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Verslag Algemene Ledenbijeenkomst 

Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag 

16 september 2022 van 12.00 – 14.00 uur 

Locatie: Het Nutshuis – Riviervismarkt 4 en 5 – 2513 AM  Den Haag 

 

 

Thema: ‘Het vergroenen van het centrum van de binnenstad en jaarvergadering’ 
 
 

Aanwezig: 24 leden en genodigden 

 

 

1. Welkom door Steven Zijlstra, Voorzitter 

 

De ‘nieuwe’ voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij  

licht kort de agenda en het thema toe en geeft een speciaal welkom aan de sprekers  

van deze middag namelijk Det Regts en Steven Delva. Hij informeert de aanwezigen 

dat hij zelf sinds 1 juni 2022 René Spit is opgevolgd als voorzitter omdat René zijn 

werkzaamheden heeft beëindigd en niet meer in Den Haag woont. Hij vindt het een  

eer dat hij gekozen is als voorzitter voorheen was hij de secretaris en vicevoorzitter.  

Hij geeft een korte introductie over zichzelf. Tevens geeft hij aan het pad in te  

blijven slaan waar zijn voorganger mee begonnen was. Namelijk het onder de  

aandacht blijven brengen van onderwerpen die belangrijk zijn voor de binnenstad  

van Den Haag en voor de leden van de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag.  

Het doel is het aantrekken van bezoekers, ondernemers en onderwijsinstellingen naar 

de binnenstad en het aantrekkelijk houden van het vestigingsklimaat in de binnenstad.  

 

Binnenstadsplan 

Ook de Stichting Binnenstad houdt zich intensief bezig met het attractief houden van de binnenstad. Er is een 

nieuw Binnenstadsplan in de maak en de directeur van Bureau Binnenstad, het operationele bureau van de 

Stichting Binnenstad, Ad Dekkers, licht dit nieuwe binnenstadsplan kort toe. Er zijn ook tijdens de 

coronaperiode veel gesprekken online gevoerd met diverse private en publieke partijen om tot dit nieuwe 

binnenstadsplan te komen. De bedoeling is met de nieuwe coalitie dit binnenstadsplan snel in te voeren. Alle 

partijen die hieraan hebben meegewerkt zijn bereid hun schouders eronder te zetten en de binnenstad te 

verbeteren. De voorzitter dankt Ad Dekkers voor zijn toelichting en verzoekt René Spit naar voren te komen. 

  

 

Afscheid René Spit 

Hij dankt René Spit voor al zijn bijdragen in de afgelopen vijf jaar als secretaris 

en later als voorzitter van de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag. Het 

voltallige bestuur heeft de samenwerking met René enorm gewaardeerd. Ook 

omdat René hart heeft voor de binnenstad van Den Haag. Het bestuur heeft 

vernomen dat René zijn toekomst in het Bella Italia gaat voortzetten en wenst 

hem heel veel succes en geluk! Na het overhandigen van de cadeaus neemt René 

zelf het woord om alle bestuursleden, de secretaresse en de gremia te danken die 

hij achterlaat, voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. Hij geeft aan  

dat hij achter zijn werkende leven van 25 jaar in Den Haag een punt heeft gezet 

en zal zijn leven verder voortzetten in Italië. Tot slot wenst hij allen alle goeds  

en succes toe.  
 

Nieuw Bestuurslid 

De voorzitter vervolgt de vergadering door een kandidaatsbestuurslid voor te stellen aan de aanwezigen 

namelijk Karin Lemckert. Karin is bereid de secretarisfunctie in te gaan vullen. Het verzoek aan de aanwezige 

leden is of zij hiermee in kunnen stemmen. Dat blijkt zo te zijn. Vanaf vandaag zal Karin Lemckert de 

secretarisfunctie evenals de functie van vicevoorzitter bekleden in het bestuur. De voorzitter geeft hierbij nog 

extra aan dat Karin Lemckert een juridische achtergrond heeft want zij is notaris bij Pillar notarissen in 

Den Haag. Deze juridische kennis is heel welkom in het bestuur en het is tevens goed dat er nu een vrouw in 

het bestuur is gekozen. Hij heet haar van harte welkom in het bestuur.  
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Financiën 

Hierna deelt de voorzitter mee dat op de mail aan alle leden met het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 

geen commentaren zijn ontvangen van de leden daarmee geven de leden automatisch decharge aan het  

bestuur voor het goede financiële beleid dat is gevoerd in 2021 en kan de begroting 2023 in werking gaan 

treden.  

