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 wonen in Den Haag

ie aan Den Haag denkt, denkt al snel aan de historische 
binnenstad. Het Binnenhof, de Hofvijver, het Lange 
Voorhout met de krokussen in de lente. Maar Den Haag 
is ook het Central Innovation District (CID) en een 
imponerende skyline. Het is een stad van uitersten met 
een heel eigen karakter. Volgens Erik Pasveer, hoofd 
stEdEnbouw En PlanologIE bij de gemeente 
den haag, heeft dat te maken met het landschap 
waarop de stad gegroeid is: veen en zand. ‘Die twee-
deling zorgt voor een typerend verschil in sferen. Het 
is een stad met een goed bewaarde geschiedenis en veel 
verhalen. Je wandelt er in de voetsporen van Louis 

Couperus. Daarnaast is het ook een hele groene stad met 
veel prachtige parken, uitgestrekte duinen en natuurlijk 
het strand. Dat alles maakt Den Haag uniek.’ Dat unieke 
karakter wordt stevig bewaakt. Ook nu Den Haag zich 
opmaakt voor de grootste groei in haar bestaan. 

De komende 10 jaar stijgt het aantal inwoners met 
4.000 per jaar. Voor de komende 25 jaar wordt gere-
kend op zo’n 50 tot 80.000 extra. De nieuwe aanwas 
is behoorlijk divers. Er is sprake van vergrijzing en 
verjonging. De stad is populair bij studenten, ouderen, 
expats, migranten en ondernemers. Rond 2030 bestaat 
vermoedelijk de helft van de Haagse huishoudens uit 
één persoon. Nieuw is dat de binnenstad ook steeds 
populairder wordt bij gezinnen met kinderen. Al die 
mensen hebben hun eigen manier van leven. Toch 
hebben ze ook veel gemeen, met name een uithuizige 
leefstijl en behoefte aan service. ‘De moderne stedeling 
heeft behoefte aan compacte woningen met een hoog 
serviceniveau, zowel in als buiten de woning’, stelt 
Pasveer. ‘Dat betekent: veel domotica in huis, een 
wasserette in het bouwblok, een stomerij op een halve 
minuut lopen en het OV om de hoek. Daarnaast is er 
ook een grote groep mensen met een bescheiden inko-
men die zoekt naar betaalbare woningen in de sociale 
voorraad. Ook daarin moeten we voorzien. Kortom: we 
hebben meer en meer diverse woningen nodig, gericht 
op specifieke doelgroepen. Dat is een hele opgave.’

Kwaliteit
De groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de 
stad. Daarom is er kritisch gekeken waar ruimte zit voor 
uitbreiding, en waar niet, en hoe de beschikbare ruimte 
zo slim mogelijk ingericht kan worden. Erik Pasveer: 
‘We moeten bouwen om aan de vraag naar woningen 
te voldoen, maar tegelijkertijd willen we het prachtige 
groene en historische karakter van de stad behouden en 
een bijdrage leveren aan de nieuwe economie. Daarom 

Grootstedelijk wonen 
in het groen
Meer mensen en meer verschillende leefstijlen. Dat 
is in een notendop de uitdaging waar Den Haag 
voor staat. Een uitdaging die enthousiast wordt 
opgepakt door de gemeente, corporaties, ontwikke-
laars en bouwers en door de inwoners zelf. wonen 
in den haag is anno 2017 spannender dan ooit. 
Eigentijdse nieuwbouw, een dynamische omgeving 
en een mix van wonen en werken maken de hof-
stad naast sfeervol, nu ook hIP & haPPEnIng.  

T E K S T   —  Pe t r a  P r o n k
f OTO g R A f I E   —  Peter  van aalst

‘De stad 
is populair 
bij studenten, 
ouderen, 
expats, 
migranten 
en onder̃
nemers.’
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bouwen we maar in een beperkt aantal gebieden en laten 
we nieuwbouw altijd gepaard gaan met vergroenen en 
verduurzamen.’ 

Het betekent bijvoorbeeld: slim omgaan met de beschik-
bare ruimte. Dat kan zijn door meervoudig ruimtege-
bruik. In een Smart City neemt duurzaam transport een 
belangrijke plek in. fietsers, voetgangers en OV krijgen 
alle ruimte. De auto verdwijnt zoveel mogelijk onder 
de grond. Het betekent ook: slimme combinaties van 
wonen en werken. ‘We hebben niet als doel de stad vol 
te bouwen met woningen, maar gestalte te geven aan 
een nieuwe economie’, stelt Pasveer. ‘De gemeente zet 
sterk in op doelgroepen die de stad tot een vitale stad 
maken: studenten, starters, expats, gezinnen en onder-
nemende middenklasse. Het combineren van wonen 
en werken en het faciliteren van ontmoeting tussen die 
groepen geeft reuring op straat en zorgt voor een in-
novatief ecosysteem.’ 

