
 

1 

 

Verslag Klankbordgroepbijeenkomst  

Adviseren over gebouw en programma 

Datum: donderdag 9 juni 2022, The Hague Tech in SoZa 

 

Aanwezigen:  

 

Leden klankbordgroep 

Tom van den Berk, Ilse Duijvestein, Peter van Erk, Fred de Graaf, Fee de Groot (ter vervanging van Olga 

Wielders), Onno van Helsdingen, Maarten Keet, Karin KrensJakobs, M. Loos, Jurgen Schouten, Geert van 

der Sluis, Jacob Snijders, Annemieke Tromp (landschapsarchitect aanwezig namens Bewonersberaad 

Bezuidenhout), Joke Kop*. 

Afwezig: Laura Bogers, John Dullaart, Sanne Staal, Olga Wielders, Jac Wolters. 

 

(*) De Werkgroep SoZaWe heeft verzocht vermeld te worden als waarnemer in plaats van deelnemer.  

 

Sprekers en organisatie 

Dirk Peters (Barcode), Maurits Verhoeff (Barcode),  John Monden (VORM), Dat Bui (VORM), Marjolein 

Bons (VORM), Martine Schölzel (VORM). 

Gespreksleiding: Erwin Zijlstra (Whatmatterz). Verslaglegging Ewald van Rooij (Lindblom), Stéphanie de 

Groot (Lindblom).  

 

Gemeente Den Haag 

Flavia Curvelo Magdaniel, Paul Kersten, David van der Steen. 

 

Doel en opzet van de avond 

Deze derde klankbordgroep staat in het teken van adviseren over gebouw en programma. 

Gespreksleider Erwin Zijlstra heet de aanwezigen welkom en vertelt dat Job Koop van Mooi Lost Op 

helaas op het laatste moment verhinderd is. Zijn deel van de presentatie wordt overgenomen door Dirk 

Peters (Barcode) en zijn werkgroep wordt nu geleid door Dat Bui (VORM). Het verslag is door de 
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Pinksterdagen helaas pas zeer kort tevoren toegestuurd. Opmerkingen zijn daarom welkom tot en met 

het weekend.   

 

De afsluitende bijeenkomst zou plaatsvinden tijdens een grotere gemeentelijke bijeenkomst, maar deze 

is tot nader orde uitgesteld. VORM zal daarom een inloopavond organiseren voor iedereen die 

geïnteresseerd is in het resultaat van de klankbordgroepsessies. De suggesties en reacties op de 

resultaten zullen verzameld worden. De leden van de klankbordgroep geven aan dat een doordeweekse 

avond (liefst maandag of woensdag) de voorkeur heeft voor een dergelijke bijeenkomst. 

VORM zegt desgevraagd toe om vóór de inloopavond nog een keer met de klankbordgroep bijeen te 

komen om eerst gezamenlijk de conceptresultaten te zien. Een voorstel om ook na de inloopavond nog 

een keer bij elkaar te komen, krijgt geen steun van de klankbordgroep.  

 

VORM zal op korte termijn bekend maken op welke data de extra klankbordgroepbijeenkomst en de 

inloopavond plaatsvinden. Dit zal in ieder geval nog voor het zomerreces zijn. VORM zal hier zoveel 

mogelijk aandacht voor vragen en roept ook de leden van de klankbordgroep op om iedereen die ze 

kennen uit te nodigen om ook naar de inloopavond te komen. 

