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Inleiding en achtergrond 
 

Voor u ligt het verslag van de workshop ‘Fysieke Branding Hofkwartier’ die op 8 

februari 2016 heeft plaatsgevonden.  

 

Vertrekpunt voor deze workshop vormde de wethoudersbrief aan BIZ Paleis 

Noordeinde van 9 juli 2015, waarin over de fysieke branding staat opgenomen: 

“Bovendien willen we een budget van € 200.000,00 beschikbaar stellen voor de 

BIZ Paleis Noordeinde en BIZ Hofkwartier (gezamenlijk) voor de realisatie van de 

fysieke branding van het gebied. Daarbij denken we o.a. aan naambordjes, 

uithangborden, entreemarkeringen, verlichting (bijv. verdere toepassing van de 

‘kroontjes’) en andere stijlvolle fysieke uitingen die de eigen identiteit van het 

gehele Hofkwartier permanent versterken en geen afbreuk doen aan de 

cultuurhistorische uitstraling van het gebied. Dit budget kan, indien door 

ondernemers gewenst, verder aangevuld worden vanuit de BIZ Paleis Noordeinde 

en BIZ Hofkwartier. Planvorming willen we gezamenlijk oppakken.” 

Naast bovenstaande fysieke branding, zijn in het Hofkwartier ook de 

programma’s (luxury) branchering, de inrichting van de openbare ruimte en 

marketing-communicatie volop in ontwikkeling. Alle oplossingsrichtingen die in 

deze workshop zijn besproken dienen dan ook in samenhang met deze 

programma’s te worden gezien. 

 

Deze workshop is georganiseerd op initiatief van de werkgroep ‘Fysieke Branding’ 

die is geformeerd om gezamenlijk ideeën en plannen te ontwikkelen en het 

proces te doorlopen. Tijdens deze workshop hebben verschillende stakeholders 

binnen het Hofkwartier gezamenlijk gewerkt aan inventariseren van de 

behoeften, de randvoorwaarden en het zoeken naar concrete 

oplossingsrichtingen. Gekozen is voor een open en interactieve opzet van de 

workshop die de participanten in staat stelt al hun ideeën en inzichten te kunnen 

delen.  

Dit verslag geeft een overzicht van de informatie zoals groepsgewijs en plenair 

aan de orde is gekomen. Per onderdeel is tevens een korte analyse opgenomen 

die de opmerkingen, inzichten en ideeën bundelt en samenvat. 

Doelen 
 

De werkgroep ‘Fysieke Branding’ heeft in een aantal sessies gezamenlijk 

geconstateerd dat het wenselijk is om: 

 voortvarend te werken, het momentum te pakken; 

 liefst zoveel mogelijk zelf te doen, zuinig te doen met beschikbare middelen; 

 met zichtbare en concrete voorstellen te komen; 

 tot voorstellen te komen waar iedereen zich in kan vinden, dus die niet 
controversieel zijn;  

 beide BIZ-gebieden aan elkaar te smeden, kijken naar overlappende 
belangen; 

 routing binnen het gebied en de entrees te versterken; 

 ook te kijken naar (leesbaarheid van) wat er al is, ook winkelpuien 
meenemen; 

 de herkenbaarheid en gevoelswaarde van het Hofkwartier te bepalen, dus 
bewuste en onbewuste; 

 eerst uitgangspunten en doelen te bepalen en daarná de uitvoering (pitch, 
proces, opdracht). 

 

Mede op basis hiervan is gedefinieerd wat zij onder fysieke branding verstaan. De 

scope is hierbij gedefinieerd als: 

 fysieke elementen, 

 die één herkenbaar geheel vormen; 

 het gebied markeren; 

 inspelen op de historie en kleinschalige diversiteit; 

 inspelen op de Hofkwartier-waarden: trots, hoffelijk, gastvrij, persoonlijk; 

 binnen het vastgestelde budget gerealiseerd kunnen worden. 
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Deelnemers 
Aan deze workshop hebben 24 personen deelgenomen. De deelnemers 

vertegenwoordigen de verschillende stakeholders binnen het gebied en bestaan, 

naast de werkgroepleden, uit ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, 

gemeente en anderzijds betrokkenen. De volledige lijst van deelnemers vindt u in 

bijlage A. 

Experts 
Naast de directe stakeholders zijn vier experts op het gebied van stedelijke 

gebieden, branding, ontwerp en branchering uitgenodigd om deel te nemen aan 

de workshop. Zij hebben ieder vanuit hun eigen expertise en een van de 

hieronder genoemde thema’s naar het gebied gekeken. 

Hildegard Assies: eigenaar van Urban Retail,  lid raad van toezicht NRW en co-

founder van Airporttrends.com. UrbanRetail inspireert, adviseert en werkt aan 

verbinding en samenhang tussen commercie, cultuur en bezoekers van publieke 

plekken in steden zodat betekenisvolle ontmoetingsplekken ontstaan. 

Jacques Sinke: CEO van Reteam. Reteam zijn experts in het transformeren en 

revitaliseren van winkelbestemmingen, buurten, winkelcentra en retail parken. 

Reteam levert commerciële strategieën aan eigenaars, ontwikkelaars en 

gemeenten in Europa en daarbuiten. Reteam voert op dit moment voor het 

Hofkwartier de opdracht Luxury Branchering uit. 

Michel Buhrs: directeur van Bureau Buhrs. Bureau Buhrs draagt met 

communicatie en marketing bij aan een succesvolle toekomst voor stad en land. 

Michel Buhrs helpt overheden en private partijen met het positioneren, branden 

en promoten van locaties, wijken, steden en regio’s. Bureau Buhrs heeft op basis 

van data van SmartAgent de workshop Branding voor het Noordeinde 

georganiseerd. 

Michiel Samsom: partner bij Kentie en Partners. Kentie en Partners Architekten is 

een architectenbureau dat zich richt op hoogwaardige restauraties, renovaties en 

nieuwbouw. Michiels projecten bevinden zich veelal in een historische context. 