Bijna de helft van de nieuwe woningen komt in het 
Central Innovation District rondom de stations, van 
oudsher typische kantoor- en industriegebieden die na 
sluitingstijd uitgestorven waren. Door het toevoegen 
van winkels, horeca en woningen komt er meer balans 

en wordt het business centrum echt onderdeel van 
de stad. Een goede ontwikkeling, vindt Pasveer, want 
innovatie vindt steeds meer plaats in het centrum van 
steden. ‘Den Haag is een van de weinige steden waar 
zoveel kennis, infrastructuur en kwaliteit van leven bij 
elkaar komen in het hart van de stad.’

Technologie
Bij het realiseren van de verdichting in de binnenstad 
speelt de nieuwe technologie een belangrijke rol. Erik 
Pasveer: ‘Techniek is geen doel op zich, maar moet 
aansluiten bij de behoefte van de mensen die er wonen 
en werken. In het CID gaan we alles organiseren om 
de leefstijl van de nieuwe stadsbewoners mogelijk te 
maken. Elk bankje moet bij wijze van spreken voorzien 
zijn van gratis wifi.’ Ook de openbare ruimte wordt 
opnieuw ingericht. Zo kun je over de Haagse Loper 
van de Theresiastraat via het Centraal Station naar de 
binnenstad wandelen door een groot, groen, autoluw 
gebied waar fietsers en wandelaars de hoofdrol spelen. 
Verder spelen openbare gelegenheden zoals concertza-
len, debatcentra en grand cafés een prominente rol als 
plekken van ontspanning, ervaring en ontmoeting. Niet 
alleen de openbare ruimte wordt groener, de gebouwen 
zelf ook. Er komen nieuwe concepten die ervoor zorgen 
dat gebouwen energie genereren in plaats van energie 
kosten. Plantjes in de gevel, zonnepanelen verwerkt in 
de muur, groene daken of een waterval langs de muur. 
grootstedelijk wonen in hartje Den Haag is binnenkort: 
wonen in het groen. 

Samenwerken
Allerlei partijen spelen op creatieve wijze in op de 
veranderende vraag. Job Posner is voorzIttEr 
van dE stIchtIng wonEn in den haag, een 
samenwerkingsverband van ontwikkelaars, woning-
corporaties, makelaars, beleggers en bouwbedrijven 
die actief zijn op de Haagse woningmarkt. ‘Al die ver-
schillende partijen staan voor dezelfde opdracht: Den 
Haag positioneren als aantrekkelijke woonomgeving. 
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consument heeft andere woonwensen dan vroeger. Een 
koopwoning is niet meer de norm. De norm is nu: ‘goed 
wonen’. Voor de een is dat kopen, voor de ander huren, 
voor een derde een short stay woning met een hoog 
service-level. Diversiteit is een sleutelwoord. Om daarin 
te kunnen voorzien hebben we elkaar heel hard nodig.’

KJ~Plein
Een mooi voorbeeld van nieuw grootstedelijk wonen is 
het Koningin Julianaplein, een project van Synchroon 
en Amvest. Naast het Centraal Station verrijzen binnen-
kort bovenop de fietsenstalling twee woontorens van 
90 meter in een zee van groen. Job Posner is als regio-
manager van Studio Synchroon nauw bij dit project 
betrokken. ‘Dit gebouw fungeert als poort naar de 
binnenstad. Dat vraagt om een waardige entree. Het 
ontwerp is zo gemaakt dat er zoveel mogelijk lucht en 
ruimte overblijft voor mensen die er al wonen en dat er 
zoveel mogelijk zon op het plein kan vallen. We hebben 
maximaal ingezet op groen. Vroeger was het station 
gescheiden van de binnenstad. Nu wordt het langzaam 
maar zeker omarmd door de stad, en ontstaat er een 
groot groen gebied met veel dynamiek.’ Ook het gebouw 
zelf sluit volgens Posner perfect aan op de wensen van de 
moderne tijd. ‘De 350 woningen zijn een mix van koop, 
beleggershuurwoningen en sociale huurwoningen. Ook 
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Den Haag is een perfecte stad om 
te wonen, maar nog niet iedereen 
weet dat. Het is zaak daar verande-
ring in te brengen, want Den Haag 
heeft heel veel kwaliteiten. De 
kust en het vele groen zijn grote 
trekkers, maar ook de historische 
binnenstad met al haar voorzienin-
gen is heel aantrekkelijk. We staan 
met elkaar voor de opgave om de 

komende tijd 50.000 huizen te bouwen, waarvan 25.000 
in het centrum. Den Haag zal moeten verdichten om 
meer mensen een plek in de stad te kunnen bieden. Die 
omslag is nu gaande en die trend zal de komende jaren 
doorzetten. Dat is een enorme uitdaging. De truc is: zor-
gen dat we die kwantitatieve uitdaging op een kwalitatief 
fantastische manier weten te realiseren. De moderne 

winkels, congresruimte en horeca maken onderdeel uit 
van het complex. Vanuit het gebouw heb je een fantas-
tisch zicht op het Malieveld, de historische binnenstad 
en vanaf de hoogste etages kun je zelfs de zee zien. Dit 
is in alle opzichten ontworpen voor de toekomst. Echt 
top!’