 

Presentatie over voorzieningen in Den Haag door Paul Kersten (gemeente Den 

Haag) 

Paul Kersten vertelt dat hij werkt bij OCW van de gemeente Den Haag (Onderwijs, Cultuur, Welzijn) maar 

hier ook is namens Sport. Er is een nieuw kernteam opgericht dat kijkt naar de maatschappelijke 

voorzieningen. Dit kernteam inventariseert welke voorzieningen nodig zijn op basis van de verwachte 

groei aan inwoners door uitbreiding van de stad. Er zijn referentienormen opgesteld die aangeven 

hoeveel voorzieningen er moeten zijn op basis van inwonertal. Dit kernteam heeft dus de opgave om te 

inventariseren hoeveel er (bij) moeten komen. Het team kijkt naar bestaande tekorten vanuit sectorale 

programma's, maar doet dit niet met de voorzieningennota voor de groei van het CI.D. Dit doet een 

andere partij. Eind dit jaar zal de voorzieningennota voor het CID af zijn. Er zal gekeken worden waar 

plekken gerealiseerd kunnen worden voor sport en cultuur met behulp van een 

voorzieningenprogramma. Daarbij wordt gekeken naar de groei van de stad en de prognose van het 

aantal inwoners. We kijken tegelijkertijd wel wat de stad nu nodig heeft, maar dit gaat via een ander 
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financieel plan. Dit houdt bijvoorbeeld ook in welke buurthuizen/sportcentra etc. we moeten 

verduurzamen.  

Dingen waar het team rekening mee houdt: 

� Referentienormen.  

� Beleidsdoelstellingen: bijvoorbeeld toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers etc. 

� Vergrijzing 

� Tekorten en overschotten van al bestaande sportvelden. Er is bijvoorbeeld een korfbalveld te 

veel.  

Het team doet onderzoek, maar bepaalt niet het voorzieningenprogramma. Dat gaat via het integrale 

huisvestingsplan (IHP).  

 

Jacob Snijders geeft aan dat door een rekenfout in het aantal inwoners de berekening voor cultuur niet 

klopt. Paul Kersten: alle plannen zijn voor als plannen als SoZa niet tijdig worden gerealiseerd. Voor de 

scholen: we moeten de huidige grootte van de school terugbrengen. Een bibliotheek willen we realiseren 

in Mariahoeve. Een cultuuranker ontbreekt echt. Er is wel subsidie, maar nog geen pand. Qua sport 

wordt gedacht aan een zwembad op de Binckhorst.  

 

Jacob Snijders zegt dat er plannen waren voor een sporthal bij Holland Spoor/Laan van Noi. Deze was 

beloofd aan de bewoners van Bezuidenhout. Maar die zie ik nu nergens meer terug? Paul Kersten: 

volgens de normen hoeft dat niet de komende 10 jaar.  

 

Paul Kersten: We werken hiervoor niet met referentienormen, maar met de prognose voor de groei van 

het aantal inwoners, want die is accurater. Bovendien kijken we nu [i.e. tijdens deze bijeenkomst] alleen 

naar SoZa en bij SoZa hoeft geen sporthal.  

 

Er wordt gevraagd of er een sporthal in de Binckhorst komt. Dat is misschien hemelsbreed ‘dichtbij’ maar 

vanuit Bezuidenhout praktisch onbereikbaar. Paul Kersten geeft aan dat er een nieuw zwembad in de 

Binckhorst komt. Voor een sporthal wordt gekeken in een kleinere cirkel dan dat, maar wel in een 

grotere cirkel dan enkel in Centrum of Haagse Hout. Binckhorst valt daar niet onder.  
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Op de vraag of er ook aan een manege wordt gedacht, zegt Paul Kersten dat er referentienormen voor 

sportvelden zijn. Er wordt gekeken wat de behoefte is qua sport. Dus bijvoorbeeld het korfbalveld dat te 

veel is, kan worden omgebouwd naar een multifunctioneel sportveld. Er zijn geen signalen dat er 

behoefte is aan een manege.  

 

Er wordt opgemerkt dat er geen speelvelden tussen staan. Zit dat bij Zorg en Welzijn? Paul Kersten: dat 

zit officieel ook bij ons. Er zou eigenlijk een extra bolletje ‘groen’ in de presentatie moeten komen. Maar 

er is ook geen IHP voor groen (nog niet). Jacob Snijders merkt op dat er nu 9 speelplaatsen zijn en 

volgens de gemeentelijke plannen hebben we er 60 nodig. Paul Kersten: We zijn hier mee bezig. Alleen in 

hoog stedelijk gebied komt de vraag op of je dit wel echt nodig hebt op die manier. Hier wonen minder 

kinderen. We denken meer aan groen verbreden dan speelplaatsen realiseren.  