Kentie en Partners waren in 2008 verantwoordelijk voor de restauratie en 

herontwikkeling van de Haagse Passage. 
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Opzet workshop 
Deze workshop bestond uit twee delen. Na een kort bezoek aan de 

tentoonstelling “De wereld van Mesdag in stereofotografie” in Panorama Mesdag 

begon de workshop met een wandeling door het Hofkwartier. In vier groepen 

hebben de deelnemers naar het gebied gekeken vanuit verschillende 

perspectieven: cultuurhistorie, groen, signing en grafisch. Observatie en discussie 

aan de hand van vragen zoals: waar zijn de entrees van het gebied, wat zijn de 

verborgen parels, wat zijn de hoogtepunten, wat is uniek, verrassend maar ook 

teleurstellend? 

Het tweede deel van de middag bevatte een workshop  in ‘Design Thinking’ 

format. Hierbij werd verder ingezoomd op de definitie van de 

probleemstelling(en), het genereren van mogelijke oplossingsrichtingen het 

classificeren van deze oplossingen en het verkrijgen van feedback. 

Design Thinking 
Design Thinking is een methodiek die gebruikt wordt door ontwerpers om 

complexe problemen op te lossen en wenselijke oplossingen voor klanten te 

vinden. Ook buiten de ontwerperswereld blijkt deze methodiek inzetbaar om op 

snelle manier samengestelde problemen te begrijpen en oplossingen te kunnen 

genereren. 

Design Thinking baseert zich op logica , verbeelding , intuïtie , en systemisch 

redeneren, om de mogelijkheden van wat zou kunnen te verkennen en om de 

gewenste resultaten die de eindgebruiker (de klant) ten goede komen te creëren. 

Een “design mindset” is niet probleemgericht, het is oplossingsgericht en 

actiegericht . Het gaat om zowel de analyse als de verbeelding. 

 

“Design is the action of bringing something new and desired 

into existence—a proactive stance that resolves or dissolves 

problematic situations by design. It is a compound of routine, 

adaptive and design expertise brought to bear on complex 

dynamic situations.” —Harold Nelson 
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Wat is Fysieke 
Branding? 
 

Om aan te geven dat 

dit meer kan zijn dan 

banieren of reclame-

borden en dat de 

uitwerking in stijl en 

kwaliteit zeer 

gevarieerd is, zijn deze 

beelden ter inspiratie 

en discussie tijdens de 

workshop getoond. 
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Empathize 
 

Deze woordwolk is samengesteld uit de transcripties van de gevoerde interviews 

en geeft de frequentie van termen/woorden weer (groter is vaker) zoals door de 

deelnemers genoemd:  
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Interviews  
 

De deelnemers is gevraagd in twee rondes elkaar te interviewen over de 

noodzaak voor fysieke branding. Doel hiervan is het verkrijgen van inzicht en 

begrip in de redenen, behoeften, motivatie en ervaringen van de stakeholders 

met betrekking tot de vraagstelling. In Design Thinking wordt dit aangeduid met 

de term ‘Empathize’. 

 

Analyse van de interviews geeft een tweeledig beeld: 

 

Wanneer gesproken wordt over het gebied en de huidige kwaliteit van het gebied 

is er een hoge mate van overeenstemming bij de deelnemers. De uniciteit van 

het Hofkwartier in Den Haag, de relatie met het hof en het Paleis, de 

cultuurhistorische context, de kwaliteit van de stedenbouwkundige opzet met 

kleine straatjes, pleinen en parken/tuinen worden frequent genoemd. Ook lijkt er 

consensus over de diversiteit van het Hofkwartier: de menging van wonen, 

werken, winkelen en uitgaan in combinatie met cultuur als drager voor de unieke 

sfeer komt in nagenoeg alle interviews terug. 

Ook over de negatieve aspecten van het gebied zijn de deelnemers het met 

elkaar eens: verrommeling, wisselende kwaliteiten van het openbaar gebied, 

kwaliteit van het plein voor het paleis, leegstand en de constatering dat het 

gebied (mèt de zich daarin bevindende Parels) onvoldoende bekendheid geniet 

bij bepaalde (doel-) groepen. 

 

Op de ‘waarom vraag’ wordt veel uiteenlopender geantwoord. Betere algemene 

bekendheid, aantakking op het kernwinkelgebied en doorbloeding worden 

erkend als noodzakelijk om functies vitaal te houden. Daarnaast richten de 

interviews zich meer op het versterken van het DNA om zo een prettigere en 

hoogwaardigere (leef-) omgeving te creëren. Een van de deelnemers vraagt zich 

af of er überhaupt wel branding, dan wel een grotere toestroom van bezoekers 

noodzakelijk of zelfs gewenst is. 

 

 

 

 

Vooruitlopend op het ontwikkelen van oplossingsrichtingen laten de interviews 

reeds een aantal aandachtspunten zien. 

 Het verhaal van het gebied is nu onduidelijk en zou beter 

gecommuniceerd kunnen worden. Herkenbaarheid, vindbaarheid, 

coherentie. 

 De diversiteit binnen het gebied is een kracht en kernwaarde en zou 

verstrekt en zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

 Branding en toevoegingen moeten passen bij het (hoge) 

kwaliteitsniveau en historisch gemengd stedelijke karakter van het 

kwartier. 

 Het Hofkwartier is onherroepelijk met het paleis en de koning(-in) 

verbonden; dit biedt kansen. 

 Zowel ondernemers als bewoners willen bezoekers graag ‘welkom 

heten’. 

 Zie het Hofkwartier in relatie tot de gehele stad. 
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Sfeerbeelden Hofkwartier door Joppe Put 
 

Joppe Put heeft in het kader van zijn opleiding aan de KABK onder meer de 

fotografie voor de website van de PPS Binnenstad verzorgd en als vrij werk 

gekeken naar de ‘achterkant’ van onze winkels en winkelstraten. 

 

 

In het kader van deze workshop heeft hij zich gericht op de wijze waarop de 

bezoeker zich door het Hofkwartier beweegt en keuzes in zijn routes maakt. Deze 

beelden waren tijdens de workshop als inspiratie aanwezig. 
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Probleemdefinities 
 

De deelnemers is vervolgens gevraagd de informatie uit de interviews te 

herschrijven als probleemdefinitie.  

In Design Thinking wordt deze tweede stap aangeduid met de term ‘Define’.  