Wijnhavenkwartier
Diezelfde kwalificatie is ook van toepassing op het 
Wijnhavenkwartier. Tot een paar jaar geleden was dat 
een troosteloos stukje binnenstad. Winderige, verlaten 
straten tussen hoge kantoorkolossen. Een soort nie-
mandsland. Dat is nu anders, dankzij de transformatie 
door Heijmans van het voormalige kantoor van het 
Ministerie van Binnenlandse zaken, de investering van 
twee pensioenfondsen en de inzet van de gemeente 
die veel heeft geïnvesteerd in het openbaar gebied. Het 
Wijnhavenkwartier is een multifunctioneel complex 
met 170 koop- en huurappartementen voor starters en 
tweeverdieners, horeca in de plint en een dependance 
van de Universiteit Leiden. ‘Voor ons is dit complex een 
interessante belegging vanwege de mix van functies’, 
stelt een woordvoerder van Syntrus Achmea. ‘Er is een 
grote vraag naar middeldure huurwoningen in de stad. 
Daarnaast is het een toplocatie. De 132 huurwoningen 
en 38 koopwoningen waren in no time verhuurd of 
verkocht. Daarnaast hebben de pensioenfondsen waar 
Syntrus Achmea het vermogen voor beheert, ook geïn-
vesteerd in 1.000 m² commerciële ruimte en de 13.000 m² 
grote faculteit Campus Den Haag van de Universiteit 
Leiden, omdat we als belegger graag grip willen hebben 
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mooi voorbeeld van modern stedelijk wonen’, vindt 
Joosen. ‘Volledig duurzaam, circulair, veel groen en 
water, mogelijk met stadslandbouw. Bij het inrichten 
van de ruimte is gezondheid een belangrijk thema. We 
kijken goed naar zaken als licht, geluid en het promoten 
van beweging. Dit wordt echt een heel bijzonder stukje 
Den Haag.’

Metamorfose
Net als de Binckhorst heeft ook Laakhaven West een 
metamorfose ondergaan. Het is een metropolitan district 
pur sang met industrieel erfgoed, moderne kantoren 
en appartementen, hippe horeca en exotische winkels. 
Een levendige wijk met pleinen omzoomd door grote 
platanen, autovrije straten, brede stoepen en gezellige 
kades voor de aanleg van bootjes. Dankzij de ligging 
van Hollands Spoor ook een ideale plek voor de vele 
studenten van de Haagse Hogeschool. Met alles wat 
er aan nieuwbouw gebeurt, zou je bijna vergeten dat 
het grootste deel van Den Haag gewoon zijn prettige, 
rustige en groene karakter blijft behouden. Dus ook 
liefhebbers van rust en ruimte kunnen in Den Haag 
nog steeds prima uit de voeten. •

 ‘We hebben 
niet als doel 
de stad vol 

te bouwen met 
woningen, 

maar gestalte 
te geven aan 
een nieuwe 
economie’

ERIK PASVEER

gemeente den haag

op de situatie. De kwaliteit van de huurders in de plint 
bepaalt mede het imago van het gebouw, wat zich uit 
in de verhuurbaarheid van de woningen. Daarom zijn 
we erg content met de horeca: McDonald’s, foodmaker 
en Dungelmann, een lunchroom met cachet. Zelfs de 
koning komt er wel eens een kroketje eten. De Universi-
teit Leiden is een goede partner omdat die een 20-jarig 
huurcontract heeft; dat geeft zekerheid. Bovendien 
draagt de Campus met zijn 4.000 studenten in hoge 
mate bij aan de gewenste dynamiek in het gebied. Het 
is echt een 24-uurseconomie geworden. En met de 
gebiedsvisie van Volker Wessels voor het naastgelegen 
Spuikwartier is dit over een aantal jaar het culturele 
hart van Den Haag.’