 

Eindejaarbijeenkomst 

Als laatste punt deelt de voorzitter mee dat op 4 november a.s. een eindejaarbijeenkomst op het programma 

staat en dat de uitnodiging hiervoor spoedig aan de leden gestuurd zal worden. Het zou fijn zijn alle leden te 

mogen verwelkomen op deze laatste bijeenkomst van het jaar 2022. Hierna geeft hij het woord aan de eerste 

spreker Det Regts. 

 

2. Presentatie ‘Daarom méér groen in Den Haag’ – Det Regts, voormalig raadslid gemeente  

Den Haag en initiatiefnemer van het voorstel Haagse Lanen. 

 

Det Regts start haar presentatie door het bestuur te danken dat zij haar initiatief 

voorstel Haagse Lanen mag toelichten en stelt zich kort voor. Zie ook de eerste 

pagina van haar presentatie die bijgevoegd is. Zij vertelt in haar presentatie  

waarom wij uit de stad vluchten namelijk omdat wij allen behoefte hebben aan  

groen en ruimte en wij hebben iets gemeen met de natuur en dat is ‘leven’. In  

stenen wonen is een vreemde omgeving om in te leven. De stad is door mensen 

bedacht en gemaakt van ‘dode’ materialen. Wij bedekken als het ware de aarde  

met ‘dode’ materialen en dat is vreemd en onnatuurlijk. Tevens zorgt de stad  

voor stress waardoor wij vervolgens de stad ‘uitvluchten’. Vervolgens  

informeert Det Regts de aanwezigen over haar initiatiefvoorstel ‘De Haagse  

lanen’. Met dit plan of visie is het de bedoeling van de stad een ‘park’ te maken.  
 

Zij vertelt hoe zij op dit plan kwam. In de Coronaperiode ging zij een kop koffie drinken met haar man bij 

Pavlov en tijdens dit bezoek keken zij beiden uit over het Spui en vonden het Spuiplein erg lelijk. Hier zijn  

5 verschillende soorten plavuizen, straatstenen en tegels gebruikt. De architectuur wordt niet opgemerkt  

door de lelijkheid van het hele gebied. Het zou beter zijn hier een prachtig plein van te maken met bomen en 

planten. Dat is goed voor de insecten, om droogte tegen te gaan en groeiende bomen halen CO2
 uit de lucht,  

zij stoten vocht uit en zorgen voor verkoeling. De stenen die er nu liggen weerkaatsen de hitte en dat is niet 

fijn. Om haar plan kenbaar te maken heeft Det Regts wandelingen door de binnenstad gemaakt met alle 

raadsleden en het bleek dat zij allen enthousiast waren voor haar plan. Zij voorspelt ook dat bezoekers 

verkoeling zullen zoeken in de Haagse Lanen. Het hart van de binnenstad veranderen in een groene long,  

een Haagse tuin met Haagse lanen. 
 

Det Regts geeft aan dat er geld beschikbaar is voor klimaat en gezondheidsbeleid en daar valt dit plan in. Er 

kan dus geen reden zijn om dit plan op de lange baan te schuiven door de gemeente. Zij schetst hierbij hoe 

mooi het zou zijn wanneer er prachtige lanen langs het parlement richting het nieuwe cultuur gebouw Amare 

zouden lopen. Deze lanen zouden veel bezoekers trekken en een uplifting voor het winkelgebied zijn. Op deze 

wijze de stad verbeteren zal ook een impuls geven aan de economie van de stad. De stad wordt steeds voller en 

verdicht meer en meer. Daarom is het belangrijk meer groen aan te brengen.  

 

Ontstenen en vergroenen zouden altijd door het stadsbestuur opgenomen moeten worden in de bouwprojecten. 

Het idee om het Spuiplein te ontstenen en te vergroenen kan dan worden uitgerold van Spui, via de Hofweg, 

Hofplaats, het Buitenhof en De Plaats tot aan de Kneuterdijk/Lange Vijverberg. Die tuin wordt dan voortgezet 

in lange lommerrijke lanen via de Hofvijver (de Lange Vijverberg) naar het Lange en Korte Voorhout, en gaat 

uiteindelijk via de Koekamp over in het Haagse Bos. In het hele gebied tussen Amsterdamse Veerkade en 

Kneuterdijk kan een prachtige stadstuin ontwikkeld worden met als inspiratiebron de Tuilerieën van Parijs. 

