 

mensen het andere Laak zien. En 

binnen het project ‘Licht in Laak’ 

zoeken en vinden we voor bedrijven 

en de gemeente bewoners en 

organisaties die als ambassadeur 

van duurzaam wonen en/of 

werken willen optreden. ’

Petra Hiemstra is een van de drie initiatiefnemers van ‘Quartier Laak’ 

(www.quartierlaak.nl): een snel groeiende netwerkorganisatie in Laak die bewoners, 

ondernemers en andere partijen in de wijk met elkaar in contact brengt. 

Doel is de samenhang in en het enthousiasme voor de wijk te bevorderen en met 

Laak positief naar buiten te treden. En dat lukt, vertelt Petra: ‘Inmiddels telt 

Quartier Laak 1.300 enthousiaste deelnemers.’

QUARTIER LAAK

PETRA HIEMSTRA

Wat heeft Laak nodig?
‘Laak vraagt om lef: lef om 

het experiment met ons aan 

te gaan en met ons mee te 

dromen. Wij hebben partijen 

nodig die zeggen: “Dit gaan 

we doen, ook al zegt 

iedereen dat het niet kan.” 

Het is heel sterk als 

dat geluid uit de stad 

zelf komt. Een gemeente die 

met ons kijkt hoe we 

bijvoor beeld de openbare 

ruimte onderscheidend 

kunnen inrichten, ook al 

doen we het dan niet 

volgens het boekje.’

Hoezo: Quartier Laak?
‘De naam verwijst naar het 

Quartier Latin in Parijs. 

Sommige mensen denken bij 

die naam aan de studenten-

wijk met zijn boeken-

stalletjes langs de Seine. 

Dat beeld, die associatie is 

heel krachtig. Zoiets willen 

wij ook voor Laak. 

Een wijk met een eigen 

sfeer, met een markante 

uitstraling. Een sterk 

merk dat staat voor schoon-

heid en duurzaamheid.’ 

5 

@QuartierLaak ‘Geef me een 

baan die bij me past en ik 

hoef nooit meer te werken’ 

- Confucius 

#LaakseLeermeesters
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NU DE GEMEENTE NIET 

LANGER VASTHOUDT AAN 

DE ONTWIKKELING VAN 

LAAKHAVENS VOLGENS 

EEN VAST PLAN, IS ER 

RUIMTE VOOR INNOVATIE 

EN GEDURFDE PROJECTEN. 

SOMMIGE PARTIJEN 

HEBBEN DIT HEEL GOED 

BEGREPEN EN HEBBEN HUN 

PLAN AL KLAAR. 

INNOVATIEVE ONDERNEMERS GRIJPEN HUN KANS
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Bouwplannen
voor gebied
Laakhaven-West

De eerste serie bouwplannen voor Laakhaven-West 

toont een grote diversiteit en kwaliteit Particuliere 

initiatiefnemers hebben de opdracht goed begrepen. 

De gemeente werkt in het bestemmings plan met zeer 

ruime functieomschrijvingen zodat de markt ook echt 

de ruimte krijgt om deze vrij in te vullen. Daardoor 

ontstaat een verrassend veelzijdig stedelijk milieu.

Deze bouwplannen bevatten onder meer:
•  grondgebonden woningen in particulier 

opdrachtgeverschap;
•  appartementen in collectief particulier 

opdrachtgeverschap of traditioneel;
• sociale huurwoningen;
• woonwerkeenheden;
•  de ontwikkeling van mandirs 

(Hindoestaanse geloofshuizen);
•  de ontwikkeling van een traditionele gurdwara 

(tempel van de Sikhs);
• kleinschalige bedrijfsunits;
• een evenementenlocatie; 
•  een tijdelijke voorziening gericht op de 

huisvesting van arbeidsmigranten;
•  hergebruik van cultureel erfgoed.

EDWIN JANSEN

INTERVIEW

Hoewel Edwin Jansen nationaal bekend is door zijn entertainmentbedrijf 

AT Productions, dat o.a. Kane en Di-rect lanceerde, komt hij oorspronkelijk uit het 

vastgoed en de aannemerij. Toen hij 6-7 jaar geleden zijn bedrijf vestigde midden 

in Laakhavens, raakte hij met zijn compagnon Raymond Rijnaars overtuigd van de 

potentie van het gebied. Hij ging aan het brainstormen met vastgoedontwikkelaar 

Tino Mahler en een plan werd geboren: The Waldo (www.thewaldo.nl).