Avontuurlijk
Ook gebiedsontwikkelaar BPD is enthousiast. Hip, 
dynamisch en minder bestuurlijk. Zo kenschetst 
Patrick Joosen, dIrEctEur van bPd, zijn her-
nieuwde kennismaking met de stad. Deze gebiedsont-
wikkelaar is altijd op zoek naar plekken waar werkge-
legenheid, mobiliteit en leefbaarheid samenkomen en 
in balans zijn zodat mensen er prettig kunnen wonen. 
Zo’n plek is de Binckhorst. Jarenlang een gebied waar 

je vooral doorheen reed op weg naar iets anders, is het 
nu een gebied met geheel andere potentie. De markante 
industriële gebouwen en de havens zijn grote trekpleis-
ters voor avontuurlijke stadsbewoners. Voor Nieuw 
Binckhorst staan uiteindelijk ruim 5.000 woningen op 
stapel. Samen met Vorm en Local is BPD hier bezig met 
de herontwikkeling van het oude SDU-complex. Patrick 
Joosen: ‘Op het Binck Eiland wordt een heel nieuw woon-
milieu gecreëerd voor een divers publiek. Het wordt een 
mix van koop en huur met een commerciële c.q. hore-
caplint, en er is ook ruimte voor gezinnen met kinderen. 
Het gebied is perfect voor creatieve bedrijfjes en IT-ers. 
Duurzaamheid is een kernwoord in dit plan. Zo maken 
we volop gebruik van hedendaagse energieoplossingen 
en zijn we circulair bezig: het deel van het pand dat we 
afbreken, wordt elders weer neergezet. 
Ook de deeleconomie krijgt hier vorm, bijvoorbeeld 
via car sharing, gezamenlijke werkruimte, Bringme Box 
en dakterrassen.’
Duurzaamheid staat ook centraal in een ander project 
van BPD: proeftuin Erasmusveld. Voor dit oude volks-
tuincomplex werd onder architecten een landelijke 
competitie uitgeschreven. Het winnende plan van een 
jong architectenbureau voorziet in het realiseren van 
een wooncomplex dat uitblinkt in duurzaamheid. ‘Een 
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Vrede en recht
Het thema Vrede en Recht past in een lange traditie. 
Het bouwen aan een rechtvaardige en vreedzame wereld 
zit in de genen van de stad. De ‘city without walls’ her-
bergt dankzij haar open karakter veel internationale 
organisaties die zich bezighouden met vrede en recht 
zoals het internationaal Gerechtshof, OPCW, het Inter-
national Criminal Court, Europol, Eurojust en NATO 
Communications and Information Agency. Den Haag 
is ook de tweede VN-stad in de wereld. Zo heeft bij-
voorbeeld UNICEF Nederland hier zijn hoofdkantoor. 

Directeur Suzanne Laslo: ‘UNICEF 
Nederland heeft voor Den Haag 
gekozen vanwege de betaalbaarheid 
van de locatie, de bereikbaarheid voor 
medewerkers en samenwerkingspart-
ners, de nabijheid van ministeries 
en parlement, en de mogelijkheden 
die de kantoorlocatie bood voor 
flexibel werken. De nabijheid van de 
ministeries en het parlement is voor 
ons belangrijk. UNICEF Nederland 

streeft ernaar politiek en overheid zo te beïnvloeden, dat 
zij maatregelen realiseren die het belang van kinderen 
dienen.’ 
Dit thema is overigens meer dan een mooi uithang-
bord. Vrede en Recht is ook een serieuze economische 
drijver. Volgens onderzoeksbureau Decisio herbergt 
de regio 370 internationale non-profit organisaties, 

Als het gaat om bedrijvigheid heeft Den Haag een mooi 
track record. Van eerbiedwaardige 100-plussers tot piep-
jonge startups en alles daar tussenin. Het gevolg van 
een goed vestigingsklimaat en een duidelijke visie op 
modern ondernemen. Er zijn een kleine 50.000 bedrij-
ven in Den Haag gevestigd, waarvan 363 organisaties 
met meer dan 100 man. De gemeente doet er alles aan 
om die optimaal te faciliteren en te investeren in kennis 
en talent. Daarbij verschuiven de accenten. Het aantal 
ambtenaren daalt, maar de nieuwe economie geeft de 
stad een flinke boost. De inzet is gericht op versterking 
van de economische structuur via de clusters Vrede 
en Recht, The Hague Security Delta (HSD), Finance 
& Legal, IT/Tech en Energie. Kansen liggen er ook in 
de verbindingen (crossovers) tussen Smart City en big 
data voor toepassing bij vraagstukken rondom vrede 
en recht en arbitrage. Ook nieuwe thema’s als Food 
& Water en Zorg worden verkend. Daarnaast is het 
toerisme met 32 miljoen bezoekers en zo’n 1,5 miljoen 
overnachtingen per jaar een belangrijke pijler onder 
de Haagse economie.