 

Er wordt vanuit de deelnemers gevraagd om te concentreren op SoZa en concreet aan te geven wat er in 

het gebouw aan voorzieningen moet komen om de bewonersgroei bij te houden.  

Paul Kersten: Er wordt ruimte geboden voor: 

 400 M2 aan eerstelijnszorg 

 Daken of op maaiveld: sport en speelvoorzieningen 

Andere dingen zijn op stads of stadsdeelniveau.  

 

Er wordt gediscussieerd over de vraag wie gaat regelen dat er echt een huisarts in het gebouw komt. Als 

de huur te hoog is, zullen huisartsen wegblijven. Paul Kersten geeft aan dat er echt ruimte moet zijn voor 

eerstelijnszorg. De mogelijke bestemmingen worden aangegeven in het t bestemmingsplan. Datzelfde 

geldt voor groen. Met aangegeven bestemmingen  kan geregeld worden welke voorzieningen er in de 

plinten kunnen komen.  

 

Er wordt gerefereerd aan een amendement op de Structuurvisie CID waarin staat dan dat de gemeente 

mitigerende maatregelen moet treffen als in bestaande wijk waar gebouwd gaat worden tekorten zijn.  

 

Er wordt gevraagd of de gemeente Den Haag over de voorzieningen ook in gesprek gaat met andere 

gemeenten (Rijswijk, LeidschendamVoorburg)? Paul Kersten: zeker die gesprekken zijn er. Voor sport, 

bibliotheek etc. kijken we specifiek voor de gemeente Den Haag. 
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Erwin Zijlstra sluit dit onderwerp af en richt zich tot Dirk Peters (Barcode). Hij vraagt of Dirk in zijn 

presentatie ook aandacht besteed aan intergenerationeel wonen. Dirk zegt: ja we willen 

gemeenschappen bouwen waarin generaties met elkaar wonen. Dus geen enclaves van monotone 

mensen, maar van iedereen.  Een deelnemer geeft aan: ja, dat is goed. Op die manier heb je betekenis 

voor elkaar. Dat heb je niet als je geen diverse groep hebt.  

 

Erwin Zijlstra: wat zie als ik over 10 jaar hier (aan de Haagse of aan de Voorburgse kant) sta? Dirk Peters: 

de boodschap was helder de vorige keer: het moet hier geen tweede WTC worden. We kijken ook goed 

naar het beeld. Zoals de opbouw van de volumes: aan de Voorburgse kant en aan de Schenkzijde.  

 

Presentatie Dirk Peters: gebouw en programma 

Dirk vertelt dat hij het leuk vond dat er de vorige keer zoveel input kwam. Hij heeft verschillende 

geluiden gehoord en is geïnspireerd door alle emoties en felheid. Leuk dat er ook tassen vol inspiratie 

aankwamen. Hier heeft Barcode vijf dingen van meegenomen: 

1. Ontwerpen is wenselijk. Dus als ontwikkelaar moet je de architect vrijlaten. Tussen architect en 

ontwikkelaar zit ook cocreatie: wij kunnen ook zeggen: doen we niet.  

2. Een favoriete kunstenaar kwam naar boven met kleipoppetjes. We willen dus een diverse groep 

in het gebouw. Het zijn allemaal individuen en hebben verschillende persoonlijkheden.  

3. Haagse Harry. Dirk zegt toe zich als Haagse Harry te verkleden als de eerste paal geslagen wordt. 

4. Elke ontmoeting is een happening. Dit willen we ook gaan uitstralen. De ontmoetingen maken de 

sfeer.  

5. De Bijbel. Hier staat boven: wie komt er in de toekomst te wonen? De klasgenoten van mijn 

kinderen. Hier houden we ook rekening mee. Het gaat niet (alleen) om nu, maar ook om de 

generaties van de toekomst waar we voor bouwen. 

