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Inleiding
Eén van de programma’s van de publiek private samenwerking (PPS) in de binnenstad van Den Haag
betreft ‘Uitstraling en beheer buitenruimte: de Kern Bijzonder’. De doelstelling van dit programma is
een levendige buitenruimte (De huiskamer van Den Haag) creëren. Voor dit programma is op
maandag 21 maart a.s. een inspiratiesessie georganiseerd met vertegenwoordigers van de
gemeente, private partijen en Bureau Binnenstad Den Haag. Hiermee wordt ook een vervolg gegeven
aan de workshop ‘Beste Binnenstad op weg naar 2020’ van oktober 2015.

Programma van de avond:
18:30 Inloop met broodje
19:00 WELKOM door Ad Dekkers, directeur Bureau Binnenstad Den Haag
Toelichting structuur van de inspiratiesessie door Erik Go
Hildegard Assies, Urban Retail
Sam Holtes, Tosti van Josti
Interactie plenair
19:40 CULTUURHISTORIE door Paul Meurs
19:55 ONTWERP EN ANALYSE
Pitch en discussie aan 3 tafels
Tafel 1: Darius Reznek, Karres en Brands
Tafel 2: Paul Achtenberg, Quadrat
Tafel 3: Jeanette Visser, B+B
Interactie Plenair
20:45 SMART EN VERLICHTING
Jeroen Barendse, LUST en LUSTlab
Rob Kruizinga, IPV
Interactie Plenair n.a.v. Smart en Verlichting
21:20 AFSLUITING EN VERVOLG
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Introductie
door Ad Dekkers, directeur Bureau Binnenstad Den Haag
Ad Dekkers heet alle aanwezigen van harte welkom in de Idazaal en schetst kort de achtergrond en
doelstellingen van deze Inspiratiesessie. De gemeente heeft de afgelopen 25 jaar flink geïnvesteerd
in de binnenstad. Met de Kern Bijzonder wordt hieraan een vervolg gegeven.
Hoe zouden we willen dat Den Haag er in de toekomst uitziet? Hoe zorgen we ervoor dat de functies
cultuur, wonen, winkelen en ontmoeten worden behouden en elkaar versterken? Over deze vragen
en nog veel meer willen wij vanavond met u in discussie gaan en leren van elkaars inspiratie.

Toelichting en structuur van de avond
door Erik Go, ONE.GO real estate concepts
De Kern Gezond is 25 jaar geleden in het leven geroepen en heeft de binnenstad getransformeerd.
Het is een integrale aanpak met groot succes geweest en mede door deze ingrepen mag Den Haag
zich beste binnenstad van Nederland 2013-2015 noemen. Nu is actualisatie gewenst met een nieuw
op te stellen document: ‘De Kern Bijzonder’.
Deze avond is aan de hand van 3 thema’s ingedeeld. Te beginnen met ‘Ondernemen en de weg
vinden’ waarin voorbeelden van bewegwijzering in de breedste zin van het woord worden getoond
en vanuit het perspectief van een ondernemer naar de openbare ruimte wordt gekeken. Na een
inleiding over het cultuurhistorische onderzoek van het gebied rond het Binnenhof door prof. Paul
Meurs zijn per tafel de ‘Analyse en Ontwerpen’ van de drie stedenbouwkundige bureaus die aan het
gebied Spui/Buitenhof hebben gewerkt te zien en kan hierover met de ontwerpers worden
gediscussieerd. Er wordt afgesloten met ‘Smart en Verlichting’: twee presentaties die ingaan op de
vraag wat de invloed van licht en technologie op de openbare ruimte is en wat voor kansen dit kan
bieden aan Den Haag op het gebied van o.a. identiteit en city marketing?

