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Overwegende dat: 

- de komst van de Rotterdamsebaan nieuwe perspectieven opent voor de Binckhorst;  

- het Van Klingerenkavel in de Binckhorsthaven een kans biedt om een nieuwe stedelijke woon-

werkwijk in Den Haag te realiseren waar economische functies en wonen hand in hand gaan;  

- het college in december 2015 de Nota van Uitgangspunten Binckhorsthaven heeft vastgesteld. 

 

Besluit: 

 

I. Instemmen met het projectdocument Van Klingerenkavel, Binckhorsthaven. 

 

II. Instemmen met het document ‘Buitenruimte Van KlingerenKavel – VO’. 

 

Den Haag,  13 december 2016 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

1.1 Algemene inleiding  

De openbare ruimte in de Binckhorsthaven wordt ten behoeve van het ontwikkelen van het Van 

Klingerenkavel (kavel 1) en anticiperend op de toekomstige ontwikkelingen van kavel 2 en 3 ingericht. 

Hierdoor sluit de openbare ruimte goed aan op de toekomstige transformatie van monotoon bedrijven 

terrein naar gemengd stedelijk gebied.  

 

De Binckhorsthaven is een van de deelgebieden van de Binckhorst. De komst van de Rotterdamsebaan 

opent nieuwe perspectieven voor de Binckhorst. Om de kansen die ontstaan ook daadwerkelijk te 

kunnen benutten, heeft het college in totaal 10 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in de 

buitenruimte van de Binckhorst. Hierdoor moet het gebied aantrekkelijker en levendiger worden 

waarmee investeringskansen worden vergroot en nieuwe bedrijvigheid en functies worden 

aangetrokken.  

Het college kiest ervoor dit gericht te doen en concentreert investeringen daarom op de drie havens in 

de Binckhorst. Dit zijn de Poolsterhaven, de Binckhorsthaven, en de Fokkerhaven in de Trekvlietzone. 

Ze hebben elk eigen kenmerken en kwaliteiten. Binnen de ontwikkeling van de Binckhorst fungeren ze 

als ankerpunten (Binckhorst: inzet op de drie havens, RIS 278681). Investeringen in de buitenruimte 

zijn de motor voor de ontwikkeling.  
 
  

kavels 1, 2 en 3 aan de Melkwegstraat, Binckhorsthaven 
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1.2 Voorgeschiedenis  

In december 2015 heeft het College de Nota van Uitgangspunten Binckhorsthaven  vastgesteld (RIS 

289686) Dit was het startsein voor investeringen in de Binckhorsthaven. 

Met de komst van de Verlengde  Melkwegstraat, aangelegd in het kader van de Rotterdamsebaan, zijn 

er drie nieuwe kavels ontstaan in de Binckhorsthaven. 

 

In mei 2016  is een intentieovereenkomst afgesloten inzake de komst van het Van Klingerenpaviljoen 

op een van de nieuwe kavels, het kavel 1 aan de Saturnusstraat/ Melkwegstraat. De 

intentieovereenkomst heeft de ruimte geboden aan ontwikkelaar Stebru om een plan te maken. Dit 

plan is in september 2016  door de gemeentelijke projectgroep positief beoordeeld waarna een 

grondreserveringsovereenkomst is aangegaan. 
 

1.3 Van Klingerenpaviljoen 

Architect Van Klingeren, een internationaal befaamd architect, ontwierp eind jaren ‘60, begin ‘70 

gebouwen als de beroemde Meerpaal in Dronten en het Karregat in Eindhoven. Minder bekend was de 

Jeugdherberg Ockenburgh in Den Haag.  
 

Op dit moment ligt het stalen skelet van het Van Klingerenpaviljoen opgeslagen. Het gebouw is  

eigendom van de gemeente. In overleg met de ontwikkelaar wordt het eigendom van het Van 

Klingerenpaviljoen 2 weken na vaststellen van het collegebesluit (Van Klingerenkavel) overgedragen 

aan ontwikkelaar Stebru. Vanaf de eigendomsoverdracht komt de opslag van het paviljoen voor 

rekening en risico van de ontwikkelaar Stebru. De gemeente heeft het eerste recht van terugkoop 

bedongen. 