EDWIN JANSEN

INITIATIEFNEMER THE WALDO

Wat is The Waldo?
‘Het is een concept voor een 

betaalbare woning voor 

studenten, starters en 

doorstromers. Het is 

nieuwbouw: zelfstandige 

appartementen (ca. 24 m2) 

met een eigen keuken, 

douche, toilet en een 

Frans balkon. 

Met gemeenschappelijke 

faciliteiten als Wifi , 

fi etsenberging en een 

dakterras. Vraagprijs: 

59.900 euro VON. Voor zo’n 

200 euro per maand heb je 

je eigen studio met alles 

d’erop en d’eraan. 

Dit kennen we nog niet in 

Den Haag. We denken het gat 

in de markt gevonden te 

hebben!’ 

Hoe kun je die 
vraagprijs zo laag 
houden?
‘De kavels zijn welstandsvrij en we 

zijn niet gehouden aan allerlei dure 

eisen die de prijs omhoog jagen. 

Bovendien kunnen we het gebouw 

optimaal inrichten omdat het 

nieuwbouw is, zodat elke vierkante 

meter goed wordt besteed. 

Verder zijn de grondkosten laag. 

Veel bestaande bouw wordt 

omgebouwd tot studenten- of 

starterswoningen. Alleen zijn vaak de 

voorzieningen veel minder dan die wij 

kunnen bieden. Daar zit je toch vaak 

met gedeelde keukens of gedeeld 

sanitair. Starters willen best klein 

wonen, maar alles -keuken, sanitair - 

voor zichzelf.’

6 
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Waarom nu?
‘Er is een tijdelijke 

regeling van de overheid 

waardoor ouders belasting-

vrij kunnen schenken aan hun 

kinderen. Dan is dit natuur-

lijk een goede investering. 

Je wilt immers niet dat je 

kind slecht of onveilig 

woont. Bovendien stijgt de 

waarde van de woning zodra 

Laakhavens verder is 

ontwikkeld.’ 

DE PIONIERDE PIONIER

SUPERMARKTSUPERMARKTHOLLANDS SPOORHOLLANDS SPOOR

DIVERSE 
HORECA
DIVERSE 
HORECA

AT PRODUCTIONSAT PRODUCTIONS

RAC HALLENRAC HALLEN

EDWIN JANSEN

INITIATIEFNEMER THE WALDO

Waarom ben je ervan 
overtuigd dat dit een 
succes wordt?
‘Betaalbare woningen voor deze 

doelgroepen zijn schaars. Dat was zo 

toen ik zelf het huis uitging en dat is 

nog steeds zo. Bovendien is dit een 

ideale plek omdat er eigenlijk 

nauwelijks bewoners zijn. 

Als je in een bestaande woonwijk een 

appartementencomplex plaatst, zijn 

er al allerlei voorzieningen. Hier doen 

we het andersom: eerst komen er 

bewoners en dan volgen de 

voorzieningen. Het aardige is dat dit 

voorzieningen zijn die bij de doel-

groep passen en dus zorgen voor een 

eigen sfeer.’

Waarom Waldo?
‘De naam moest lekker 

bekken, dus we hebben enorm 

zitten brain stormen. Maar de 

naam was er al lang: Waldo 

is van Waldorpstraat, de 

straat waar we eind dit jaar 

gaan bouwen.’

6 

INTERVIEW

 IN DE MARKT GEVONDEN

WE HEBBEN HET GAT 
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LAAKHAVENS LIGT INGEKLEMD TUSSEN 

WIJKEN DIE OOK HUN INVLOED - HUN VIBE 

- DOEN GELDEN. ZOALS TRANSVAAL EN DE 

SCHILDERSWIJK AAN DE ANDERE KANT VAN 

HET SPOOR: MULTICULTURELE WIJKEN 

WAAR INITIATIEVEN VANDAAN KOMEN. 

DE BINCKHORST LAAT ZIEN HOE EEN 

CREATIEF ONDERNEMERSKLIMAAT 

VORM KRIJGT.

KLEURRIJKE INITIATIEVEN

7 
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Vergeet de 
context niet!
Laakhavens kan niet los gezien worden 

van de naburige wijken. Ook die leveren hun 

eigen bijdrage aan de ontwikkelingen, 

zoals Transvaal en de Schilderswijk, 

en de Binckhorst. 