Ondernemend 
Den Haag:  
veelzijdigheid troef
Het Haagse bedrIjfsleven blinkt uit in veelzijdigheid. 
Van multinationals tot hippe startups, ze maken allemaal onder-
deel uit van het stadsbeeld en de bloeiende kenniseconomie. En 
dat allemaal in een compact, eigentijds centrum met alle ruimte 
voor ontmoeting. Voor ondernemers die dromen van invloed 
en innovatie is Den Haag dan ook the place to be!

T E K S T   —  Pe t r a  P r o n k
F OTO G R A F I E   —  Peter  van Aalst
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‘Nu
we in
de stad
zitten,
ontdekken
we steeds
meer
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vernieuwende concepten en businessmodellen traditi-
onele sectoren behoorlijk opschudden. Bedrijvigheid 
krijgt alle ruimte in het Central Innovation District en 
daarbuiten. Transformatie is daarbij een sleutelwoord. 
De stad Den Haag heeft 4 miljoen vierkante meter 
kantooroppervlakte, maar veel van die ruimte is ont-
worpen voor het verleden. De moderne ondernemer 
stelt andere eisen aan kantoorruimte. Die wil creatieve 
hotspots dichtbij het OV. Plekken waar wonen, werken 
en recreëren moeiteloos in elkaar overlopen en die uit-
nodigen tot informeel contact bij een goede kop koffie. 
Daarom wordt incourante kantoorruimte op grote 
schaal getransformeerd. Een mooi voorbeeld is de oude 
Caballerofabriek (Cabfab) op de Binckhorst. Na 
renovatie het onderkomen van zo’n 100 bedrijven in de 
creatieve sector.  

In 2016 hebben zich 49 buitenlandse bedrijven in Den 
Haag gevestigd. De grootste nieuwkomer is Jacobs. 
Deze beursgenoteerde technische dienstverlener ver-
huisde in 2016 zijn Europese hoofdkantoor van Leiden 
naar het Haagse Beatrixkwartier. Dat zorgde voor 1.100 
extra arbeidsplaatsen. Jelle Nederstigt, VP Operations 
Netherlands bij Jacobs: ‘We kozen voor ons nieuwe 
pand in het Beatrixkwartier vanwege de gunstige lig-
ging voor ons bedrijf ten opzichte van onze klanten en 
belangrijke zakenpartners. Ook de duurzaamheidspres-
taties van het gebouw speelden mee. Dit is het eerste 
gerenoveerde pand in Nederland dat LEED Platinum 
certificatie heeft behaald. Nu we in de stad zitten, 
ontdekken we steeds meer voordelen. Onze medewer-
kers maken meer gebruik van het openbaar vervoer, 
we hebben nieuwe zakelijke contacten gelegd en omdat 
instroom van nieuw talent belangrijk voor ons is, is de 
nabijheid van de Haagse Hogeschool ook heel handig.’

Transformatie
Uiteraard speelt Den Haag ook volop in op de nieuwe 
economie. De stad faciliteert allerlei bedrijven die met 

zowel gouvernementele (bijvoorbeeld consulaten en 
ambassades) als non-gouvernementele (NGO’s). De 
economische betekenis daarvan is groot. In totaal levert 
het internationale cluster ruim 5,2 miljard op aan beste-
dingen en met zo’n 37.000 banen is het de belangrijkste 
banenmotor voor Den Haag. 

Internationals
Behalve non-profitorganisaties zitten er ook ruim 440 
internationale bedrijven in Den Haag. De WFIA (West-
Holland Foreign Investment Agency) helpt de gemeente 
om internationale bedrijven en organisaties te behouden 
of aan te trekken die zich blijvend willen vestigen in de 
regio. Internationals kiezen volgens WFIA voor Den 
Haag omdat de stad hoog scoort op infrastructuur 
(digitaal en fysiek), markt, een aantrekkelijk en com-
petitief fiscaal klimaat, de strategische centrale locatie 
en een goede kwaliteit van leven. Ook de nabijheid van 
de overheid is een plus, net als de stabiele politieke en 
juridische omgeving. Dankzij het grote aanbod inter-
nationale scholen, de rust en het strand, is het ook voor 
expat-gezinnen met kinderen een prettige stad. 

‘We hebben 
allemaal 

skateboards 
op kantoor.’ 

RODERICK CREmERS

eigenaar fresh bridge
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 —  WAAroM In den HAAg?