3

Ondernemen, bezoeken en de weg vinden
Een nieuwe Urban Vibe
door Hildegard Assies, Urban Retail
Hildegard Assies is eigenaar van Urban Retail, lid raad van toezicht NRW en co-founder van
Airporttrends.com. Urban Retail adviseert en werkt aan de verbinding en samenhang tussen
commercie, cultuur en bezoekers van publieke plekken in steden zodat betekenisvolle
ontmoetingsplekken ontstaan. Hildegard staat o.a. bekend om haar kennis van city hospitality en de
‘customer journey’. Voor het Hofkwartier heeft zij recentelijk deelgenomen aan de workshop Fysieke
Branding.
Voor de inspiratiesessie heeft zij de binnenstad van Den Haag bezocht, zowel fysiek als virtueel. Aan
de hand van onderstaand model toont Assies een groot aantal voorbeelden uit binnen- en buitenland
en licht de relevantie voor Den Haag toe. Dit alles met de titel ‘Een nieuwe Urban Vibe’.

Aan de hand van de Customer Journey neemt ze ons mee door de verschillende domeinen in de stad:
oriëntatiedomein, aankomstdomein, ontvangstdomein en vertrekdomein en illustreert dit met
beelden en concepten:
 Geeft het belang aan van de openbare ruimte in Den Haag als aantrekkingskracht en de
kracht van Social Media om dit te promoten: Facebook, Instagram, Bloggers. Maar ook reis
gidsen, -boeken: 100% Den Haag.
 Hoe bereikbaar is de stad en hoe ziet dat er uit? Voorbeelden van multifunctioneel gebruik
van de openbare ruimte: parkeergarage in Miami die ook als evenementenlocatie dient.
Aantrekkelijker gemaakt door kleur en aanlichting.
 Gebruik maken van digitale en leesbare oriëntatiepunten en borden in de stad: uniek
element voor bezoekers op de fiets of die door de stad heen willen lopen.
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Hoe kan je gebruik maken van sfeerlicht/ kleurgevels in het winkeldomein: dit is ook
onderdeel van City Branding/Marketing. Een voorbeeld hiervan is het Modekwartier Arnhem.
Voorbeelden waarbij de identiteit van straten kan is worden vergroot door elementen in de
openbare ruimte zoals kooitjes, zitelementen, een tribune en pop- up groen.
Proces: Noemt voorbeeld van Kings Cross waarbij omliggende bewoners betrokken zijn
geweest vanaf het begin van het proces de opbouw/ herinrichting: zorgt voor betrokkenheid.
Openbare ruimte van hoge kwaliteit met kanaal, zit – en speelelementen, groen en
commerciële horeca.
Way finding als belangrijk element voor een positieve bezoekerservaring.

Ondernemen
door Sam Holtes, ondernemer Tosti Van Josti
Sam Holtes is samen met zijn partner Jasper Kool een voorbeeld van sociaal, maatschappelijk en
verantwoord ondernemen. Tosti van Josti serveert niet alleen biologische tosti’s van hoge kwaliteit
maar doet dat ook met een team van medewerkers met een arbeidsbeperking. Sinds 2015 is Tosti
van Josti gevestigd aan de Korte Poten in Den Haag.
Als ondernemer geeft Sam aan dat het belangrijkste was een plek in
de stad te vinden waar voldoende ‘loop’ was. Die hebben ze
gevonden aan de Korte Poten nabij het Plein. Ook is van belang “wat
de rest van de straat doet”, zeker in concurrentie met internet is de
straat de etalage. Bereikbaarheid, niet alleen te voet/fiets maar ook
per auto, is vanzelfsprekend een doorslaggevende factor bij de
keuze voor een vestigingslocatie. Tevens is het belangrijk dat de
openbare ruimte er schoon en heel uitziet (=de basis). In de
omgeving/straat had hij wel graag wat meer groen gezien.
Vooralsnog hebben ze dit maar opgelost door zelf een (kunst-)
grastapijt op hun terras aan te leggen…

5

Doelgroep zijn lokale bewoners maar zeker ook toeristen. Ook is politiek Den Haag vaste klant van
Tosti van Josti.
Sam geeft aan dat hij zich bij de voorbereiding van deze inspiratiesessie heeft afgevraagd welke rol
een ondernemer bij (de inrichting van) de openbare ruimte kan spelen. De openbare ruimte is vaak
een gegeven? Hij denkt graag mee hoe dit abstracte begrip voor ondernemers tastbaarder kan
worden gemaakt en daar kan een bijeenkomst als deze bij helpen.