 

Dirk geeft een korte terugkoppeling van 18 mei (startbijeenkomst): 

� Een gemixte wijk (inclusief). Niet afzonderlijk, maar met elkaar 

� Veel aandacht voor groen en duurzaamheid. Ook dat dit zit op verschillende lagen. Van de 

ecologische zone tot aan dakterrassen).  

� Zorgen voor aantrekkelijke plinten en lokale winkels die aansluiten bij BezuidenVoorburg’. 
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� De sfeer van het gebouw. Het moet geen mengelmoes zijn van stijlen. Maar ook niet allemaal 

hetzelfde, het moet wel kloppen. Less is more.  

� Over het PUK en het geamendeerde PUK: er is meer ruimte voor sociale huur en middenhuur 

gekomen. De volumes geven een ritmisch geheel. De Schenkkade krijgt wat luxere woningen met 

een fraaie Haagse uitstraling. 

� Er werd ook vaak gezegd: geef aandacht aan buitenruimte.  

 

Voor het woonprogramma houden we rekening met de verschillende doelgroepen die hier gaan komen. 

Dus jonge gezinnen, senioren. Niet alleen bewoners, maar ook buurtbewoners uit Bezuidenhout en 

Voorburg. En treinreizigers. Het moet dus inclusief. Alle doelgroepen moeten hier kunnen landen, niet 

alleen ‘perfecte mensen’.  

 

We willen een community waar de voorzieningen op aansluiten. Ook is de wens uitgesproken om lokale 

ondernemers te stimuleren zich hier te vestigen. We moeten kijken naar gezamenlijke behoeften; het is 

niet enkel een plek waar je woont maar ook een stedelijk knooppunt. Daarom hebben we de stadsoase 

bedacht. Dit geeft naar aanleiding van vorige keer een extra gelaagdheid. Er zijn drie zones die van 

hectisch (stationsplein, zone 1) naar onthaasten gaan (schenkkade, zone 3). Zone 2 is de middenzone.  

 

Zone 1: station. Denk aan een koffieplaats voor de treinreizigers (Starbucks). Je bent hier omdat je 

beweegt (je gaat van plek A naar B).  

Zone 2: de middenzone. Ons sprak het idee van een ‘huiskamer’ erg aan. Je kan deze huren of 

bijvoorbeeld als stemlokaal gebruiken. En koppelen aan een koffietentje.  

Zone 3: geen grote winkelketens. Je komt tot rust. Horeca is wel aanwezig en veel ruimte voor groen.  

 

In het rechter volume aan de Schenkzijde zou een fietsenmaker ideaal zijn. We zien een supermarkt voor 

ons in het rechter volume (achter het benzinestation) aan de stationszijde vanwege de logistiek. Het 

linker volume aan de Schenkzijde ligt het meest in de zon, dus hier zouden terrassen en horeca goed 

passen. In het linker volume aan de stationszijde zouden koffietentjes geschikt zijn.   
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Dirk Peters: *laat de fietsenstallingen zien*. Er zijn veel fietsenstallingen voor de bewoners op 

maaiveldniveau in beide volumes. Fietsen voor treinreizigers gaat buiten ons. We willen de 

fietsenstallingen in het gebouw uitnodigend, mooi en gelijkvloers maken.  

 

Er komen hele diverse woningen. We gaan tijdens de workshops, een stap verder om alle input te 

verzamelen. We willen u de vraag stellen: hoe ziet uw ideale woning eruit?  

 

Erwin Zijlstra: we hebben twee tafels. Eén voor de voorzieningen en één voor de woningen.  

 

Breakout-sessies voorzieningen 

 

Groep 1: 

Dat Bui (VORM): we hebben dus drie zones, van hectisch naar meer rust. Op 18 mei hadden jullie een 

lijstje gemaakt met wat voor voorzieningen er moeten komen: 

 Apotheek 

 Huisarts 

 Kinderopvang 

 Horeca tot 22.00 uur 

 Supermarkt 

 Boekwinkel 

 Liever lokale ondernemers 

 Inpandige laden en lossen voorzieningen 

 Ruimte voor zang: cultuur activiteiten  

 Terrassen  

Waar moeten deze functies in het plan landen? En wat missen jullie? 