Transvaal en de Schilderswijk

De nabijheid van deze grote multiculturele. 
wijken is gunstig voor Laakhavens. Er komen 
initiatiefnemers en ondernemers vandaan die 
in Laakhavens kansen zien om vlakbij tegen 
gunstige voorwaarden iets op te zetten. 
De Megastores trekken bezoekers ui t die 
wijken en omgekeerd komen de studenten en 
andere bewoners/gebruikers van Laakhavens 
op de Haagse Markt. Er is volop verkeer en 
uitwisseling tussen deze drie stadsdelen. 
Waarschijnlijk wordt dat alleen maar meer.

Binckhorst

De Binckhorst is net als Laakhavens een 
voormalig industrieel gebied. Daar zijn al 
enige tijd ontwikkelingen gaande waar 
Laakhavens van kan leren. Industrieel erfgoed 
heeft daar een nieuwe bestemming gekregen. 
Voorbeelden zijn de creatieve broedplaatsen 
Caballero Fabriek en Binck36 (voormalig 
KPN-gebouw aan het spoor). 
Daar hebben kleine ondernemers hun 
bedrijven gevestigd. De voormalige 
Fokker Terminal is ontwikkeld tot een 
multifunctionele evenementenlocatie.

HARJIT SINGH

INTERVIEW

Wie zijn de Sikhs?
‘De Sikhs zijn de volgelingen van het 

sikhisme, een monotheïstische religie 

die van oorsprong uit de Punjab komt, 

een Indiase staat. Een Sikh is te 

herkennen aan zijn tulband. Omdat 

hij zijn haar over zijn hele lichaam niet 

mag afknippen, gebruikt hij een 

tulband om zijn hoofdhaar in te 

wikkelen. 

In Nederland wonen zo’n 

12.500 Sikhs, van wie circa 

2.000 in Den Haag.’

Welke functie heeft 
een Gurdwara?
‘Het is niet alleen een 

gebedshuis, maar ook een 

plaats van ontmoeting: je 

kunt het zien als een soort 

buurthuis. De bezoekers 

kunnen er gratis eten en 

onze jongeren krijgen er 

les in onze eigen taal, 

het Punjabi. Het is een 

gastvrije plek, die gedraaid 

wordt door vrijwilligers.’

De Haagse Sikh-gemeenschap Siri Guru Singh Sabha is begonnen met de bouw 

van een tempel in Laakhavens. Tussen de Waldorpstraat en de 1e van der Kunstraat 

verrijst een traditionele Sikh Gurdwara: een oosterse droom met torens en koepels. 

Opmerkelijk, omdat de gebedshuizen van de Sikhs buiten India en het Verenigd 

Koninkrijk meestal gehuisvest zijn in oude panden. Harjit Singh: ‘In Laakhavens 

bouwen we een echte Sikh Gurdwara, de eerste in de Benelux.

BESTUURSLID SIRI GURU SINGH SABHA

Waarom hebben jullie gekozen 
voor de locatie Laakhavens?
‘Vanwege de ligging. De meeste Sikhs 

wonen in Transvaal en de Schilderswijk. 

We zijn er zo.’

Wat betekent de komst van de 
Sikh Gurdwara voor de wijk?
‘Wij brengen levendigheid en gezelligheid. 

Onze feesten zullen ook Sikhs uit andere 

steden aantrekken. Iedereen is welkom. 

Naast ons worden twee hindoegebeds-

huizen, mandirs, gebouwd. Die zie ik als 

goede buren. Ik verwacht dat er winkels en 

woningen komen zodra onze tempel en de 

mandirs er staan en er regelmatig veel 

mensen het gebied in gaan.’ 

Wanneer is 
de tempel klaar?
‘November dit jaar. 

De bouw gaat heel snel. 

Het komt goed.’ 

EEN OOSTERSE DROOM MET TORENS EN KOEPELS

DE EERSTE STEENLEGGING

7 
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DEZE TIJDEN VAN VERANDERING 

WERKEN HARD DOOR IN 

LAAKHAVENS EN TONEN ZICH 

IN EEN PARADE VAN NIEUWE 

GEZICHTEN DIE DE 

ONTWIKKELING AANJAGEN. 

ER IS VEEL ENTHOUSIASME, 

VEEL TALENT, VEEL CREATIVITEIT 

EN VEEL AMBITIE. POSITIEVE 

AANPAKKERS ZETTEN DE NIEUWE 

WERELD NAAR HUN HAND.