Capriole Café: ‘Al meer dan 10 jaar is onze 
koffiegroothandel gevestigd in Den Haag. Dat 
ons koffierestaurant Capriole Café ook in Den 
Haag zou komen, stond buiten kijf. We zitten 
verstopt op een van de meest bijzondere plekjes 
van de stad: aan de Fokkerhaven op de Binck-
horst in een oude verffabriek die we helemaal 
gerenoveerd hebben. De Binckhorst heeft een 
rauw randje dat prima past bij ons koffiemerk.’ 
(Pascal Ultee, eigenaar)

Caballero fabriek binckhorst: 
‘De Caballero Fabriek is dankzij zijn industriële 
en transparante uitstraling een culturele en 
innovatieve broedplaats. De Binckhorst wordt 
de komende jaren de hotspot in Den Haag 
voor creatieve en innovatieve ondernemingen 
(startups) en hun bezoekers. De locatie, net 
buiten het centrum maar toch centraal gelegen 
en goed bereikbaar vanaf snelweg en station, 
maakt het een ideale vestigingsplaats voor uit-
eenlopende bedrijven.’ (Wesley binken, manager)

Cybersprint:
‘Cybersprint doet aan digital risk monitoring. 
Wij bewaken voor onze klanten (banken en 
overheidsorganisaties) hun digitale risico’s, 
van websites tot social media. Dat is een heel 
nieuw domein. Wereldwijd zijn er maar zes 
grote spelers, en wij zijn als kleine startup (acht 
medewerkers) de enige in Europa op dit terrein. 
We hebben grote groeiambities, daarom zitten 
we ook op de HSD Campus. Voor security 
moet je niet in Amsterdam zijn, maar in Den 
Haag. Hier zitten alle belangrijke samenwer-
kingspartners; en securityclusters uit de hele 
wereld komen kijken hoe wij het hier doen. Dat 
maakt de HSD Campus de perfecte plek om te 
netwerken en langdurige relaties op te bouwen. 
De HSD is echt een enorm krachtig netwerk.’ 
(Pieter jansen, mede-oprichter)

Wolk Company:  
‘Wij ontwikkelen een draagbare airbag riem die 
ouderen beschermt tegen letsel bij vallen. Als 
kleine startup werken wij samen met partijen 
zoals de TU Delft en andere ontwikkelaars. De 
locatie in WTC The Hague is voor ons ideaal. 
Vlakbij Delft met al zijn technische kennis, en 
allerlei regionale en nationale financieringsmo-
gelijkheden om de hoek. Dat is een belangrijk 
voordeel. Het feit dat we in Den Haag zitten 
heeft gemaakt dat we sneller konden schakelen, 
waardoor we nu vermoedelijk binnen vier jaar 
ons product in de markt kunnen zetten.’ 
(filippo van Hellenberg Hubar, mede-oprichter)
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Visitekaartje
Een van die bedrijven is Fresh Bridge, dat tekent voor 
de sociale media voor A-merken zoals DSm, SNS, 
Landal Greenparks en ANWB. Voor oprichter Roderick 
Cremers is de CabFab het ideale onderkomen: repre-
sentatief, centraal gelegen en gezellig. De ondernemers 
werken veel en makkelijk samen. Het contact gaat letter-
lijk en figuurlijk smooth. Cremers: ‘De vloer is hier glad 
en we hebben allemaal skateboards op kantoor. Gewoon 
even naar een collega skaten is makkelijker dan in je 
auto moeten stappen voor overleg.’ De mix van geves-
tigde bedrijven en startups staat garant voor levendige 
interactie. Daardoor verzorgt Fresh Bridge nu websites 
en sociale media voor collega-bedrijven in het complex 
en ook weer voor hun klanten. Zo werft het huurders 
voor The New Farm, een spannend project met vertical 
urban farming in de oude Philips-fabriek. Een staaltje 
innovatie waar Europa met ingehouden adem naar kijkt. 
Ook heeft Cremers samen met een sportmarketingbu-
reau in de CabFab een nieuw bedrijf opgezet: Sport-
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Vibes Digital. ‘Dat groeit als een dolle. We werken o.a. 
voor NOC*NSF, KNLTB en de Amstel Gold Race. Ik 
vind het echt tof om zo bezig te zijn. Als het niet hoeft, 
ga ik hier niet meer weg.’ 

Kruisbestuiving
Voor Home for Digital (coworking space voor digitale 
werkers) is het faciliteren van samenwerken zelfs core 
business. ‘Voor veel ondernemers is het een mooi alter-
natief voor het eenzame zolderkamertje, maar er zijn 
ook mensen die specifiek voor coworking kiezen omdat 
het deuren voor ze opent’, zegt community manager 
Sharon martens. ‘Thuiszitten doet niks voor je business, 
terwijl deze omgeving uitnodigt tot ontmoeting en 
samenwerken. Zo heb ik onlangs een bewoner gevraagd 
een workshop te organiseren voor alle bewoners. Dat 
beviel goed. Na afloop heeft ze al direct vervolgafspra-
ken gemaakt met members voor een vervolgtraject.’ De 
kruisbestuiving beperkt zich niet tot coworkers. Doordat 
Home for Digital ook vergaderruimtes verhuurt aan ex-