 
1.4 Locatie 

De locatie van het kavel bevindt zich op de hoek van de Saturnusstraat en de Melkwegstraat. Dit ligt 

tussen de Caballerofabriek en het Maanplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

  

Locatie Van Klingerenkavel in de Binckhorst 
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Hoofdstuk 2. Programma 

 

2.1 Plantoelichting 

Het plan bestaat uit een divers en flexibel programma welk past bij de transitie van de Binckhorst. Het 

van Klingerenpaviljoen is als basis genomen voor deze ontwikkeling. De flexibiliteit van dit gebouw is 

de inspiratie geweest voor de architectuur van de rest van de ontwikkelingen. 

 

Het gemengd stedelijke programma bestaat uit verschillende lagen. De basis bestaat uit economische 

functies, zoals een loft-hotel met daarbij aansluitend ruimte voor start-ups. Daarboven biedt het 

gebouw ruimte voor twee woontorens met woningen verschillend van formaat. 

 

Het plan is gemaakt om het gebied te versterken. Het biedt ruimte voor nieuwe ondernemers passend 

bij het Start-up klimaat in de Binckhorsthaven maar sluit ook aan bij de woningbouwopgave van de 

stad en de transitie van de Binckhorst.

 
Ontwerp Frank is een Binck, gemaakt door Stebru 

1.2 Programma 

Na het uitkomen van het schetsontwerp van ontwikkelaar Stebru (zie bijlage) is gewerkt aan het 

uiteindelijke programma, welke is vastgesteld op: 

 

Loft Hotel en horeca  Van Klingerenpaviljoen  ca 2.850m2 

Startup Hall met voorzieningen Begane  grond + verdieping ca 4.650m2 

Parkeren   2 lagen    ca 180 p.p. 

Woningen (incl. sociaal)  Hoogbouw (70m)  ca 43 (diverse  m2) 

        ca 43 (diverse  m2) sociaal 

Woningen (incl. sociaal)  Laagbouw (50m)  ca 30 (diverse  m2) 

        ca 30 (diverse  m2) sociaal 

Voorzieningen wonen  Dak en plint woontorens  ca 335m2 
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Hoofdstuk 3.Beoordeling plan 

Het ingediende schetsontwerp is door de betrokken door de gemeente projectgroep als positief 

beoordeeld. Dit is door middel van de gestelde randvoorwaarden gedaan. De aandachtspunten die er 

in dit plan zitten worden meegegeven aan de ontwikkelaar om nader uit te worden gewerkt in het 

Voorlopig Ontwerp. 

Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de  gemeentelijke planbeoordeling. 

 

3.1  Randvoorwaarden 

 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

 Een FSI van minimaal 2. 

 Aanhouden van de rooilijnen van Saturnus/ nieuwe deel Melkwegstraat bouwhoogte . 

 Brede openbaar toegankelijke strook langs het water (boulevard) afhankelijk van de hoogte 

van belendende bebouwing; minimale breedte is 8 meter. 

 

Verkeer 

 Auto ontsluiting/laden-lossen vanaf de Saturnusstraat. 

 

Parkeren 

 Parkeren op eigen, terrein, tenzij functie qua aanwezigheid bezoek en personeel. 

complementair aan parkeren ten behoeve van normale’ bedrijven (overdag op werkdagen).  

 Gebruik maken van gebouwde parkeerlocaties in de omgeving. 

 

Functie 

 Innovatieve, creatieve ondernemingen.  

 Openbaar toegankelijk terrein. 

 Voorzieningen voor het gebied. 

 Arbeidsintensieve bedrijvigheid. 

 

Duurzaamheid 

 Gasloos bouwen (aansluiten op het aanwezige warmtenet). 

 Afwatering van het regenwater oplossen op eigen terrein, 

 Ruimte voor groene daken.  

 Flexibel bouwen (in verdiepingshoogte en functie). 