 

Eerstelijns zorg: de huisarts, waar moet die komen? 

� Zon maakt voor een huisarts niet uit. Op een hoek vind ik mooi.  

� Ik wil niet dat de huisarts in de hectiek zit.  

� Dus in zone drie en dan links boven in het linker volume.  

� Er is ruimte voor  400 m2 eerstelijnszorg ,? 
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Dat Bui: Dit proberen we te realiseren op de begane grond.  Die plek is goed en bereikbaar. Is 

lekker dichtbij, ook voor de mensen die niet in het gebouw wonen.  

� Is er nagedacht over gehandicaptenparkeerplaatsen bij de huisarts? 

� Als er ook seniorenwoningen komen, dan ook inpandige thuiszorg. Dan hoef je niet elke keer 

heen en weer te rennen.  

 

 

Restaurants/cafés? 

� In de zon! Dus aan de looproute in het rechter volume aan de linker kant (uitzicht op het plein). 

En aan de stationskant in het linker volume.  

� Ik wil enkel horeca klasse 1 (open tot 22.00 uur). Klasse vier willen we niet (nachthoreca). PUK 

zegt klasse licht en middenzwaar.  

� Flavia: ja. Er is enkel horeca tot 23.00 uur.  

� Tot iets later open is prima, maar absoluut geen nachtvergunningen.  

 

Was mis je als bewoner (van het gebouw)?  

� Een supermarkt dichtbij! De dichtstbijzijnde is in de Theresiastraat.  

� Is er concurrentie als je een supermarkt maakt enkel voor de bewoners? Lijkt mij niet.  

� Kun je een supermarkt in de kelder maken? 

� Dat Bui: niet wenselijk qua bereikbaarheid want dan moet je een trap af met de boodschappen. 

Dus de supermarkt in de rechtervolume met de ingang aan de stationskant en laden/lossen bij 

het tankstation. Daar komt ook inpandig afval.  

� De provincie heeft gezegd dat zij geen nieuwe supermarkt wil in dit gebied. Dus waarom gaan we 

bedenken waar die mag? Als de provincie zegt dat het niet kan? 

� Flavia: In ons beleid staat dat er wel degelijk een supermarkt mag komen. Daar gaat de provincie 

nu niet over. 

 

Waar moeten de kantoren komen? 

� Zakelijke huurder: kantoren niet in de zon. Nu is het al superheet, dus ik wil ook goede 

airconditioning in de kantoren. We willen ook ruimte voor evenementen.  
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� Dat Bui: misschien een evenementenhal in de linker volume aan de rechterkant? Zo zit je altijd in 

de schaduw en heb je uitzicht over het pleintje.  

� Kan, maar ik wil wel dat de kantoren en de evenementenruimtes bij elkaar in de buurt zijn.  

 

Markt 

� Is er nagedacht over een wekelijkse markt? Als er toch een pleintje komt? 

� Ik wil geen markt!  

� Er wordt gekeken of er een markt kan komen op de Theresiastraat.  

 

Sport? 

� Niet op de begane grond. Is zonde van de ruimte. Je kan best naar boven om te sporten.  

� Op het dak! Dan heb je mooi uitzicht als je op je fietsje zit.  

 

Fietsenwinkel?  

� Bij het station. Zo kun je als treinreiziger ook gelijk zien dat er een fietsenmaker is. Dus in het 

linker volume aan de stationskant.  

� Ik wil geen fietsenwinkel, maar enkel een fietsreparateur.  

 

Flavia: * wijst naar de hoeken op het linkervolume en het rechtervolume * Wat willen jullie hier? 

� Geen makelaardij/hypotheken winkel! Of een opticien. En helemaal geen winkel die ramen 

afplakt (darkstores)! 

� Ik wil restaurants.  