NIEUWE GEZICHTEN EN OUDE BEKENDEN

8 
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In Laakhavens zijn steeds meer ondernemers en 

investeerders actief. Onder hen is het aandeel 

Hagenaars met een niet-Hollandse achtergrond 

opvallend groot. Voorbeelden zijn de snel opkomende 

Turkse bakkers- en horecaketen Simit Sarayi en de 

Haagse Sikh-gemeenschap. Deze nieuwe groep 

investeert in kleinschalige woningbouwprojecten, 

bedrijfsruimten en geloofshuizen. Maar er zijn ook 

oude bekenden, zoals de Megastores.

Nieuwe programmering Megastores

De Megastores is het grootste overdekte 
winkelcentrum van de Benelux en ligt op loop-
afstand van station Hollands Spoor. Het is een 
belangrijke factor in de ontwikkeling en het succes 
van Laakhavens. In de 1e fase is het deel met de 
woonwinkels vernieuwd. Voor de 2e fase wordt 
gedacht aan het opwaarderen van het deel waar de 
supermarkten zijn gevestigd tot een wijk-
winkelcentrum. Daarnaast zou je kunnen denken 
aan een internationale ‘food court’, waarin 
verschillende concepten geïntegreerd zijn. 

Bedrijfsruimte

Voor ontwikkelaars ligt er een markt voor goedkope 
bedrijfsruimte of innovatieve deel (‘share’)
concepten. Steeds meer studenten starten naast 
hun studie een bedrijfje. Daardoor is er een 
groeiende vraag naar betaalbare bedrijfsruimte. 
De ervaringen op de naburige Binckhorst tonen aan 
dat kleinschalige bedrijfsconcepten onder de nieuwe 
zzp’ers zeer gewild zijn (Binck36, Caballero Fabriek).

Kansen voor 
ondernemers

Faciliteren
Ondernemers met een business plan worden 

uitgenodigd dit aan de gemeente voor te leggen. 

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van 

het plan en kijkt wat ervoor nodig is om aan de 

randvoorwaarden te voldoen. 

Horeca en retail

Verder komen er steeds meer ondernemers die zich 
richten op de studenten met een betaalbaar horeca-
concept. Naar verwachting neemt het aantal 
studenten in Laakhavens de komende jaren fors toe. 
Dat leidt ongetwijfeld tot een toestroom van 
betaalbare, populaire horeca en retail.

8 
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INTERVIEW

WAT IS HET GEHEIM?Hoe ben jij met 
Simit Sarayi 
begonnen?
‘Ik ben als Turkse 

bakker ge start aan de 

Paul Krugerlaan in 

Transvaal in 1988. 

Zo’n vier jaar geleden 

heb ik het concept van 

Simit Sarayi naar Nederland 

gehaald en onze eerste 

vestiging in Den Haag 

geopend. De mensen om mij 

heen waren sceptisch. “Jij 

bent gek!”, zeiden ze. Maar 

na twee jaar was duidelijk 

dat dit uitnodigende concept 

uit Istanbul aanslaat. We 

hebben nu acht vestigingen 

in Nederland en breiden snel 

uit. Over 4-5 jaar willen 

we zo’n 40-50 vestigingen 

in de Benelux hebben.’

‘Haha, dat vertel ik natuurlijk niet! 

Maar onze zaken zitten vol en de hele 

wereld komt er: jong, oud, alle 

culturen. Het is er gezellig en je mag 

er zo lang blijven zitten als je wilt. 

Het personeel is gastvrij, het is een 

echte ontmoetingsplek.’

Waarom heb je voor 
Laakhavens gekozen?
‘Vanwege de ligging. Die is gewoon 

heel goed. Je zit overal dichtbij - het 

centrum, de snelwegen. Bovendien 

ken ik Laakhavens goed, want het ligt 

naast mijn oude buurt. Daar haal ik 

mijn personeel vandaan, jongeren die 

moeilijk aan werk komen. Ik kan er 

een paar in dienst nemen en hun een 

kans geven om verder te komen. 

Dat vind ik belangrijk, dan ben je 

goed bezig. We hebben een 

opleidings centrum in huis en werk- en 

stageplaatsen. Er komen hier ook 

studenten van ROC Mondriaan en 

de Haagse Hogeschool.’

Wat voor toekomst zie jij 
voor Laakhavens?
‘Het is een gebied in opkomst en het 

wordt alleen maar beter. 