 

3.2 Stedenbouw 

Het is het juiste initiatief op de juiste plek en op het juiste moment. De Binckhorsthaven heeft met o.a. 

de Caballerofabriek haar aantrekkingskracht al bewezen. Recent is het nieuwe deel van de 

Melkwegstraat opgeleverd, zodat de beoogde locatie goed bereikbaar is en klaar is voor ontwikkeling.  

Het gemengde en gestapelde stedelijke programma in een hoge dichtheid, gericht op werken, met 

daarbij de toevoeging wonen en ontmoeten sluit aan bij de ambities van de gemeente en de kracht van 

het gebied. 

 

3.3 Wonen 

Het realiseren van woningen op deze locatie past uitstekend bij de ambitie om in de Binckhorst 5000 

woningen te bouwen. Het zorgt voor een prettig leefklimaat en voorziet in de Haagse woningbehoefte. 

Deze ontwikkeling op de kop van de Binckhorshaven sluit straks aan bij de mogelijke ontwikkelingen 

langs de Maanweg en op het Maanplein. Het woonprogramma zal moeten worden afgestemd op de 

andere ontwikkelingen in de Binckhorst (Binckhorstlaan 401-403 (SDU), Maanplein, Trekvlietzone) 

en met wensen die er zijn voor deze locatie, maar ook voor Den Haag (denk  gedifferentieerde bouw en 

sociale woningbouw).  



Gemeente Den Haag 
 
Ons kenmerk 

DSO/2016.1293 

 

  6/10 

Met een mix van wonen en werken, zal de omgeving verlevendigen (prettige woning, toevoegen van 

groen, verbeterde buitenruimte, voldoende voorzieningen, goede bereikbaarheid, passende 

werkgelegenheid). Met de 146 woningen wordt een eerste impuls gegeven aan wonen in de Binckhorst. 

Het zal in het begin vooral mensen trekken die het aantrekkelijk vinden op z’n bijzondere locatie te 

wonen, denk aan een pionierende doelgroep.   

 
3.4 Economie 

Startup-Hal 

Met dit programma kan in de behoefte worden voorzien van startups in de Binckhorst.  Gelet op het 

provinciale en gemeentelijke beleid komt maximaal 1000 m2 beschikbaar  voor kantoorruimte in 

traditionele zin. De overige ruimte is voor de doelgroep “modern atelier”/kantoorachtig. Hieronder 

valt ICT-productie, design, ontwerpbureaus, aterlier, lab en kunst.  

 

Loft-Hotel 

De Binkhorst is in het hotelbeleid een “nee, tenzij locatie”. Dit houdt in dat de gemeente alleen 

meewerkt aan een hotelinitiatief voor deze locatie wanneer het hotelconcept een aanvullende vraag 

kan genereren. De initiatiefnemer zal moeten onderbouwen waarom dit de meest geschikte plek is 

voor dit hotel, waarom voor dit concept wordt gekozen en wat de doelgroepen zijn.  

 

Horeca 

Het voornemen om op de begane grond een restaurant te huisvesten is passend binnen het beleid. Om 

de door de ontwikkelaar gewenste Rooftopbar te kunnen realiseren dient eerst een geluidsonderzoek te 

worden uitgevoerd.  

 

3.5 Verkeer en parkeren 

Ten aanzien van het parkeren voorziet het plan in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein(180 

gebouwde plekken). In het uiteindelijk ontwerp zal het exact aantal benodigde plekken worden 

bepaald en zullen de plannen hieraan getoetst worden. 

Voor het parkeren zijn er door de combinatie van functies goede mogelijkheden om tot een zo optimaal 

mogelijk gebruik van de parkeerplaatsen te komen. Daarnaast kan de parkeergarage op dagdelen met 

een lagere parkeerbehoefte van de bouwontwikkeling zelf ook gebruikt worden door de parkeerders 

met een bestemming in de directe omgeving. Het fietsparkeren zal op eigen terrein ingepast worden. 

