
Verslag informatief gesprek Museumkwartier, 25 april 2016 
 

Aanwezig: De heer Dimitri Heinrrichs, Cottontree City, de heer Jan Lindeboom, Cottontree City, de 

heer Joost de Boer, Huis ten Haghe, Madelon Martens, gemeente Den Haag en Pien Hooiveld, 

gemeente Den Haag 

 

In de afgelopen tijd zijn er drie Buurtgesprekken over het Museumkwartier georganiseerd. Het eerste 

gesprek, met vertegenwoordigers van Musea, vond in februari 2016 plaats. Het tweede gesprek met 

vertegenwoordigers van bewoners, ondernemersverengingen en BIZ-zen vond 18 april plaats en het 

gesprek met vertegenwoordigers van culturele - en religieuze instellingen en ‘de vrienden van’ vond 

20 april jl plaats. 

 

Voor het Buurtgesprek Museumkwartier, maandagavond 25 april, in Pulchri Studio waren slechts  4 

aanmeldingen binnen gekomen. Voor dit gesprek waren vertegenwoordigers van bedrijven  (met 

name zakelijke dienstverlening) uitgenodigd. We zagen ons genoodzaakt deze bijeenkomst af te 

gelasten. Gelukkig waren de heren van Cottontree City en Huis ten Haghe bereid om zich deze 

ochtend te laten informeren over de ontwikkelingen rond het Museumkwartier. De overige 

geïnteresseerden die zich aan hadden aangemeld voor het avond Buurtgesprek konden aansluiten bij 

het Buurtgesprek Museumkwartier op 20 april jl. 

 

Madelon Martens legt uit dat het Haagse college van burgemeester en wethouders vorig jaar 

oktober de wens uit heeft gesproken een Museumkwartier te ontwikkelen. Doel is om meer 

internationale bezoekers (verblijfstoeristen) naar dit gebied in de binnenstad te krijgen. Het concept 

Museumkwartier kan hier in belangrijke mate aan bijdragen. Er is nog geen plan van aanpak 

Museumkwartier ontwikkeld; we willen eerst de wensen, ideeën en meningen inventariseren van 

bewoners, gebruikers en betrokkenen in en rond het Museumkwartier. De wensen, ideeën en 

meningen kunnen bij de beleidsvorming betrokken worden. Na de Buurtgesprekken in april vindt 

eind juni een bijeenkomst plaats waar we laten zien wat er aan ideeën en wensen is opgehaald en 

hoe dit richting geeft aan de verdere ontwikkeling van het Museumkwartier.  

 

Een belangrijk momentum om nu over deze ontwikkeling van gedachten te wisselen is het 

Vertrek medio 2017 van de Amerikaanse ambassade naar Wassenaar en de sluiting van het gehele 

Binnenhof vanaf 2020 voor een grootscheepse verbouwing. De gemeente grijpt dit momentum aan 

voor de ontwikkeling van een Museumkwartier. Het is een uitdaging en tegelijkertijd ook een 

noodzaak om de Haagse internationale uitstraling, aantrekkingskracht en internationaal toeristisch 

aanbod te versterken.Daarbij zetten we uiteraard ook in op het maken van goede verbindingen 

tussen het Noordeinde, Plein en de Denneweg. Zodat het voor winkelend publiek in het centrum ook 

makkelijker/logischer wordt om naar de Denneweg of het Noordeinde te gaan. Een gebied waar je 

niet alleen noodzakelijkerwijs doorheen fietst of rijdt, maar je ook zin hebt om af te stappen en op 

een bankje te gaan zitten, een kop koffie te drinken op het terras en te genieten van de sfeer in het 

gebied. 

 

Madelon geeft een toelichting op de presentatie zoals die door haar en Marco van Baalen, lid 

Stichting Binnenstad en directeur Haags Historisch Museum bij de Buurtgesprekken is gegeven. 

 



Hieronder volgen de ideeën, meningen, opmerkingen en tips van de heren Heinrichs, Lindeboom en 

De Boer: 

Ideeën over evenementen 

Passend: 

- Foodtruckfestival 

- Antiek- en boekenmarkt 

- Beelden Lange Voorhout 

- In het verleden is er een midsummerfeest georganiseerd. Helaas is dit evenement door het 

slechte weer letterlijk wat in het water gevallen. Dit feest met optredens en straattheater 

was toentertijd door de gemeente geïnitieerd.  

- Den Haag Culinair 

- Uitbreiding Christmas Fair van Lange Vijverberg naar Voorhout 

Niet passend: 

- Kermis, maar de kermis Carnivale zoals georganiseerd op het Huygenspark, zou zeker wel 

passen 

- Het studentenfeest oh oh intro in verband met de overlast en problemen bereikbaarheid 

gebied 

Andere ideeën  

 De oplevering en opening van de parkeergarage moet tegelijkertijd met de herindeling 

openbare ruimte 

 Graag bij de uitgang van de parkeergarage een (luxe) kiosk met goede koffie en thee. 

 Gras of bomen bij de uitgang van de parkeergarage 

 Zorg ervoor dat de Denneweg weer een uitgaansgebied wordt. Er is nu geen loop over het 

Voorhout naar de Denneweg en andersom. 

 Meer terrasjes op de Denneweg en gevarieerde horeca en detailhandel 

 Stadswandelingen door het gebied zodat er traffic ontstaat; mensen trekken mensen 

 Let op: het gebied moet ook een verblijfsplek worden en niet alleen een passeerplek 

 Luxe horeca en luxe detailhandel in het gebied 

 Denk aan branding: zet Museumkwartier Den Haag goed in de markt 

 Terrasjes a la Paris met stoeltjes in het gras op het Voorhout 

 Doorloop moet een speerpunt worden; met traffic ontstaat vanzelf meer leven 

 Zo snel mogelijk de hekken rond de Amerikaanse ambassade verwijderen; nodigt niet uit om 

het gebied in te lopen,  

 Horecafunctie (terras) Amerikaanse ambassade is prima; horeca in het gebied zal elkaar 

versterken 

Madelon dankt de heren Heinrichs, Lindeboom en De Boer voor de aanwezigheid en inbreng. Het is 

de bedoeling om in juni voor alle groepen een plenaire bijeenkomst te organiseren waarin de 

gemeente uiteenzet welke opgehaalde ideeën betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het 

Museumkwartier. De aanwezigen krijgen daarvoor een uitnodiging. 

 

 

 