Over 3-5 jaar ziet het er hier heel 

anders uit. De gemeente stelt zich 

heel meewerkend op tegenover een 

ondernemer met een goed plan. 

Ze doen er alles aan om het 

vestigingsklimaat hier goed te maken. 

Ik raad het iedereen aan met serieuze 

plannen om hier te starten. 

Met onze vestiging beneden gaan we 

studenten de buurt in trekken. 

Leven in de brouwerij! Gezellig!’ 

Aydin is de nieuwe huurder van de RAC-hallen, de voormalige Rijks Automobiel Centrale. 

Op de eerste etage zit het productie- en distributiebedrijf van Simit Sarayi, een Turkse 

bakkers- en horecaketen; beneden opent hij binnenkort een kleine buurt vestiging van 

Simit Sarayi en de resterende ruimte verhuurt hij als evenementenlocatie. We hebben het 

over 5.500 m2. Aydin heeft er zin in: ‘Hard werken en in jezelf geloven. 

Met wachten koop je niets.’ 

 ONDERNEMER SIMIT SARAYI

KYASETTIN AYDIN

HET WORDT ALLEEN MAAR BETER

8 
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LAAKHAVENS ONTWIKKELT ZICH IN ZIJN 

EIGEN RITME EN HEEFT EEN EIGEN VIBE 

DIE DE VERANDERING VORMGEEFT. 

STUDENTEN DRAGEN DAAR ONBEWUST 

AAN BIJ. OM HEN HEEN STAAN 

ONDER NEMERS, INITIATIEFNEMERS, 

BEWONERS EN ANDERE STAKEHOLDERS 

DIE DAAR HEEL BEWUST OP STUREN. 

OMDAT ZE ZIEN HOE KANSRIJK 

LAAKHAVENS IS. LAAT U MEENEMEN IN 

HUN DROMEN EN JOIN IN THE VIBE! 

DROMEN OVER LAAKHAVENS

9
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‘Dat Laakhavens het beste stukje Den Haag 

wordt, waar iedereen welkom is.’

Harjit Singh, 

bestuurslid Siri Guru Singh Sabha

9
Dromen over
Laakhavens

Wat is
je droom?

Wat is je droom?

Wat is je droom?

‘Een levendig, gezellig Laakhavens met 

bankjes en mooi groen. Gezelligheid begint 

bij een vrolijke openbare ruimte, die echt niet 

altijd praktisch en functioneel hoeft te zijn. 

Als mensen iets leuk vinden, gaan ze er 

vanzelf zorgvuldig mee om.’

Juliette Santegoeds, 

onderzoeker en docent Haagse Hogeschool

‘Een mooie openbare ruimte, met een eigen 

signatuur. We willen de toegangspoorten tot 

de stad opknappen en de wijk eigen karakter 

geven door gastvrije bebording en met sierlijk 

en stevig hekwerk. Als we de mooie elementen 

van Laak duurzaam uitlichten, krijgt Laak een 

heel ander gezicht.’

Petra Hiemstra, 

Quartier Laak

‘Waldo City! We hopen dat het 

concept zo aanslaat dat we ook het 

Waldo Park en de Waldo Towers in 

Laakhaven kunnen realiseren. 

De ontwerpen staan al op papier. 

En Waldo’s Pizza komt er ook aan!’

Edwin Jansen, 

initiatiefnemer The Waldo

‘Dat de RAC-hallen op volle toeren 

draaien. Dat er 30-40 jongeren lekker aan 

het werk zijn. En dat de mensen zeggen: 

“Het is hem toch gelukt.” ‘

Kyasettin Aydin, 

ondernemer Simit Sarayi

‘Dat Laak weer wordt wat het is: 

de Stad van Aankomst. Een plek van 

innovatie en energie, voor iedereen.’

Erik Pasveer, 

hoofd Stedenbouw en Planologie 

gemeente Den Haag

WAT IS JE DROOM?

WAT IS JE DROOM?

WAT IS JE DROOM?

‘Dat ik hier over tien jaar loop met mijn 

kleinkind en zie hoe iedereen zijn plekje 

gevonden heeft in een hip, bruisend 

Laakhavens met een mengelmoes van 

culturen. En voor mezelf weet dat ik 

daar een bijdrage aan geleverd heb.’

Arnie Caprino, 

gebiedsmanager Laakhavens
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