� Maar er is natuurlijk gewoon een vrije markt. Dus kan je die mensen weren? Ik zie liever ook 

geen technologiewinkels, zoals TMobile ofzo.  

� Geen fastfoodketens! 

� Het wordt een duurzaam gebouw, dus ook duurzaam eten.  

 

Groep 2 

We gaan het nu hebben over de voorzieningen. Wat missen jullie? 

� Ik wil een kleine supermarkt, geen AH XL.  

� De supermarkt is nu ver weg.  
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� Is er over de bevoorrading nagedacht? Een vrachtwagen kan echt niet keren bij het tankstation. 

En dan zul je zien dat ze midden op straat gaan staan.  

� De vrachtwagens gaan echt niet insteken bij het tankstation. Daar is te weinig ruimte. Dus dan 

gaan ze op de Schenkkade staan en dat is een drukke weg en dan loopt de A12 vast. Hij kan niet 

langs de gebouwen rijden want dat is voetgangersgebied (stationsplein). Kan je niet bij de 

tramlus laden/lossen? En daar dus ook de supermarkt maken? 

� De groep: nee dit is een nogo.  

� In het rechter volume is aannemelijker.  

 

Wat nog meer? 

� Is er ruimte voor een duurzaamheidshub, bij de Schenkkade bijvoorbeeld?  

� Winkels gaan het hier niet redden.  

� Maar er zijn wel treinreizigers die nog dingen moeten kopen.  

� Kijk naar Babylon, dat ligt naast Centraal Station en is ook geflopt. Kledingwinkels gaan het hier 

niet redden. Huur is ook te duur.  

 

Waar willen jullie de huisarts? 

� Maakt mij niet uit! 

� Op een rustige plek. Gezondheidszorg moet rustig en privé zijn. Dus in het linker volume aan de 

linker kant.  

� Maar dat is zonde van de zon. Doe hem dan in het rechtervolume op de hoek met de 

Schenkkade en het tankstation.  

� Kun je trouwens de huurprijs per segment aanpassen? Dat dus de huisarts minder huur betaalt? 

 

Fietsenmaker? 

� Iedereen: aan het stationsplein! 

 

Horeca? 

� Aan het plein. Horeca heeft echt een buurtfunctie.  

� Ja precies. En dan heb je ook lekker de avondzon.  
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� Sportvoorzieningen moeten in het linker volume aan het stationsplein komen.  

� Het stationsplein is een meet&greetplek. Als ondernemers verwelkom je hier je klanten. Dit 

moet uitnodigend zijn. Je moet met een zakelijke klant gewoon koffie kunnen drinken in een 

fatsoenlijke tent. Het is een soort coworkingspace.  

� Komt er een drogisterij/schoenveterwinkel? Of komt dat bijvoorbeeld in de supermarkt?  

� Dus een Etos in de supermarkt? 

� Als er een AH komt, dan willen ze ook wel een Gall & Gall en een Kruidvat. Het zijn ook winkels 

van Ahold.  

� Heel veel mensen missen ook de Lidl in de omgeving! 

� Dat Bui: we gaan het hier niet  hebben over merken of franchises. 

 

Iemand wijst op de schaduwplekken op het plein. Wat komt hier? 

� Horeca?  

� Absoluut geen nachtclubs! 

� Oppassen dat er niet te veel horeca komt.  

 

Dat Bui: oké, als het geen horeca is, wat dan? 

� Kinderopvang?  

� Bibliotheek?  

� Een ophaalpunt voor pakketjes?  

� Misschien een conceptstore op het plein. Kun je winkels uitproberen en als het niet loopt, is het 

weg. Of een showroom, dan kunnen ondernemers uit het hele land hun producten voor een 

aantal weken laten zien. Of bijvoorbeeld voor een tentoonstelling. Dit kan in het rechter volume 

en dan met uitzicht op het plein (zone 2).  

� Ik vind een vintagestore erg leuk. In het gebied waar mensen wandelen. 

� Andere bewoner: Dat gaat hier niet overleven.  

� Kan dus wel in de conceptstore. 