 

Het in- en uitrijden (incl. laden- en lossen)  van de garage vindt plaats via de Saturnusstraat die een 

erfontsluitingsfunctie heeft met relatief weinig verkeer en ter plaatse relatief breed is. Het in- en 

uitrijdend verkeer voor de garage zal daar naar verwachting niet tot grote congestie of onveilige 

situaties leiden. 

 

3.6 Duurzaamheid 

Het plan heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit begint bij het hergebruik van het 

Van Klingerenpaviljoen zelf. Het stalen skelet van het paviljoen, wordt teruggebracht op deze locatie. 

 

Warmtenet 

De ontwikkelaar heeft gekozen om aan te sluiten om het aanwezige warmtenet in de Saturnusstraat. 

Dit voorziet de woningen en bedrijven van duurzame warmte. 
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Flexibiliteit 

Het plan is volledig ontworpen met als belangrijk  uitgangspunt flexibiliteit. Dit betekent dat er in de 

toekomst flexibel omgegaan kan worden met het gebouw. Zo kunnen de parkeerdekken 

getransformeerd worden naar andere functies, mocht bijvoorbeeld de autobehoefte afnemen in de 

toekomst. Ook  kan de omvang van de woningen meegroeien met de behoefte van de stad. 

 

Klimaat 

Een ander uitgangspunt voor deze ontwikkeling was het nemen van maatregelen betreffende het 

afwateren van regenwater op eigen terrein. Dit wordt gedaan door waterbergende groene daken toe te 

voegen, waarbij dit water een extra kwaliteit vormt. Hiermee sluit de ontwikkeling aan bij 

Natuurinclusief Bouwen, in het voorlopig ontwerp worden de maatregelen verder uitgewerkt. 

 

Hoofdstuk 4. Juridisch planologisch 

Voor de planlocatie is op dit moment het bestemmingsplan Rotterdamsebaan van toepassing. Het 

planinitiatief past niet binnen de regels van dit bestemmingsplan.  

 

Uitgebreide Wabo- procedure 

Om het plan mogelijk te maken is een uitgebreide Wabo- procedure nodig: de doorlooptijd hiervoor 

bedraagt circa 6 maanden Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Bij een 

eventuele rechtsgang kan direct beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. Daarna is eventueel nog 

hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

Gelet op de aard en locatie van het project is gekozen om gebruik te maken van een uitgebreide Wabo-

procedure. De doorlooptijd van deze procedure zal naar verwachting korter zijn dan de procedure voor 

een postzegelbestemmingsplan of meelopen met het omgevingsplan Binckhorst.  
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Hoofdstuk 5. Uitvoeringsapecten Grondexploitatie 

 

5.1 Scope Grondexploitatie 

Rondom de Binckhorsthaven zijn er diverse ontwikkelingen gaande. Naast de ontwikkeling van het  

(kavel 1) wordt ook werk gemaakt van kavel 2 aan de overzijde van de Melkwegstraat. Middels een 

prijsvraag is dit kavel in de markt gezet en zal het tijdelijk aan de winnende combinatie worden 

uitgegeven voor de komende 10 jaar. Met de aanleg van dit nieuwe deel van de Melkwegstraat is ook op 

de kop van de Binckhorsthaven en verder richting de Maanweg een strook beschikbaar gekomen. Op 

voorspraak van stakeholders in het gebied zal de komende jaren de kop van de haven tijdelijk als groen 

ingericht worden in combinatie met een strook om te sporten en ontspannen (zie Voorlopig Ontwerp 

buitenruimte ). Daarbij maakt het deel van de kade voor het Van Klingerenpaviljoen onderdeel uit van 

de Quick Wins voor de kade van de Binckhorsthaven (RIS  295245). Op termijn zal zowel kavel 2 als de 

kavel aan de kop van de haven definitief tot ontwikkeling worden gebracht.  