 —  MAMA Kelly: 
HIP voor Iedereen

Urban bistro MaMa Kelly, gevestigd in het 
oude Ketelhuis van de voormalige Caballero 
Fabriek, is met stip de hotspot op de Binck-
horst. Aan twee kanten omgeven met water is 
het zomers heerlijk toeven op het terras. mede-
eigenaar Rein Rambaldo (ook eigenaar van ont-
werpbureau De Horecafabriek) heeft het pand 
zelf gerenoveerd met behoud van de industriële 
sfeer. De menukaart is in stijl met de omgeving: 
basic maar stijlvol en met oog voor detail. Een 
nogal on-Haags concept, en dat was precies de 
bedoeling. ‘Ik wilde horeca neerzetten met een 
ander gezicht. Tegelijkertijd fungeert het pand 
als showroom voor mijn ontwerpwerk. Hier zie 
je precies waar De Horecafabriek sterk in is en 
dat wij van een C-locatie een A-locatie kunnen 
maken.’

mK fungeert als trekpleister voor ondernemers 
in de omgeving. Zo is er veel klandizie vanuit 
het grote KPN-kantoor en bestaat er een goede 
verstandhouding met de ondernemers in Cabal-
lero Fabriek. ‘We versterken elkaar. Het is echt 
een omgeving waarin mensen elkaar opzoeken. 
Heel leuk om daar een rol in te spelen! Veel 
vastgoedmensen en ambtenaren komen langs 
om hier de kunst van ons concept af te kijken, 
en iedereen is van harte welkom. Wij hebben 
niets te verbergen.’
Behalve ondernemers weten ook gewone Hage-
naars en dagjesmensen mama Kelly te vinden. 
De plek mag dan hip zijn, het publiek is dat 
voor het overgrote deel niet - en dat is precies 
wat Rambaldo graag ziet. ‘Het is gevaarlijk 
om je helemaal te richten op één doelgroep, 
bijvoorbeeld hipsters en mensen die komen 
om gezien te willen worden, want die vinden 
in no time iets anders weer hipper. Ik heb 
bewust gekozen voor een steady maar vooral 
leuk publiek, omdat ik wil dat mensen over 2, 
3 jaar nog steeds komen - en dat slaat aan. Er 
komt hier van alles, van oude Hagenezen die 
nog in de fabriek gewerkt hebben tot gezin-
nen met kinderen. Iedereen vindt het leuk om 
naar een hippe plek te gaan.’ De fotobooth met 
NEON - guess where I am? - is een hit. ‘Het zijn 
vooral ook de oudere mensen die vragen of we 
even een selfie van ze willen maken voor hun 
kleinkinderen: één keer raden waar oma is? Dat 
is voor mij ondernemen: alleen datgene doen 
wat je leuk vindt’, lacht Rambaldo.
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terne bedrijven, is er ook levendig contact met de buiten-
wereld. Sharon martens: ‘Vaak zijn dat gevestigde be-
drijven die zelf minder spectaculaire kantoren hebben 
en zoeken naar een creatieve plek om te vergaderen of 
aan een project te werken. Zo heeft Nationale Neder-
landen hier een keer voor zes weken in huis gezeten. In 
die tijd liepen ze geregeld binnen om te vragen of de 
digitals even mee wilden denken.’ Ook het sociale aspect 
is belangrijk, stelt martens. ‘Daarom doen we ook 
buiten het werk dingen met elkaar, zoals bootcamp. We 
willen echt een thuis creëren voor onze digitals.’  

Q42
Q42 zit op een andere hippe hotspot: het Laakkwartier. 
Hier werken nerds, zoals ze zichzelf noemen, maar 
dan wel een speciaal soort nerds: met hart voor de 
gebruiker. ‘Hier zitten mensen die verliefd zijn op de 
eindgebruiker. Wij houden erg van programmeren, 
maar het gaat erom wat je met die techniek kunt doen’, 
zegt Chris Waalberg, een van de eigenaren. Het bedrijf 
gebruikt zijn expertise om de grote uitdagingen van 
vandaag aan te gaan met ‘toffe tech’ zoals games en 
drones. Hoewel Q42 al vele jaren bestaat, staat het met 
twee benen in de nieuwe economie en voorziet het allerlei 
startups van flitsende technologie, van apps tot websites. 
Voor zo’n bedrijf  is de ‘The Globe’, pal naast Hollands 
Spoor, ideaal. ‘Wij doen alles met het OV, dus dan zit je 
hier goed. Ook hebben we veel contact met de Haagse 
Hogeschool om de hoek.’ Toch oriënteert Q42 zich op 
een ander onderkomen. De reden: het groeit uit zijn 
jasje. Behalve een groter pand staat ook meer contact 
met startups en scholen op het wensenlijstje. Chris 
Waalberg zoekt de ‘startup vibe’. ‘Creatieve dwars-
verbanden zijn inherent aan ons werk. met elke klant 
betreden we nieuwe werelden. Zo zijn we nu bezig met 

autonoom vliegende drones om ingezet te worden tegen 
stroperij. Contacten met mensen die anders denken zijn 
verrijkend en leerzaam en kunnen op verrassende wijze 
bijdragen aan het eindproduct. Die kruisbestuiving is 
zeer waardevol. Als alle plannen voor de Binckhorst door-
gaan, zou dat voor ons een serieuze locatie kunnen zijn.’