Discussie met de deelnemers (plenair)
Tijdens de eerste twee presentaties is aan de deelnemers gevraagd hun inzichten te noteren. Wat
heeft verrast, wat is het meest belangrijk, waar ligt de uitdaging voor de Kern Bijzonder? Hoe kan je
er anders naar kijken? Waar bent u het mee een/oneens? De inzichten uit de presentaties
‘Ondernemen, bezoeken en de weg vinden’ worden bij het volgende thema als discussiepunten
verder gebruikt.
Een korte rondvraag/reactie op de presentaties levert onder andere de volgende opmerkingen op:












Digitale bewegwijzering is een goede ontwikkeling voor bezoekers van de binnenstad:
routebegeleiding is een belangrijk aandachtspunt waar veel aan moet gebeuren.
Het betrekken van bewoners bij opbouwfase, zoals in Kings Cross, geeft een goede impuls
aan de betrokkenheid en leefbaarheid van de stad.
In de presentatie van Urban Retail is aandacht besteedt aan Way Finding, een goede manier
om bezoekers langer in de stad te laten verblijven is ook de No Way Finding of Place Finding.
Gevraagd wordt om aandacht te besteden aan verkeerscirculatieplan. Dit gezien het feit dat
bezoekers in het verleden terugkeerden van een bezoek, doordat de palen in het verkeer
omhoog gingen wanneer men met de auto de stad in reed:
Een goede infrastructuur en verkeerscirculatieplan zijn van belang om bezoekers naar de
stad toe te trekken en te behouden. Het regelen van de infrastructuur heeft een grotere
urgentie. De openbare ruimte dient hierna ingedeeld te worden.
De identiteit van straten bepaalt de sfeer van diezelfde straat. Het gaat niet alleen om ruimte
maar ook om proces.
De openbare ruimte is de etalage van de ondernemer. Door toename van internet winkelen,
wordt het steeds belangrijker om de aantrekkingskracht van winkels te verbeteren. De
openbare ruimte is de trekker van de binnenstad.
Wat er op een bepaalde locatie van de stad gebeurt bepaald tevens de identiteit en de sfeer
van diezelfde locatie. Belangrijk is om de locaties en wat er bij deze locaties gaande is scherp
op het netvlies te hebben.
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Cultuurhistorie
Het cluster Spui Buitenhof is één van de uit te werken clusters van de Kern Bijzonder. Voor een
onderdeel van deze opgave, de mogelijke reconstructie van de watergangen, is een eerste
verkenning gemaakt. Tevens is er een start gemaakt met een verdiepingsslag en een verbreding van
de opgave naar het cluster Spui Buitenhof. STEENHUISMEURS is begin februari gestart met een
cultuurhistorisch onderzoek naar de buitenruimte in en om het Buitenhof.

Het Haags Hofgebied, ontwikkeling en thema’s
cultuurhistorie
Paul Meurs, SteenhuisMeurs

Paul Meurs geeft een presentatie over de tussenstand van het onderzoek: Het Haagse Hofgebied. In
dit onderzoek gaat het om Placefinding, een zoektocht naar de specifieke kwaliteiten van Den Haag.
Hij onderscheidt daarbij 3 achtereenvolgende periodes van veranderingen en toont de daarbij
horende kaartbeelden en impressies:
 Grafelijk hof, gehucht (samenleving) versus Hofgebied (elite): dubbele schil met bewaakte
toegangen, systeem van plekken met eigen karakter, samenhangend geheel.
 Formaliseren en pronken: stedelijke sfeer.
 Verbinden, dempen en doorbreken: democratisering.
De essentie en voorlopige aanbevelingen:
1. Het Binnenhof is gebouwd als een omsloten hof. Door de tijd wordt dit omsloten hof steeds
verder opengebroken en verdwijnen overgangselementen als poorten en grachten. De
ruimtelijke logica is hierdoor vertroebeld. > Ontwerp overgangen tussen de verschillende plekken
om de ruimtelijke logica beleefbaar te maken.
2. Het complex is een beeldmerk van de ontwikkelende democratie; hoe verder deze zich
ontwikkelt hoe nauwer de fysieke verweving met de stad.
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3. Het systeem van de huidige ruimtes (plein, plaats, groenmarkt, binnen- en buitenhof, vijver,
vijverberg) is al vanaf het grafelijk hof aanwezig en kende elk een eigen functie en sfeer in ruimte
en bebouwing. > Ga bij het vormgeven van de ruimtes uit van de verschillen in functie en sfeer
(architectuur, vorm, buitenruimte, beplanting) en maak de plekken specifiek.
4. Het hof heeft altijd verschillende schalen van toegankelijkheid gekend. De veiligheid werd in het
verleden in de bebouwing opgelost en nu in de openbare ruimte.
5. De oriëntatie was oorspronkelijk oost - west, de nadruk ligt vanaf het begin van de 20e eeuw op
de richting noord-zuid (functioneel, maar nooit in vormgeving). > Door het manifesteren van de
hartlijn in vormgeving lijkt deze belangrijker dan de plekken. Maak de plek dominant, niet de lijn;
een patchwork, niet een boulevard.