Hierbij is een probleem definitie in de volgende vorm gekozen:  

Gebruiker X zoekt een manier om […een behoefte, doel, need] maar/ omdat/ 

waarmee/ waardoor […inzichten, tegenstellingen, gevolgtrekking] 

 

Voorbeelden van probleemdefinities zoals uit de workshop gemaakt zijn: 

“A zoekt een manier om de herkenbaarheid en sfeer van het 

gebied te vergroten door elementen toe te voegen maar wil 

geen verrommeling van de openbare ruimte” 

“Een ondernemer in het Hofkwartier zoekt een manier om 

expats langer in het gebied te laten verblijven, waardoor het 

gebied aantrekkelijker en verrassend is voor alle bezoekers en 

een ‘uit gevoel’ ontstaat ook in eigen stad of land” 

“Stakeholder in het Hofkwartier zoek een manier om het gebied 

beter onder de aandacht te brengen en te laten ontdekken, 

omdat het gebied een parel is die beter verdient dan tot op 

heden is gelukt” 

 

Analyse van alle definities uit de workshop geven het volgende beeld. 

De behoeften en ‘needs’ zijn samen te vatten als: 

 Het versterken van de sfeer en verhogen van de kwaliteit 

 De behoefte aan meer levendigheid, doorbloeding 

 Het vergroten van de vindbaarheid, verbinding 

 Het verlengen van de verblijfsduur van bezoekers 

 Het verbeteren van de eenheid, herkenbaarheid en samenhang  

 Het vertellen van het verhaal 

De inzichten van de deelnemers geven aan dat: 

 Het gaat om het behouden van bestaande eigenschappen en niet het 

toevoegen van nieuwe 

 De historische context, het culturele aanbod en de koninklijke connectie 

unaniem zeer hoog worden gewaardeerd 

 Niet alle ‘parels’ even goed bekend, bereikbaar, herkenbaar zijn 

 Eenheid en gezamenlijke identiteit tegelijkertijd met diversiteit worden 

genoemd 

 Het Hofkwartier een ‘must see’ bestemming voor (inter-) nationale 

bezoekers zou moeten zijn, maar ook voor ‘een dagje uit in eigen stad’ 

 Kwaliteit boven kwantiteit gaat 

 Het kwartier graag gastvrijheid wil uitstralen 

 

Aan de hand van de Behoeften en Inzichten uit deze stap hebben de deelnemers 

in de volgende stap ideeën en oplossingen gegenereerd. 
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Ideate 
 

Aan de hand van 7 perspectieven hebben de deelnemers in korte tijd een 

veelheid aan ideeën en oplossingen gegenereerd. Doel van deze fase is om 

gezamenlijk/in kleine groepen te brainstormen (genoemd ‘Ideation’ in Design 

Thinking) en zo veel mogelijk oplossingen te bedenken voor de probleemdefinitie 

zoals opgesteld. De perspectieven worden gebruikt om steeds op een andere 

manier te kijken naar hetzelfde probleem. Dit voorkomt dat deelnemers ‘vast’ 

komen te zitten in oplossingsrichtingen. 

Achtereenvolgens zijn de volgende perspectieven gebruikt: 

 Vanuit jezelf en je eigen perspectief: wat zijn mogelijke oplossingen voor 

de probleemstelling. 

 Ik ben een toerist in Den Haag en spreek geen Nederlands of Engels. 

Bedenk oplossingen die ook voor deze doelgroep werken. 

 Zoek oplossingen die enkel en alleen met groen (in de breedste zin van 

het woord) te realiseren zijn. 

 Het is 1882 en de galerij tegenover Paleis Noordeinde is net afgebroken. 

Bedenk oplossingen die rond 1900 mogelijk waren. 

 We zoeken oplossingen die illegaal zijn! 

 Ik ben fabrikant van bewegwijzering en wil deze opdracht heel graag 

binnenhalen. Bedenk oplossingen door de bril van deze persoon en denk 

aan moderne productie- en communicatietechnologieën 

 Verplaats je in de gedachten van een kleuter en bedenk een oplossing. 

 

  

Verschillen 
Van historiserend tot modern, hard tot groen, 

tijdelijk en permanent. Om te laten zien wat de 

breedte van oplossingen is zijn deze beelden 

tijdens de workshop getoond. 
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Ideate woordwolk 
 

Deze woordwolk is samengesteld uit de transcripties van de gegenereerde ideeën 

en geeft de frequentie van termen/woorden weer zoals door de deelnemers 

genoemd:   
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Classificatie 
 

Uit deze veelheid van ideeën zijn de meest verrassende, spraakmakende, 

effectieve, beste ideeën geselecteerd en geclassificeerd naar de mate waarin ze 

onderscheidend/generiek zijn dan wel abstract/direct tastbaar resultaat hebben.  

 In de assenstelsels op de volgende pagina’s zijn alle door de deelnemers 

tijdens de workshop geselecteerde ideeën aangegeven. 

 Ideeën welke voor de volgende fase van de workshop 

(Prototype/Test/Feedback) zijn geselecteerd zijn in rode tekst 
weergegeven. 

Hoewel de classificatie ruimte bood om ideeën die niet binnen de scope van 

Fysieke Branding vallen aan de buitenrand op te nemen, is daar tijdens de 

workshop geen gebruik van gemaakt. 

Door de werkgroep is de scope gedefinieerd als: fysieke elementen, die één 

herkenbaar geheel vormen, het gebied markeren, inspelen op de historie en 

kleinschalige diversiteit, inspelen op de Hofkwartier-waarden: trots, hoffelijk, 

gastvrij, persoonlijk en welke binnen het vastgestelde budget gerealiseerd kunnen 

worden. (Zie ook pagina 1: Doelen) 

 Om dit toch inzichtelijk te maken (zonder de plaats in het assenstelsel te 

wijzigen) hebben we na de workshop alle ideeën welke specifiek binnen 

deze scope liggen van een grijze highlight voorzien. 

 Ideeën welke voor de volgende fase zijn geselecteerd èn die binnen de 

scope vallen zijn in rood met grijze highlight weergegeven. 