In het deel van de Melkwegstraat (tussen de Zonweg en Saturnusstraat) is sprake van verouderde 

bestrating.  De voorgestane  inrichting  en daarmee uitstraling van de buitenruimte is gewenst om de 

realisatie van het beoogde programma mogelijk te maken. In de onderhandelingen met de marktpartij 

is het voorlopig ontwerp van de buitenruimte als geheel is gewenst om de realisatie van het beoogde 

programma mogelijk te maken. In de onderhandelingen met de marktpartij is het voorlopig ontwerp 

van de buitenruimte van Klingerenkavel mede bepalend geweest bij het tot stand komen van de 

marktconforme grondprijs die met de marktpartij is overeen gekomen (en in de 

grondreserveringsovereenkomst  is opgenomen). Daarnaast  verhoogd  de  inrichting de 

ontwikkelpotentie van de toekomstige, definitieve invulling van de kavels 2 en kavel op de kop van de 

kade.   

 
Scope van de grondexploitatie 

5.2 Grondreserveringsovereenkomst. 

Er ligt een grondreserveringsovereenkomst, getekend door ontwikkelaar Stebru, waarin de 

voorwaarden en planning zijn vastgelegd voor deze ontwikkeling.  

Eventuele wijzigingen op de grondreserveringovereenkomst in verband  met de nieuw richtlijnen in de 

BBV zijn mogelijk middels een allonge. 
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5.3 Bouwrijp 

Het terrein wordt bouwrijp gemaakt door de ontwikkelaar inclusief sanering van het terrein. 

 

5.4 Woonrijp 

In nauw overleg met de ontwikkelaar maakt de gemeente  de openbare ruimte woonrijp. Dit wordt 

ontworpen door de gemeente en in twee fases uitgewerkt. 

 

Hoofdstuk 6. Herinrichting Openbare ruimte 
 

6.1 Ontwerp  

De openbare ruimte in de Binckhorsthaven wordt ten behoeve van het ontwikkelen van het Van 

Klingerenkavel (kavel 1) en anticiperend op de toekomstige ontwikkelingen van kavel 2 en 3 ingericht. 

Daarvoor zal de buitenruimte binnen de exploitatiegrenzen als volgt worden getransformeerd: 

Fase 1 (zie bijlage Voorlopig Ontwerp) 

1. . Het openbaar toegankelijk maken van de kade langszij het Van Klingerenkavel. Dit deel van de 

openbare ruimte sluit aan op de kaderoute rondom de Binckhorsthaven. Het materiaalgebruik 

en uitstraling  van deze kade komt overeen met het ontwerp van de Saturnuskade (RIS 

295246) 

 Uitvoering: De inrichting van dit kleine deel van de kade valt onder het woonrijp maken. Dit 

zal gedaan worden nadat de ontwikkelaar Stebru klaar is met bouwen. Dit planning is om dit 

in 2020 uit te voeren. 

2. Door de ontwikkeling op het Van Klingerenkavel  dient de ontsluiting Watersport Vereniging 

Vlietstreek (WSV)  opnieuw georganiseerd te worden in verband met de beveiliging van de 

WSV. Dit betekent het huidige hekwerk verplaatsen en aanwezige containers verwijderen. 

Hierbij is het belangrijk dat de haven nog wel af te sluiten is voor onbevoegden. Daarnaast 

worden er nieuwe drijvende stijgers aangelegd voor de ontsluiting.  

 Uitvoering: De nieuwe ontsluiting van WVS zal in het 2de kwartaal van 2017 worden 

uitgevoerd. 

3. Het realiseren van een groenstrook ter plaatse van kavel 3. Het gaat hierbij mogelijk om een 

tijdelijke groenstrook aangezien in de toekomst kavel 3 herontwikkeld kan worden  in 

combinatie met de vastgoedontwikkelingen aan de Maanweg. De precieze invulling van de 

groenstrook staat nog open stakeholder hebben aangegeven ruimte te willen voor sport en 

ontspanning. Dit sluit aan bij de behoefte van de nieuwe doelgroep van de ontwikkeling op het 

Van Klingerenkavel.  

 Uitvoering: De inrichting van kavel 3 zal in het 3de  kwartaal van 2017 worden uitgevoerd. 