Ontwerp en Analyse
Parellel aan het cultuurhistorisch onderzoek van STEENHUISMEURS is aan drie stedenbouwkundige
bureaus gevraagd modellen te ontwikkelen voor de mogelijke herinrichting van de buitenruimte van
Spui Buitenhof.
Aan drie tafels worden deze modellen gepresenteerd door Quadrat atelier voor stedebouw,
landschap en architectuur, Bureau B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur en Karres en Brands
Landscape architects. Aan de hand van deze modellen wordt gediscussieerd over de toegepaste
thema’s, oplossingen en hoe deze kunnen worden toegepast op de Kern Bijzonder.

Tafel 1: Karres en Brands
Door Darius Reznek, Designer/Project Leader bij Karres en Brands Landscape architects
Aan tafel 1 presenteert Karres en Brands 3 modellen, waarbij wordt benadrukt dat het geen
ontwerpen maar denkrichtingen en mogelijke benaderingen voor het gebied zijn. Er wordt een
toelichting gegeven over de analyses van geschiedenis, huidige situatie en denkrichtingen. Darius
geeft o.a. Lange Voorhout als voorbeeld van een mooie en aantrekkelijke openbare ruimte in Den
Haag.
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De volgende punten en vragen komen uit de analyses:
 Wat is er nog aan oude structuur en hoe kan dat in de situatie werken: vroeger waren er
verschillende pleinen met eigen identiteit.
 Structuur van de openbare ruimte dient als toeristenkaart.
 Er komen een aantal problemen/ aparte oplossingen voor in de openbare ruimte zoals
intensief verkeer en aanwezigheid/ dominantie fietsenstallingen.
 Verschillende denkrichtingen/ clusters: werken de bestaande lijnen nog steeds?
 Het gebruik van de openbare ruimte is sterker geworden: verscheiden beeld.
 Wat moet de harde lijn van de Kern Bijzonder zijn en moeten we niet verder dan de
Buitenhof kijken: zuid-noord en noord-zuid richtingen versterken om zo de kern te definiëren
3 modellen: identiteit van de lijn uitstralen en de kernkwaliteiten benutten:
Mooie Straat
Sterke winkelstraat met
krachtige lijn
Bijzondere kruisingen en
pleinen
Strakke verharding

Breed straatprofiel

Autovrij, alleen gebruik
van het OV
Aanwezigheid van grote
elementen zoals
podium, fontein, water.
Verblijfsplekken door
aanwezigheid
zitelementen.

Spui Groen
Zoveel groen mogelijk
Rasters voor
voetgangers
Autovrij, alleen laaden los verkeer:
terugbrengen van de
tuinen
Lange groene ruimte
met bomen
Groene trambanen

Terrassen- en
verblijfsplekken

Spui Gracht
Versterken relatie
met het water
Terugbrengen lijn
van de gracht

Spui Alzijdig
Combinatie van
de 3 modellen
Groen, water en
verharding

Veel water en groenelementen
Asymmetrisch
profiel, kades met
terrassen
Fonteinen en
waterelementen
Watergangen
kunnen ook minder
diep zijn zoals
kanalen i.p.v.
grachten