 

Nadere bestudering van alle ideeën geeft vaak een andere selectie c.q. goede 

ideeën gaan soms in de veelheid/snelheid van de workshop verloren. Een 

inventarisatie, herselectie en interpretatie dient daarom achteraf nogmaals 

plaats te vinden. Onderstaande ideeën hebben binnen het format van de 

workshop de (eind-) selectie niet gehaald maar verdienen naar onze mening toch 

een korte vermelding: 

 

 Ambachten visueel maken 

 Het verhaal van het Hofkwartier laten vertellen door de ondernemers, 

een ondernemersboekje “wij zijn…” of ‘Proud to be part of…’ 

 Attractie rondom het paleis: wisseling van de wacht 

 Koetsjes: als fietstaxi, hop-on hop-off, stadstour, etc. 

 Koetsjes als wandelwagens verhuren bij de fietsenstallingen 

 Historische details toevoegen/tonen zoals plekken waar paarden werden 

vastgebonden 

 Kroontje op het straatbordje 

 Prinsessenmuseum Noordeinde, Museum van Tijd 

 Fotoplekjes met Prinsesseuitstraling 

 Intieme zitplek voor contemplatie en rust 

 Frans in plaats van Engels als tweede taal gebruiken 

 Postzegelboom in ere herstellen 

 VVV met/in ‘paard en wagen’ 

 Benoem bekende personen met foto’s en video’s 

 Terrassen doortrekken naar dode hoeken van de straat 

 Digitale projecties van Willem Alexander & Maxima die je de weg leiden 
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Classificatie groep Grafisch   
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Classificatie groep Cultuur Historie  
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Classificatie groep Groen 
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Classificatie groep Signing  
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Prototype 
 

In de prototype fase zijn de geselecteerde ideeën (3/4 per groep) uitgewerkt tot 

fysieke modellen. Het doel van deze prototyping is andere eigenschappen van het 

idee/oplossing dan in woorden naar voren komen zichtbaar te maken. Tevens 

maakt het prototype het mogelijk voor de gebruiker om een interactie met de 

oplossing aan te gaan en feedback te geven. 
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Test en Feedback 
 

Achtertuin Voor 
Achtertuin Voor maakt de verborgen wereld van de achtertuinen van het 

Hofkwartier zichtbaar. Door letterlijk een deel van de tuin naar de voorgevel te 

brengen en virtueel door middel van schermen aan de gevel de tuinruimte te 

tonen. Dit voorstel geeft een antwoord op de behoefte om de wijk te vergroenen 

en om het verhaal van het gebied te vertellen. Daarnaast is het een manier door 

middel van ‘ontdekken’ de doorbloeding van de wijk te vergroten. 

Feedback op dit voorstel stelt aan de orde dat juist het verborgen blijven 

interessanter is dan het onthullen. Is dit niet meer een kwaliteit? Niet alles 

tonen maar duidelijk maken wat je niet toont kan een heel interessante 

invalshoek zijn. Combinatie van fysiek en virtueel biedt kansen. 

 

         

Theetuin 
De paleistuin zou een goede locatie voor een theehuis zijn. In combinatie met 

een directe toegang vanaf het Noordeinde voegt dit een attractie toe aan het 

gebied, wordt het koninklijke thema concreet en beter beleefbaar gemaakt en 

zorgt het voor een betere route door het gebied. Aanvullende voorzieningen 

zoals openbare toiletten en een babyruimte vergoten het gevoel van ‘welkom’ 

heten. 

Feedback op dit voorstel is positief en verdient om verder te worden 

onderzocht. De vraag moet worden gesteld of/hoe dit in het kader van fysieke 

branding en het budget past. 

 

         

Lichtketting 
Dit voorstel maakt deel uit van een serie ingrepen die de eenheid en samenhang 

van de straten in het gebied ter discussie stelt en probeert te versterken. Door 

middel van een integraal lichtplan (een gemene deler) kunnen plekken een 

sterkere uitstraling krijgen; specifiek gemaakt voor ieder straat. Kleur, armatuur, 

intensiteit kunnen samenhang creëren en vooral aan de ‘rafelige randjes’ van het 

gebied helpen om het karakter te versterken. 

Feedback richt zich op de diversiteit in het gebied. Moet je wel proberen dit 

door uniforme verlichting gelijk te trekken? Mogelijk is juist diversificatie een 

sterker middel. 
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Tijd vs afstand 
Voorstel is om bewegwijzering niet in tijd maar afstand uit te drukken. Minuten 

naar de volgende Parel in plaats van kilometers maken dat bezoekers beter 

kunnen inschatten hoe ver iets is. 

Zwart Goud 
Zwart en goud als beeldmerk voor het Hofkwartier. Dit is nu al gedeeltelijk 

aanwezig maar zou veel consistenter kunnen worden doorgevoerd. Van 

medaillons in de straat tot uniek vormgegeven A-borden. Ook in items zoals 

shopping bags en bierviltjes zouden deze kleuren (in combinatie met een 

beeldmerk?) de branding van het Hofkwartier versterken. 

 

Let op het gebruik van heraldische iconen: kronen en goud gaat nog goed maar 

blijf weg van bijvoorbeeld zwaarden en schilden. Het moet niet te decoratief 

worden, het gewone bijzonder maken, niet te potsierlijk. Is het wellicht 

goud/oranje? Een enkeling waarschuwt voor het gebruik van koninklijke 

referenties is het algemeen. 

In de buurt bevinden zich nu spiralen aan de gevel die gebruikt worden voor 

bloembakken. Die zouden uitgebreid kunnen worden en voor meerdere 

doeleinden gebruikt. 

 

         

Groene verbinding 
Abstracte verbeelding van een totaalconcept dat de relatie legt tussen fysieke 

verbindingen, de kwaliteit van deze verbindingen, de inzet van ruimte, groen en 

water daarin en het idee dat je niet alles in een keer duidelijk moet maken. De 

kwaliteit van dat wat verborgen is/blijft. De kwaliteit van verrassen en 

ontdekken. 

Dit concept lijkt alle thema’s van de workshop goed samen te vatten maar geeft 

vooralsnog geen fysieke handvatten voor de uitvoering. Schept wel het kader 

waarbinnen ingrepen zouden kunnen passen. 

Zie in dit kader ook het door Scala opgestelde document “Branding 

Hofkwartier/Noordeinde” van 11 februari 2016 met o.a. een analyse van de 

wandeling. 
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Poppenkast 
Vertel het verhaal van de wijk door middel van een poppenkast in de paleistuin. 