� Misschien nog een toiletgelegenheid voor trambestuurders? 

� Een bloemenstalletje. Op de hoek van het linker volume en het stationsplein (links onder).  

� Ik wil meer terras op het stationsplein. Kan je niet het linker volume meer naar achter zetten? 

Dan heb je meer ruimte.  
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� Er zou een zachte hoek moeten komen op de hoek van het linker volume en de doorsteek voor 

voetgangers. Dus bijvoorbeeld een pui die helemaal open kan en je zo een soort binnen/buiten 

terras creëert.  

 

Horeca? 

� Ik wil echt veel horeca. Een biertje drinken na werk is fijn. Liever horeca dan een bloemenstal.  

� Ja, of een speciaalbiercafé tot 00.00 ofzo? 

� Flavia: de horeca mag open tot 23u.  

� Er zijn cafés in de buurt en Theresiastraat.  

� Met een zakelijke klant of als vrijmibo ga ik niet helemaal naar de Theresiastraat.  

� Ik kom ook liever niet bij de kroegen die er nu al zijn…  

� Maar je moet niet gaan concurreren met de Theresiastraat. Dat gaat de winkeliersvereniging niet 

leuk vinden.  

� Ik wil hier een biertje kunnen drinken. Nu ga ik al niet naar de Theresiastraat dus ze verliezen mij 

niet.  

� Flavia: het beleid geldt enkel voor winkels in de Theresiastraat. Niet voor horeca. 

 

Wie heeft een hond? 

� Ik. Ik laat hem nu gewoon op straat uit. Het mag absoluut niet in de ecologische zone, maar men 

gaat dat misschien stiekem doen. Dus moet wel over nagedacht worden.  

 

Breakout-sessies gebouw 

 

Groep 1 

Er wordt aan de hand van een kaart met typen woningen gesproken over waar woningtypes aan moeten 

voldoen. 

� Niet iedereen zoekt een grote woning. Je moet ook kunnen beginnen. 

� De middag en avondzon valt vooral op de Schenkkadekant. Maar de zon draait over een groot 

deel van het complex. Er zijn veel zijden die zon krijgen. 

� Er ontbreekt een woningtype: 8090 m2, met twee slaapkamers. 

� Komen er wel goede bergruimtes? 
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� Kunnen de kleinere woningen niet juist aan de zonkant? 

� Middagzon is het ‘meest chique’. Als de ontwikkelaar zegt: zon aan de rijke kant, dan is dat 

kapitalistisch.  

� Wat is de lay out van de tuinwoningen en waar liggen deze? En hoeveel licht krijgen deze 

woningen? 

� Dirk: de tuinwoningen komen aan de binnentuinen.  

� Als het oude plan was gehandhaafd waren er meer hoogteverschillen geweest en was de 

bezonning op veel plekken beter geweest. 

� Als het hoger wordt en de buurt dat echt een beter idee vindt, kan het dan niet aangepast? 

� Dat wil men in Voorburg absoluut niet. 

� Dirk: we maken verschillende woningen; soms breder, soms dieper. 

� Krijgen alle woningen buitenruimte? De studentenwoningen ook? 

� Dirk: de studentenwoningen krijgen een gezamenlijke ruimte en hebben toegang tot een 

gezamenlijke tuin. 

� Plaats nooit een wc direct naast een bad. Liever altijd een gescheiden toilet. 

� Wat gebeurt er aan de kopse kant bij het benzinestation? 

� Dirk: die blijft dicht en gaan we vergroenen. Misschien kunnen we dat ooit ‘afmaken’ als het 

benzinestation ooit vertrekt. 

 

� Klopt het dat de ‘koopstarter’ uit de plannen is verdwenen nu het percentage sociaal en 

betaalbare huur door de politiek is opgevoerd? 

� Als zakelijke huurder gaan we inmiddels ergens anders kijken, want dit project duurt zo lang en 

er is nog geen zekerheid wanneer de nieuwbouw er staat. 