Reacties tafel 1:
 Er zijn veel internationale voorbeelden van lange verharde straten. Afhankelijk van de
bezoeker kan dit een fijn gevoel geven. Een verharde straat met een breed straatprofiel heeft
ook zijn liefhebbers.
 Het autovrij maken van het gebied levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van het
gebied. Tevens zorgt het voor veel minder asfalt.
 Het gebied mist eenheid en intimiteit. Het groen ontbreekt.
 Er moeten keuzes worden gemaakt en er moet schaarste worden gecreëerd. Er zijn te veel
winkels in Nederland en de stad moet compacter. Het is zaak om het gebied nu op orde te
krijgen zodat consumenten naar de stad worden aangetrokken.
 Het terugbrengen van elementen in de buitenruimte zorgt voor meer bezoekers en vergroot
de leefbaarheid. Door te durven wordt ook de herkenbaarheid van de stad groter.
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Er wordt een voorstel gedaan om meer fietsenstallingen onder de grond te realiseren:
fietsers dienen gestimuleerd te worden om fietsen ondergronds te parkeren.
Het Handboek voor de Openbare Ruimte dient strakker te worden: het verschil in materiaal
is nog vrijblijvend. Dit verstoort de uniformiteit in de buitenruimte.
De ondernemer dient keuzes binnen het pand te maken en niet in de openbare ruimte zoals
dat vaak wordt gedaan. Maastricht is een voorbeeld van een stad waarin dit goed geregeld is.

Tafel 2: Quadrat
Door Paul Achterberg, directeur bij Quadrat atelier voor stedebouw, landschap en architectuur
Paul Achterberg licht zijn visie op het gebied toe:
De oost-west verbinding is een stuk minder belangrijk dan de Noord-zuid verbindingen. De
doorbraak van Spui – Buitenhof die Berlage realiseerde is een vrij onnatuurlijke verbinding, vandaar
dat deze ook geen eenheid vormt. Gebouwen zijn voornamelijk georiënteerd op de zijstraten. De
relatie binnenhof/stad lijkt steeds kleiner te worden, ook de entree van de tweede kamer zit verstopt
op de Lange Poten. De originele ingang aan de Hofplaats zou in ere moeten worden hersteld.

Modellen:
 De buitenruimte zien als podium van de democratie: waar het volk en de politiek elkaar
ontmoeten.
 Kwaliteitsslag ter hoogte van Spuiplein: in bestrating en beplanting de pleinfunctie
benadrukken. Vanaf hier geen autoverkeer meer.
 Kruising Kalvermarkt/ Spui: een bijzonder element toevoegen boven de kruising, een betere
accentuatie van verschillende verkeersstromen. Een bijzondere vormgeving van de tramhalte
op de Kalvermarkt onderbreekt het plompe van de Muzentoren.
 Vanaf Lange Poten tot Kneuterdijk: bijzondere (natuurstenen) bestrating die het ‘Haagse
licht’ reflecteert. Volop ruimte voor langzaam verkeer.
 Hofplaats: Het terugbrengen van de kleinschaligheid door middel van het toevoegen van
horeca en groen.
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Buitenhof: De poort van het binnenhof met rechte lijnen in de openbare ruimte verbinden
aan het buitenhof
De ambassade van Israël kan in de toekomst fungeren als toegang naar de ‘binnenwereld’
van Den Haag zoals Passage, steegjes en binnenhoven.
Buitenhof/ Lange Vijverberg: het creëren van een visuele onderbreking door middel van
blokhagen tussen Buitenhof en Plaats.

Reacties tafel 2:
 Meer water toevoegen ter hoogte van het Spui
 Lijn Buitenhof-Binnenhof-plein nog sterker benadrukken
 Meer ruimte maken voor de voetganger
 Vergroenen is aantrekkelijk
 Leent het ontwerpgebied zich voor een fragmentatie of juist een eenheid in ontwerp?