Jan Klaasen en Katrien als archetypen (koning en koningin) voor het Hofkwartier 

verhaal. 

Het verhaal 
Een leeg boek wordt gepresenteerd. Het verhaal van het Hofkwartier zou het 

moten bevatten maar dat is er nog niet… 

De groep geeft zelf aan dat nog niet duidelijk is wèlk verhaal er verteld moet 

worden. Zijn er misschien meerdere verhalen? Dit voorstel geeft een specifiek 

antwoord op de vraag hoe verschillende doelgroepen naar het gebied kunnen 

worden getrokken, maakt een duidelijke relatie met gezinnen en kinderen en 

het koninklijke karakter. 

 

         

Smart city app 
Niet verder uitgewerkt wel als titel in de classificatie meegenomen: door middel 

van een makkelijk te downloaden App de ‘lijn’ duidelijk maken. 

Openen koninklijke stallen, koepel van Fagel 
Niet verder uitgewerkt wel als titel in de classificatie meegenomen 

Gouden koets, Maxima thema 
Niet verder uitgewerkt wel als titel in de classificatie meegenomen 

Interactief historie scherm/tablet 
Niet verder uitgewerkt wel als titel in de classificatie meegenomen: de historie 

van het gebied en het verhaal achter verschillende panden laten volgen via een 

tablet. Combinatie van historie en actuele informatie. 

 

Classificatie 
In de hierna volgende assenstelsels zijn de prototypes door de deelnemers zelf 

geclassificeerd naar de mate waarin ze duurzaam/tijdelijk, abstract/concreet zijn 

dan wel onderscheidend/generiek, aanvaardbaar/controversieel.  

 Hoewel de classificatie ruimte bood om ideeën die niet binnen de scope 

van Fysieke Branding vallen aan de buitenrand op te nemen, is daar 

tijdens de workshop geen gebruik van gemaakt. Om dit toch inzichtelijk 

te maken (zonder de plaats in het assenstelsel te wijzigen) hebben we na 

de workshop alle ideeën welke specifiek binnen deze scope liggen van 

een grijze highlight voorzien. 
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Classificatie prototypes 
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Classificatie prototypes 
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Experts 
 

Experts 
 

Jacques Sinke heeft inspiratiebeelden (hiernaast) aangeleverd uit de door 

Reteam bezochte benchmark steden -in het kader van de opdracht versterking 

Luxury Branding- Hamburg, Edinburgh en Antwerpen. Het gaat daarbij onder 

meer om (straat-) meubilair, plantenbakken, terrassen, fysieke branding in het 

openbaar gebied. Ook een aantal foto’s uit Scandinavië natuurlijk, zoals de 

herinrichting van het plein voor Café Norden in Kopenhagen. Door deze 

investering is het hele gebied rond het plein in beweging gekomen. Zoiets 

dergelijks kan hij zich ook voorstellen bij het Paleisplein en Plaats. 

Tijdens zijn wandeling is als “rode draad” de groene verbinding naar voren 

gekomen. Het Hofkwartier heeft een groen hart, de Paleistuin en aangrenzende 

binnentuinen. Juist in de stenen werkelijkheid van de stad is groen bij uitstek een 

rustgevend element. Groen in de vorm van grote oude bomen, maar ook 

plantenbakken, hanging baskets en dergelijke – groen als uithangbord, 

wegbegeleiding en verbinding tussen de diverse gebieden. Groene fysieke 

branding. Ander element is het water, grachten en Hofvijver omzomen het 

Hofkwartier en bieden een tweede natuurlijke verbinding. 

Zijn groep heeft vooral ook stil gestaan bij de diffuse entreesituaties. Eigenlijk zijn 

deze overal suboptimaal. Pleidooi om niet te grijpen naar overdreven 

aanwezigheid (poorten, reclame-uitingen e.d.) maar juist te zoeken naar subtiele 

passende markeringen. De positie van de voetganger zou verder moeten worden 

versterkt, zonder al te veel afbreuk te doen aan fiets- en autobereikbaarheid. 

Voorbeelden van Antwerpen en ook de recente herinrichting PC Hooftstraat in 

Amsterdam zijn goede referenties. 

Jacques benadrukt dat branding een krachtig instrument is om de unieke, 

onderscheidende merkbeleving bij consumenten duurzaam onder de aandacht te 

brengen. Het uitstralen van het eigen DNA en kernwaarden gekoppeld aan het 

(h)erkennen en bedienen van de interesses en behoeften van de klant, gast, 

bezoeker en bewoner. 

Voor het Hofkwartier zijn de ingrediënten al aanwezig, het koninklijk paleis, 

cultuur, horeca en winkels van bijzondere kwaliteit, soms topniveau. Het is vooral 

ook een gebied dat steeds opnieuw ontdekt kan worden, want nooit is het beeld 

compleet of statisch. Daarmee is het echt Haags en letterlijk de kroon op de stad. 

 

 



 
23 

Hildegard Assies geeft aan dat tijdens de wandeling meerdere zaken ter sprake 

zijn gekomen maar dat de algemene conclusie was dat het Hofkwartier vele 

kwaliteiten kent en een aantal karakteristieken bezit die doorgetrokken kunnen 

worden door het gehele gebied. Bijvoorbeeld de “gedraaide haken” die aan vele 

gevels hangen, maar nog niet overal. Deze haken kunnen dienen om banieren, 

hanging baskets, etc op te hangen en 

het hoofdgebied en haar substraten 

specifiek te branden. Daarnaast zie je 

dat de kleuren zwart en goud de 

boventoon voeren maar soms ruw 

worden onderbroken door andere 

kleuren. Meer eenheid in de 

kleurstelling kan leiden tot een 

rustiger straatbeeld. Uiteraard moet 

erover gediscussieerd worden in 

welke mate e.e.a. wordt toegepast om 

de authenticiteit in het gebied te 

bewaken. 

Hildegard merkt op dat ook uitvoerig 

is stilgestaan bij het feit dat (fysieke) 

branding ook meegenomen moet 

worden in de bronpunten (niet alleen 

de entree van het gebied maar ook 

parkeergarages, fietsstallingen, 

station). Iets wat nu nog onvoldoende 

gebeurd.  