Combinatie
InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaat-
schappij voor Zuid-Holland, weet alles van de kracht 
van samenwerking. Succesvolle innovaties en concep-
ten zijn vaak het gevolg van een verrassende mix van 
partijen, sectoren en technologieën. InnovationQuarter 
speelt daarop in door buitenlandse bedrijven aan te 

Centraal station

de Haagse Poort

06

07  —  neW KIds on tHe bloCK 

veel internationals kiezen voor den Haag 
vanwege het goede vestigingsklimaat. 
een paar nieuwkomers aan het woord. 

Hgf: ‘De aanwezigheid van het Europees 
Octrooi Bureau, Dutch Patent Centre, Benelux 
Office for Intellectual Property en andere 
belangrijke instanties betekent dat Den Haag 
in het Europese centrum de regio is voor intel-
lectueel eigendom. De keuze voor Den Haag 
was daarom relatief eenvoudig. Den Haag wint 
het van steden als Amsterdam of Brussel als het 
gaat om innovatie of infrastructuur.’ 
(Achim Krebs, partner)

voltia: ‘Nederland is de logistieke hoofdstad 
van Europa en Den Haag is een internationale 
stad gelegen in het midden daarvan. Wij zitten 
midden tussen Schiphol Airport en Rotterdam 
The Hague Airport en dichtbij talloze potentiële 
klanten in de Randstad. Ons nieuwe Benelux-
kantoor is op loopafstand van openbaar vervoer 
en ook dicht bij de snelweg, dus onze klanten 
kunnen makkelijk op bezoek komen en onze 
eVans kunnen snel worden ingezet. Dit is de 
perfecte setup voor ons bedrijf.’ 
(Manolo de la fuente, benelux regional Manager)

lanetix: ‘De beslissing voor Den Haag is 
gebaseerd op het positieve vestigingsklimaat 
en de steun van de WestHolland Foreign 
Investment Agency (WFIA) en de gemeente 
Den Haag. Ook de toegang tot twee belangrijke 
Europese luchthavens binnen 30 minuten heeft 
bijgedragen tot de beslissing. Lanetix waardeert 
de voortdurende steun van de gemeente en de 
WFIA, met name hun pogingen de toegang 
tot talent zeker te stellen en Lanetix in contact 
te brengen met andere startups in de regio.’ 
(Marc Heeren vP & gM europe, Middle east 
and Africa)
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trekken, te investeren in jonge inno-
vatieve en snelgroeiende bedrijven 
en samenwerkingsverbanden te 
smeden. ‘Startups zijn een belang-
rijke schakel in de economie, maar 
zeker niet de enige’, stelt directeur 
Rinke Zonneveld. ‘Het is vaak de 
combinatie van mensen en bedrij-
ven die zorgt voor een groeisprint. 
We zien fantastische innovatieve 
mKB-bedrijven die niemand kent, 
de zogenaamde ‘hidden champions’, 

maar ook veel mooie startups die doorgroeien, al is hun 
aantal beperkt. Daarnaast zien we grote bedrijven die 
volop bezig zijn met vernieuwing, net zoals kennisinstel-
lingen. Het gaat om het samenspel. We hebben in Den 
Haag prachtige initiatieven lopen. Zo kijken we bijvoor-
beeld met securitybedrijven naar veiligheidsissues in 
de Rotterdamse haven, loopt er een project rondom 3D 
printing in de maritieme sector, en is er een consortium 
actief met het kweken van hoogwaardige groente en fruit 
ter preventie van ziektes. Daarnaast zijn we ook in zee 
gegaan met een vooruitstrevende cardioloog van het 
Hagaziekenhuis die de hartchirurgische operatiekamer 
van de toekomst heeft ontworpen.’ Die diversiteit is 
volgens Zonneveld kenmerkend voor het innovatieve 
klimaat van Den Haag. ‘De stad opereert in de volle 
breedte, maar de meest veelbelovende innovaties zitten 
in de hoek van (cyber)security en engineering in olie en 
gas. Verder zit er een spannende cluster op Ypenburg: 
smart materials en composieten. Allemaal fantastische 
bedrijven die volop bezig zijn met vernieuwing.’ •