Tafel 3: Bureau B+B
Door Gert-Jan Wisse en Jeanette Visser van Bureau B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur
Gert-Jan Wisse geeft een korte presentatie en licht de ontwikkelde modellen toe aan de hand van
een A3 boek en tekeningen.
De stad was vooral gebaseerd op lijnen en wordt
geleidelijk meer gebaseerd op gebieden/pleinen.
Spui/Buitenhof heeft nog niet deze functie.
Doelstelling is om de route Spui/Buitenhof
aantrekkelijker te maken (zoals fietsenstalling
weghalen op Buitenhof).
Langs de route van het Spui naar Lange Voorhout
kom je langs plekken waar je geweest zou willen
zijn. Dit kun je gaan verbinden door een
natuurlijke route die onder andere ‘uitstappen’
bij bijzondere plekken stimuleert: De Kern
Verbonden.
De Hofplaats is een plein dat verstopt is achter
grote kastanjebomen. Het zou goed zijn om dit
meer ‘open’ te maken en terrasjes te creëren. De
route Spui, Hofweg, Kneuterdijk kun je bijzonder
maken.
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Reacties tafel 3:
 Er wordt voorgesteld om de Noord/Zuid lijn bescheiden te houden.
 Sfeergebieden te creëren; place making is belangrijk. Het plaatje met de gekleurde gebieden
van de binnenstad is een goede basis hiervoor.
 Vraag is of je de overgangsgebieden laat ‘uitpakken’ (vb. Plein in Nice met veel fonteinen) of
ingetogen houden.
 Let op dat terrassen niet werken als ’t te druk is (zoals bij grote kruising Spui/Grote
Marktstraat).
 Wat zijn de doelgroepen: studenten, bewoners, toeristen? Bureau B+B heeft zich gericht op
alle doelgroepen.
 Het is belangrijk om aantrekkelijke plekken voor kinderen te maken (bv met water,
buitenexpo ProDemos).
 Het vele tram- en busverkeer bij Spui/Buitenhof wordt als verstorend ervaren.
 Den Haag is een stad van ridders en graven is. Dit biedt mogelijkheden voor verhalen
(sprookjes). Zij stelt voor mensen te laten ‘dwalen door de stad’.

Terugkoppeling tafeldiscussies (plenair)
De deelnemers geven aan dat er thema’s en voorbeelden zijn die kunnen dienen voor de hele
binnenstad/ Kern Bijzonder:
 Vergroening.
 Infrastructuur terugbrengen naar kleinere (passende?) proporties: creëren van meer
ruimte.
 Helderheid van routes is belangrijk voor toeristen: noord- west/ noord- zuid.
 De stad als etalage: onze democratie in de etalage van de stad zetten.
 Materiaalgebruik dient een geheel te vormen.
 Den Haag als koningsstad waar toeristen op afkomen: in de binnenstad van groen en
historie moet je kunnen dwalen.

Smart en Verlichting
Smart
Door Jeroen Barendse, LUST en LUSTlab
Smart cities, smart shopping, smart devices, we kunnen er niet meer omheen maar wat het nu
precies is, is vaak onduidelijk. Net zoals met de meeste technologieën zien we dat het begint met een
lange aanlooptijd is waarin een beperkte groep er mee bezig is, waarna het explodeert en
gemeengoed wordt.
Jeroen Barendse is zo’n vroege gebruiker. Volgens LUSTlab ligt de toekomst van digitale media in het
ontwerp van het gebruik. Het onpersoonlijke menselijk maken, het internet laten landen en de
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ontbrekende schakel vinden tussen het digitale en het fysieke. Als onderdeel van de ontwerpstudio
LUST onderzoekt LUSTlab de relatie tussen maatschappij, technologie, communicatie en interactie.
Jeroen neemt ons mee aan de hand van gerealiseerde projecten in de wereld van LUSTlab waarin
data zichtbaar wordt gemaakt op een verrassende en inspirerende manier. Van windsnelheden tot
Twitterberichten naar de Urban Echo schermen die letterlijk zicht geven op een andere openbare
ruimte.

Essentie: tijdelijke ingrepen veranderen qua perceptie en vergoten de aantrekkelijkheid en
herkenbaarheid van de stad.
Voorbeelden van andere projecten: projectie op Spui, Sensing the City, Veghel Centrum, Urban Echo,
LED Ministerie Buitenlandse Zaken, meldkamer Drechten, Schilderswijk (Oranjeplein) algoritmische
fietsenstalling.