Ter voorbereiding heeft zij bijgaande 

beelden verzameld die de fysieke 

branding van een stad vorm kunnen 

geven. Hierbij heeft Hildegard zich 

laten inspireren door  “high end” 

winkelstraten als Saint Germain in 

Parijs en Bond Street in Londen. De Franse steden vanwege het authentieke 

karakter dat past bij een stad als Den Haag en Londen vanwege het ingetogener 

maar kwalitatief hoogwaardig beeld, zelfs een beetje “koninklijk”, en zeker niet 

ongezelliger.  Een aantal waarden die in lijn liggen met de positionering van Den 

Haag. 
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Michel Buhrs laat weten dat “Het Hofkwartier zeker baat kan hebben bij de 

fysieke upgrading zoals besproken tijdens de inspirerende dag. 

Er zijn heel veel goede ideeën boven tafel gekomen in zo’n korte tijd. Waar ik in 

geloof, en ook al aangegeven heb tijdens de sessie, is dat er eerst een ‘verhaal’ of 

meer in vaktaal gezegd een ‘positionering’ voor het gebied moet worden 

opgesteld. Als je weet hoe je je wilt profileren en uiteindelijk bekend wil staan, 

kan je daar alles aan laten bijdragen. Ook je fysieke branding! Volgens mij werd 

dit idee in ieder geval in onze (sub)groep breed gedragen. Nu zag je in het gebied 

voorzichtige, maar vooral heel diverse manieren om een imago uit te stralen. De 

kronen, maar ook een aantal winkeliers die letterlijk ‘rode lopers’ hadden 

uitgelegd. Maar stel nu dat je voor een hele scherpe propositie kiest als….”Voor 

het meest belezen publiek” en iedere winkelier gaat daar wat mee doen. Krijg je 

hele andere acties. Ook in de openbare ruimte (…) 

Belangrijkste kans die ik zie is voor het Hofkwartier is de professionaliteit en de 

betrokkenheid van de winkeliers/ondernemers.  Hoewel het gros valt te typeren 

als ‘ zeer eigenzinnig’ en mondig’ moet het mogelijk zijn om deze groep 

ondernemers op één lijn te krijgen voor een gezamenlijke positionering en 

marketingaanpak. Als deze groep echt de krachten gaat bundelen, en tot 

verassende allianties gaat komen, moet er iets heel speciaals te ontwikkelen zijn.” 

Bureau Buhrs heeft eerder op basis van data van SmartAgent de workshop 

Branding voor het Noordeinde georganiseerd.  Vanuit de belevingswereld  en 

leefstijlen van de (huidige) bezoeker geeft Buhrs aan dat er kansen zijn voor een 

avontuurlijker propositie dan de huidige ‘koninklijke’ positionering. Proposities 

zoals ‘speurtocht door kleine kwaliteiten’, ‘onbekende diamanten’, ‘avontuurlijke 

constumer journey’, ‘geheim van Den Haag’, ‘Fijnproevers alley’ of HofkwARTier 

kunnen daarvan een mogelijke vertaling zijn. Buhrs geeft hiermee duidelijk het 

spanningsveld aan tussen de marketing-communicatie strategie en de visie op de 

fysieke kwaliteit van het Hofkwartier zoals in de workshop besproken. Hierbij lag 

de voorkeur juist wel op het versterken van bestaande (o.a. koninklijke en 

hoffelijke) kwaliteiten. 
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Michiel Samsom maakt naar aanleiding van de wandeling door het Hofkwartier 

een korte opsomming van aanwezige design elementen binnen het gebied die 

een reactie oproepen: 

Er zijn relatief veel reclame-uitingen op de verdiepingen boven de begane grond 

aanwezig in het gebied welke als storend worden ervaren. 

De verkeersborden zijn soms storend – Als er geen parkeerplaatsen zouden zijn in 

de buurt kunnen de borden betaald parkeren en de parkeerautomaten 

verdwijnen. Het gebied wordt dan nadrukkelijk een verblijfsgebied ipv een 

verkeersgebied. 

De kiosk op de Paleispromenade is een “sta in de weg” en ook de paaltjes met de 

kettingen ertussen (ter hoogte van het Paleis) zijn hinderlijk voor de bezoeker. 

Verder zijn de huidige stoepranden van beton, vergelijk dit met de 9 straatjes, 

Amsterdam waar de stoepranden van hardsteen zijn gemaakt. 

De entrees naar het Hofkwartier zijn niet helder. Met name de entree van de 

Prinsestraat ter hoogte van het plein rondom de Grote Kerk is niet uitnodigend 

voor de bezoeker. (Overigens is een al te nadrukkelijke entree markeren zoals 

Chinatown niet gewenst bij het Hofkwartier naar mijn mening) Notabene ook op 

de website haagshofkwartier.nl wordt gesproken over “Verscholen achter de 

Grote Kerk, de Paleistuin en het Noordeinde bevindt zich het Hofkwartier”. Hier 

ligt een uitdaging ! 

Samsom geeft aan dat Het Hofkwartier wel een “onderhuidse” versterking van de 

identiteit  kan gebruiken respectievelijk meer samenhangende eenheid kan 

krijgen door kleine accenten aan te brengen. Hij denkt daarbij aan onder andere:  

 Mooie straatnaambordjes op de hoeken 

 Mooie hanglampen midden boven straat aan kabels 

 Hardsteen stoepranden 

 Een kleine markering (bijv. om  de 10 meter een gouden kroontje) opnemen 

in de stoepranden 

 Een professionele branding van de samenwerkende winkels/horeca zoals bij 

de 9 straatjes het geval is. (Dit winkelgebied is hierdoor inmiddels een 

landelijk bekend  “begrip”) 

Het Hofkwartier kan aantrekkelijker worden om een langere periode te verblijven 

door o.a.: 

 het rondzwerven door het Hofkwartier te versterken; 

 grote onderbrekingen in het belevings “lint” te beperken 

 in het bestemmingsplan meer mogelijkheden voor winkels en/of daghoreca 

in  Oude Molstraat en Juffrouw Idastraat te faciliteren. 
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Samenvatting en 

Conclusies 
 

Het gebruikte workshop format ‘Design Thinking’ stimuleert divergerend en 

convergerend denken; het verplaatsen in en begrijpen van de gebruiker vormt de 

basis voor een probleemdefinitie en de oplossingsrichting. Via de stappen 

Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test hebben de deelnemers zich in de 

gebruiker verdiept om zo tot een beter begrip van de opgave te komen, deze 

specifiek te maken en oplossingen te genereren. Dit is normaliter een iteratief 

proces met intensieve test en feedback fasen waarvoor in deze workshop slechts 

beperkt ruimte was. Toch geven de uitkomsten duidelijk richting aan de opgave 

en uitwerking voor Fysieke Branding in het Hofkwartier. 