 

Fase 2 (start ontwerpen na vaststelling projectdocument) 

4. Kwaliteitsopslag openbare ruimte. Anticiperend op de ontwikkeling van kavel 1, en de 

ontwikkeling van kavel 2 en 3 in de toekomst worden de toegangswegen opnieuw ingericht 

passend bij het beoogd gebruik. Dit houdt in: 

 • Toevoegen van bomen op het nieuwe deel van de  Melkwegstraat als entree van het gebied. 

 • Herinrichting Melkwegstraat om het profiel aan te laten sluiten op de nieuwe Melkwegstraat.  

 De herinrichting bestaat uit het toevoegen van bomen, het verplaatsen van de huidige 

parkeerplekken en het toevoegen van fietsstroken. Dit zal binnen het bestaande profiel 

worden opgelost. De herinrichting draagt bij aan de uitstraling van het gebied en vergroot de 

kans op verdere transitie van de Binckhorsthaven. 

Uitvoering: fase 2  zal een ontwerp gemaakt worden begin 2017. De uitvoering is afhankelijk 

van de verschillende ontwikkelingen in het gebied, de verkeerscirculatie en de verlegging van 

de kabels en leiding in dit gebied. Dit zal samen met de ontwikkelaar van het Van 

Klingerenkavel, Projectorganisatie Rotterdamsebaan en stakeholders in de omgeving worden 

afgestemd. 
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6.2 Beheer 

Het beheer voor fase 1 van de herinrichting van de openbare ruimte is afgestemd met de betrokken 

beheerders. Zij  hebben aangegeven akkoord te zijn met het voorgestelde beheerplan. 

 

Fase 1 

Voor het ontwerp rond de buitenruimte Van Klingerenkavel is een beheerparagraaf opgesteld. 

Hiervoor zijn geen extra beheerkosten betreffende de aanpassingen aan de Watersport Vereniging 

Vlietstreek en kavel 3. 

De kade grenzend aan het Van Klingerenkavel wordt ingericht op het beheerniveau dat voor dit gebied 

geldt (residentiekwaliteit). Hiervoor is een beheerparagraaf opgesteld. De beheerkosten zijn geraamd 

op €9.400,-. Dekking voor deze kosten zal meegenomen worden bij  vaststelling van het Voorlopig 

Ontwerp voor fase 2 . 

 
Fase 2 

Het project wordt ingericht op het beheerniveau dat voor dit gebied geldt (residentiekwaliteit). 

Een beheerplan wordt opgesteld bij het nadere ontwerp voor de openbare ruimte. Indien sprake 

is van hogere beheerskosten is de portefeuillehouder, die verantwoordelijk is voor het project, ook 

verantwoordelijk voor de dekking van de extra kosten. Het Voorlopig Ontwerp zal ter 

besluitvorming worden voorgelegd aan het college. 

. 
Hoofdstuk 7. Planning  

In de grondreserveringsovereenkomst is opgenomen dat de ontwikkelaar Stebru binnen 18 maanden 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Binnen deze periode wordt verder onderzocht of 

het programma past binnen de milieu normen en wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt.  
 

Hoofdstuk 8. Financiën 

 

Grondexploitatie 

In de grondexploitatie zijn de financiële aspecten van het project opgenomen. Dekking van de kosten 

en de risico’s komt uit de grondopbrengsten. 

  

Risico’s 

De ontwikkelaar van het plan maakt medio maart 2017 de resultaten bekend van onderzoeken naar 

geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Als blijkt dat woningbouw niet mogelijk is treden partijen 

in overleg over een aangepast bouwprogramma. 

 
 

Hoofdstuk 9. Communicatie 

In de Binckhorst vindt overleg tussen belanghebbenden plaats in de zogeheten “tafels” en “deeltafels”. 

Voor de Binckhorsthaven is al een deeltafel actief. Deze zal voortgezet worden en zo nodig 

geïntensiveerd worden zodra de uitvoering start. Met een gebiedsgericht marketingplan en 

communicatieplan wordt ingezet op verdere economische ontwikkeling van dit gebied. Communicatie 

over werkzaamheden gebeurt via de gebruikelijke kanalen zoals informatiebrieven. Deze worden 

afgestemd met het stadsdeel en de projectorganisatie Rotterdamsebaan.  

 

 