Haags Licht - inspiratie
Door Rob Kruizinga, lichtontwerper bij IPV Delft
Rob Kruizinga is als lichtontwerper bij IPV Delft verantwoordelijk voor onder andere de aanlichting
van de Grote Kerk, het Mauritshuis, de kroontjes op Noordeinde en Light Wave Den Haag. Voor de
Kern Bijzonder werkte hij aan de lichtvisie Binnenstad ‘de Haagse Nacht’ waar hij u een deel van laat
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zien. Naast lichtplannen combineert IPV Delft lichtarchitectuur met het ontwerpen van
buitenproducten. Zodat samenhang ontstaan tussen uitstraling en functionaliteit zowel in het licht
als het donker.

Op basis van de opgestelde Licht Visie toont Kruizinga kansen voor de Haagse binnenstad. Van het
(gelijkmatig en consistent) aanlichten van gevels en straten tot de mogelijkheden om verlichting te
combineren met smart technologieën.
Met lichtontwerp kan samenhang in de beeldkwaliteit worden gerealiseerd. Voorbeelden zoals de
huidige aanlichting van het gebied rond de Nieuwe Kerk tonen aan dat hier nog veel valt te halen.
Nieuwe ontwikkelingen maken het nu mogelijk om efficiënter met verlichting om te gaan:
doelgerichter en minder ‘vervuiling’.
Kruizinga vat dit samen in:
 maak gebruik van innovatie in licht
 breng samenhang in het nachtbeeld
 versterk de kwaliteit van het dagbeeld
 laat de Haagse signatuur zien
 vier de Haagse nacht!

Discussie met de deelnemers (plenair)
Tijdens de discussie wordt enthousiast gereageerd op de getoonde toepassingen van technologieën
in de openbare ruimte. De koppeling wordt gemaakt met de door Urban Retail genoemde
bewegwijzeringsystemen. Ook de mogelijkheden en kansen voor tijdelijkheid worden genoemd.
Kritisch kijkt men naar een aantal verlichtingsvoorbeelden. Hoe Haags is dit? Den Haag heeft door
haar ligging aan zee een bijzondere lichtkwaliteit overdag. Hoe speel je daar in de nacht op in? Welke
kansen biedt dit om je als stad te kunnen onderscheiden/marketing?
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Afsluiting en vervolg
Mark van Oosterhout, Gemeente Den Haag, sluit de avond af en verontschuldigt wethouder Revis die
vanwege onvoorziene agendatechnische redenen niet aanwezig kon zijn bij deze inspiratiesessie.
Hij concludeert dat er een open discussie is geweest, met kritische vragen maar vooral veel energie
wat aangeeft hoe belangrijk dit onderwerp is voor de Haagse binnenstad. De gedeelde inspiratie
dient als input voor het team dat met de kern Bijzonder bezig is en laat zien dat de Kern Bijzonder
een project is met meerdere dimensies. De vraag van de stad wordt steeds meer helder.
Hij bedankt de organisatie en geeft aan dat het verslag van de avond zsm beschikbaar zal worden
gemaakt.
De avond wordt afgesloten met een korte borrel.

Colofon
Deze inspiratiesessie is georganiseerd door:

Loes Verhaart
Lena Dalerup
Carien van den Hoek
Mark van Oosterhout
Erik Go (ONE.GO real estate concepts)

Verslag: 31 maart 2015
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Bijlage
Inspiratiebeelden
Aan de deelnemers is gevraagd een INSPIRATIEBEELD mee te nemen naar deze sessie. Dat kan een
voorbeeld van geslaagde openbare ruimte uit Den Haag zijn, een beeld uit een andere stad of land,
een toepassing van nieuwe technologie, bewegwijzering, verlichting, materiaalgebruik etc. Deze
beelden zijn aan de wand gehangen om zo gezamenlijk een staalkaart van inspiratie samen te stellen.
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Bijlage
Prioriteitenkaart
Aan de deelnemers is gevraagd door middel van een sticker op de kaart aan te geven waar de
prioriteiten voor de Kern Bijzonder zouden moeten liggen.

17