Doelstellingen van deze workshop waren het bepalen van de herkenbaarheid en 

gevoelswaarde van het Hofkwartier, het kijken naar overlappende belangen en 

het komen met zichtbare en concrete voorstellen. De eerste twee onderwerpen 

zijn ruimschoots aan bod gekomen en onze conclusie is dat bij de deelnemers een 

grote mate van consensus hierover bestaat. Met betrekking tot de voorstellen 

zijn de resultaten breder (en in sommige gevallen abstracter) dan gevraagd. In 

onderstaande samenvatting hebben we de voorstellen geclusterd om snel tot 

een concrete uitwerking van de fysieke branding te kunnen komen èn om 

aandachtspunten richting andere programma’s (branchering, marketing-

communicatie en de inrichting van de openbare ruimte) duidelijk te maken. 

De getoonde inzet en energie van de deelnemers tijdens de workshop geeft aan 

hoezeer dit onderwerp bij de stakeholders leeft. Er is een grote mate van 

overeenstemming over de bestaande kwaliteiten, aandachtspunten en kansen 

van het Hofkwartier. 

Men maakt zich collectief zorgen over de wisselende kwaliteiten van het 

openbaar gebied (in en rond het Hofkwartier), kwaliteit van het plein voor het 

paleis, leegstand, verrommeling en de constatering dat het gebied onvoldoende 

bekendheid geniet bij bepaalde (doel-) groepen. 

Verhogen van de kwaliteit en het versterken van het bestaande karakter zijn 

sleutelbegrippen die integraal worden gedeeld. Herkenbaarheid wordt frequent 

genoemd. Het Hofkwartier heeft een uniek karakter en unieke eigenschappen 

maar die zijn niet altijd even zichtbaar of vindbaar. Over de manier waarop 

fysieke branding daarop een antwoord kan geven verschillen de meningen 

uiteraard. 

In de uitwerking en het genereren van oplossingsrichting blijkt het tevens moeilijk 

onderscheid te maken tussen ingrepen die binnen de scope van ‘fysieke 

branding’ vallen en aanpassingen die daarbuiten vallen. Door de werkgroep is 

deze scope gedefinieerd als: fysieke elementen, die één herkenbaar geheel 

vormen, het gebied markeren, inspelen op de historie en kleinschalige diversiteit, 

inspelen op de Hofkwartier-waarden: trots, hoffelijk, gastvrij, persoonlijk en welke 

binnen het vastgestelde budget gerealiseerd kunnen worden. 

1. Bestaand Karakter 
De deelnemers zijn het met elkaar eens dat vooral het bestaande karakter kan 

worden ondersteund en versterkt. Er is geen ‘ander’ karakter nodig maar dat wat 

er is (en dat wat ‘eigen’ is) kan beter worden verteld. Het verhaal van het 

Hofkwartier gaat naast het Paleis, het hof en de koning vooral over diversiteit. 

Het Hofkwartier is een plek waar mensen wonen, werken, winkelen en uitgaan. 

Juist deze combinatie maakt het gebied aantrekkelijk en uniek. Alleen, zo 

constateren de deelnemers, zijn onvoldoende bezoekers daarvan doordrongen.  
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De voorstellen die zich richten op het versterken van het karakter kunnen in twee 

categorieën worden ingedeeld: 

 Het vertellen van het verhaal 

 Het beter/vaker/slimmer inzetten van bestaande elementen 

 

Er zijn vele verhalen te vertellen over het Hofkwartier, maar wat hèt verhaal is, is 

nog onvoldoende duidelijk. Het destilleren van een toegankelijk en compact 

verhaal zou helpen om alle voorstellen in de juiste context te kunnen plaatsen. 

Middelen die zijn genoemd om dit verhaal te vertellen zijn zowel fysiek als 

virtueel: interactieve schermen, de poppenkast, info bordjes en QR codes. 

In de categorie ‘Inzetten van bestaande elementen’, scoren o.a. de spiralen aan 

de gevel (eventueel in combinatie met hanging baskets), consistent kleurgebruik 

(zwart/goud/oranje) en de kwaliteit van bestaande maar nu onzichtbare tuinen 

hoog.  

 

Interessant is dat het merendeel van deze voorstellen generiek van aard zijn en  

gebiedspecifiek zijn gemaakt in de uitwerking/inhoud. 

 

2. Herkenbaarheid en vindbaarheid 
Het Hofkwartier is een integraal onderdeel van de stad en dat vraagt bijzondere 

aandacht voor de verbindingen met de omringende gebieden. De entrees van het 

gebied worden door de deelnemers als suboptimaal gezien. Zowel in de 

uitwerking van de openbare ruimte (te weinig voetgangers gericht, te veel asfalt) 

als in de herkenbaarheid (wanneer ben ik in het Hofkwartier?) worden 

verbeteringsmogelijkheden gezien. Dat geldt ook voor de routes naar de entrees 

toe vanuit de stad. 

Daarnaast is de unieke kwaliteit van het Hofkwartier niet overal herkenbaar; de 

‘rafelige randjes’ en het verschil tussen straten onderling maken het herkennen 

van de grenzen van het Hofkwartier lastig. 

 

De voorstellen die zich richten op de herkenbaarheid en vindbaarheid zijn 

enerzijds gericht op maatregelen buiten het gebied en anderzijds binnen het 

gebied zelf: bewegwijzering vanaf de bronpunten, herkenbaarheid bij het 

betreden van het gebied en uiteindelijk een consistente 

naamgeving/beeldvorming binnen het Hofkwartier. 

Fysieke middelen die daarbij genoemd zijn: toepassing van beeldmerk in 

bestrating en bij entrees (trottoirranden, kroontjes, etc), bestaande 

bewegwijzering optimaliseren, straatnaambordjes, hofleveranciers beter 

zichtbaar maken, uithangborden met klassieke uitstraling, toepassing van luifels, 

etc. 