 

Groep 2: 

Dirk laat de groep zien hoe de zon over het gehele complex draait. 

� Schrikbeeld is dat je bij mensen in de volgende toren in de (slaap)kamer kijkt. 

� Nadenken over slim verspringen van de woningen. 

� Hoe groot zijn de studentenwoningen? We gaan uit van studio’s van 24 m2. 

� Hoe ga je om met geluidsoverlast (van studenten)? 

� Dirk: studentenwoningen komen aan de stationskant en hebben eigen gezamelijke buitenruimte. 
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� Zijn die kleine woningen niet juist heel geschikt voor meer groepen? 

� Studenten en senioren mixen is geen goed idee. 

� Waarom hebben alle appartementen een open keuken. Ik zou juist een gesloten keuken willen. 

� En waarom altijd een kookeiland? Vreet ruimte in een kleine woning. 

� Een grote badkamer is misschien niet zo duurzaam. 

� Hoe groter de woning, hoe groter de badkamer. En liefst altijd een apart toilet. 

� Hoe worden de woningen verwarmd? Antwoord: er komt vloerverwarming en koeling als er 

WKO komt. 

� Zijn er wel echte gezinswoningen? Antwoord: in de stad wonen vaak kleinere gezinnen. 

� Zou je ook mogelijkheden kunnen bieden om woningen te schakelen? Of is dit veel te duur? 

� Goed nadenken over vloerplannen waarbij functies nooit tegenover elkaar staan (geen 

slaapkamers tegenover elkaar). 

 

Buitenruimte en zonlicht 

� Als je veel zon krijgt dan graag ook een groot terras. 

� Hou daglicht/zonlicht in de gaten bij donkerder hoeken. 

� Er zijn ook gezinnen die juist dagzon waarderen. 

 

� De sociale veiligheid in de manier waarop je je woning bereikt is belangrijk (niet rechtstreeks 

vanuit garage met lift naar appartement).  

� Huidige (zakelijke) huurders vinden het heel fijn dat er nu beveiliging rondloopt. 

 

Plenaire terugkoppeling 

Erwin Zijlstra: we zijn allemaal weer terug. Nu vraag ik Dat naar voren, daarna Dirk.  

 

Dat Bui (Voorzieningen) 

� Positionering supermarkt: in het rechtervolume met de ingang aan het stationsplein en 

bevoorrading achter. Misschien een Gall & Gall en/of Etos. We kunnen ook nadenken over een 

slager.  
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� Eerstelijnszorg: op een rustige plek. In het linker volume aan de linkerkant. Of in de 

rechtervolume aan de Schenkkade kant (op de hoek, rechtsboven). Goed om rekening te houden 

met invalide parkeerplekken.  

 

� Fietsen: de fietsenmaker dichtbij station. Dus aan het stationsplein (linker volume).  

� Horeca: verschil tussen de generaties. De jongere generaties gaat niet naar de barretjes in de 

buurt. De horeca moet in de looproute liggen met terrasjes aan het plein. Ook is er een idee 

geopperd voor concept stores en showrooms.  

 

Dirk Peters (gebouw):  

Veel reacties gehad. Komt veel los, dat vind ik mooi om te zien. Aantal punten: 

� Kleine woningen ook een buitenruimte 

� Aandacht voor bergruimtes in de woningen 

� Altijd een aparte wc en badkamer.  

� Opvallend: woning met een gesloten keuken heeft de voorkeur. Kookeiland ook zeker niet 

gewenst, kost alleen maar ruimte.  

� Bij de kleine woning: goed nadenken over het daglicht voor in de slaapkamer.  

� Buitenruimte: denk ook aan hoe de balkons ingericht kunnen worden. Wat kan je er mee doen? 

Huisdieren: bijvoorbeeld konijnen, vogels, kat kan dat? 

Nadenken over sporten/lezen/wassen en drogen.  

Er moeten geen waslijnen aan de gevels komen! 

� En absoluut diversiteit bevorderen.  

 

Erwin Zijlstra: Bedankt! Tot volgende week! 

 