3. Kwaliteit 
Bij het spreken over kwaliteit wordt met name de inrichting van de openbare 

ruimte (hoogwaardige materialen en meubilair, fietsparkeren, verrommeling en 

specifiek de inzet en kwaliteit van groen) genoemd. Daarnaast wordt de kwaliteit 

van individuele panden geadresseerd (in het bijzonder de kwaliteit van 

winkelpuien, parcellering en leegstand). Passende kwaliteit wordt vaak genoemd 

en dient leidend te zijn in elke toevoeging. Dat geldt voor uitvoering 

(materialisatie, kleurgebruik) maar zeker ook voor kwantiteit (liever beter dan 

meer, let op verrommeling). 

 

Binnen deze opdracht van de fysieke branding laat de focus op kwaliteit zich het 

beste vertalen in een kader waarbinnen (zowel collectieve als individuele) 

ingrepen moeten passen. De ontwikkeling van een huisstijl, handboek, richtlijnen 

voor o.a. groentoepassingen, reclamevoering of uitstallingen kan daarvan de 

praktische uitwerking zijn. 

Aansluiting op andere programma’s 
De Ideation oefening heeft heel veel ideeën opgeleverd. Van controversieel tot 

meer behoudend, van generiek tot gebiedspecifiek. Bij de voorgaande indeling 

naar Karakter, Herkenbaarheid en Kwaliteit hebben we bewust de ideeën die niet 

binnen de scope van fysieke branding (zowel qua inhoud als qua budget) buiten 

beschouwing gehouden. Hieronder zetten we die ideeën nogmaals op een rij. 
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Voor de aansluiting op de andere programma’s (openbare ruimte, branchering 

en marketing-communicatie) kunnen ze als input worden gebruikt: 

 

 Voorstellen die zich richten op het Ontdekken (zoals het openstellen van de 

stallen, de achtertuin voor, de koepel van Fagel) zijn vooral organisatorisch 

van aard maar dragen wel in belangrijke mate bij aan de beleving en 

perceptie van het gebied. Een fysieke component (bewegwijzering) kan dit 

ondersteunen en de effectiviteit verhogen. Dit geldt ook voor het voorstel 

voor een theehuis in de paleistuin. Dit heeft een duidelijke fysieke 

component met een effect op het aanbod van voorzieningen en het 

ombuigen van loopstromen. In combinatie met een doorsteek vanuit het 

Noordeinde zal dit een grote invloed hebben op routevorming en 

verblijfsduur. 

 Belangrijke voorstellen over Verbindingen (in groen, water) liggen primair in 

het domein van het programma openbare ruimte. Dat geldt ook voor 

oplossingen voor fietsparkeren, onderhoud en plaatsing van losse elementen 

in de openbare ruimte zoals schakelkasten etc. 

 Bij de oplossingsrichtingen die relateren aan versterking van het karakter van 

het gebied neigen een aantal ideeën eerder naar gebiedsmarketing of –

promotie en is de fysieke component ervan daaraan ondergeschikt. De koets 

als fietstaxi, wandelwagen of hop-on hop-off tour zijn mooie beeldende 

ideeën die vanuit communicatie en exploitatie beter bekeken moeten 

worden. 

 

Vervolgstappen 
Dit verslag met bovenstaande samenvatting en conclusies zal met de werkgroep 

‘Fysieke Branding’ worden besproken. 

Aan de hand van de genoemde thema’s Bestaand karakter, Herkenbaarheid en 

vindbaarheid en Kwaliteit kan op korte termijn een vertaling in concrete fysieke 

ingrepen worden gemaakt. Overige ideeën kunnen als input dienen voor de 

parallel lopende programma’s Openbare ruimte, Branchering en Marketing-

Communicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken alle deelnemers van de 

workshop Fysieke Branding 

Hofkwartier voor hun inzet, energie 

en inspiratie.  
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Bijlage A 

Deelnemerslijst 
 

 

Werkgroep: 

Martijn van Dam (Gemeente Den Haag) 

Peter Drijver (architect, Scala) 

Anton Gaemers (vastgoedeigenaar, ondernemer Noordeinde) 

Kia van der Laan (ondernemer, Bagels and Beans) 

Marcella Maltha (winkelstraatmanager, BIZ Noordeinde) 

Ronald Pronk (medewerker Parkhotel) 

Tosca Winters (bewonersvereniging Hofkwartier) 

Stakeholders: 
Dounia el Baraka (Bureau Binnenstad) 

Guus Boudestein (ondernemer, Ontwerpwerk) 

Ad Dekkers (Bureau Binnenstad) 

Edwin Dickhoff (vastgoedeigenaar, Geste Groep) 

Rita van Hasselt (voorzitter STIBB) 

Sjoerd Keer (ondernemer, House of Green) 

Chris Schram (ondernemer, Willemsvaart) 

Joppe Put (fotograaf, student KABK) 

Experts 
Hildegard Assies (Urban Retail) 

Michel Buhrs (Bureau Buhrs) 

Jacques Sinke (Reteam) 

Michiel Samsom (Kentie en Partners architecten) 

Gemeente: 
Loes Verhaart (stedenbouwkundige) 

Elise Mutter (monumentenzorg) 

Kai Liang (projectleider Impuls Buitenruimte Noordeinde) 

Csaba Zsiros (stedenbouwkundige) 

Pien Hooiveld (projectmedewerker) 

  



 

 

 

 

Colofon 
 

Workshop georganiseerd in opdracht 

van de werkgroep ‘Fysieke Branding’ en 

Gemeente Den Haag 

 

Workshop format en begeleiding door 

ONE.GO real estate concepts 

 

 

 

 

Workshop foto’s en sfeerbeelden 

Hofkwartier door Joppe Put, 

www.joppeput.com 

Overige inspiratiebeelden: internet en 

ONE.GO 

 

 

 

31 maart 2016 

ONE.GO real estate concepts 

Bezuidenhoutseweg 353d 

2594AR The Hague 

The Netherlands 

www.one-go.nl 

 

Groen 
Hoe zet je groen in als branding? 

Om te laten zien wat de breedte van 

oplossingen is zijn deze beelden 

tijdens de workshop getoond. 