Het zou mooi zijn een koppeling te maken tussen de groengebieden zodat het één groot groen gebied wordt 

richting de duinen. Het Comité Haagse Lanen is opgericht om z.s.m. tot de vergroening van de Haagse 

binnenstad te komen. 
 

Det eindigt haar presentatie met allen uit te nodigen ambassadeur te worden van dit plan en het 

gemeentebestuur te voeden met ideeën. Er werden nog wat vragen gesteld waaruit bleek dat uiteindelijk overal 

in de binnenstad meer bomen en groen geplant zou moeten worden.  
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Ook het Rijswijkse plein wordt een groen park. Det Regts geeft nog extra aan dat rondom het Spuiplein bomen 

geplant moeten worden en dat daar vooral geen bassin gemaakt moet worden. Tevens vertelt zij nog dat het 

fontein van de Hofvijver door het bestuur van de Stichting Residentie in Bedrijf bekostigd is omdat deze 

stichting ophield te bestaan. Met het resterende geld werd de fontein in de Hofvijver bekostigd. Op deze wijze 

gaf de stichting iets terug aan Den Haag. En deze fontein is op alle uitingen van Den Haag terug te vinden en 

dat is leuk! Hiermee eindigt de presentatie, dankt de voorzitter Det Regts voor haar bijzondere bijdrage en 

geeft hij het woord aan Steven Delva. 

 

3. Presentatie ‘Binnenstad als Stadspark voor mens, dier en economie’ – Steven Delva, Landschapsarchitect 

bij Delva Landscape Architecture Urbanism 

 

Steven Delva geeft aan dat hij met Delva Landscape Architecture Urbanism 

dagelijks bezig is met projecten om binnenstedelijk te vergroenen en te 

verduurzamen. Het kantoor ligt in een groen gebied in Amsterdam. Hij  

informeert de aanwezigen dat hij in 2021 de award ‘Architect van het jaar’ won. 

Hij licht de missie toe van Delva. Die is het creëren van radicale landschappen 

voor mens, natuur en economie. DELVA gelooft in de kracht van de natuur als 

middel om de ruimtelijke opgaven van de 21ste eeuw op te pakken. Daarom  

keren ze bij DELVA het ontwerpproces ondersteboven en kiezen ze radicaal  

voor het landschap als basis. Gebiedsontwikkelingen worden ingezet als middel 

om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. Ze gaan op zoek naar een  

nieuwe en meervoudige betekenis voor het landschap die door integraal  

samenwerken en durven meedenken onlosmakelijk verbonden wordt met gebouw, techniek, beleid en 

financiële haalbaarheid. Want ze zijn ervan overtuigd dat enkel genereuze gebaren vanuit het landschap ons 

dichter brengen bij een leefwereld waar we met zijn allen van dromen. Hij laat verschillende projecten 

passeren tijdens zijn presentatie zie ook de bijgevoegde presentatie. 
 

Bij al deze projecten komt naar voren dat het niet alleen gaat om bijvoorbeeld het zuiveren van de grond maar 

ook om verduurzamen en dat het belangrijk is economie toe te voegen. Steven geeft aan dat in de portefeuilles 

van alle wethouders altijd vergroenen moet worden meegenomen want het is ook economie! Vaak wordt er uit 

het landschap nagedacht om breder te denken om een bouwproject te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het 

gebouw Duincasino in Middelkerke zijn dijkverzwaring en duinen toegevoegd. Zij hebben een award 

gewonnen voor het bestaande gebouw door al deze toevoegingen en aanpassingen ter verbetering. Het is 

duurzaam gemaakt en het klimaat werd beter op peil gehouden en iedereen kan de zee zien. Dit was een plan 

voor landschap en casino. Op deze wijze is het ook interessanter gemaakt voor de economie. Het project 

Rijnhave in Rotterdam zal een park krijgen. Weliswaar wordt daar verdichting ingezet maar tegelijkertijd komt 

er ook vergroening bij. Er ligt nu al een floating office. Zie ook de bijgevoegde presentatie. 
 

Een ander interessant project is de groene entree van Den Haag de Koekamp. Delva heeft de tender gewonnen 

om het KJ plein te vergroenen en te verduurzamen. De Koekamp zou een stadspark moeten worden. Mensen 

kunnen bij aankomst op het Centraal Station naar het bos wandelen. In de presentatie is een tekening te zien 

hoe dit stadspark er uit zou moeten zien. Helaas ligt de visie voor de Koekamp helemaal stil. Het lijkt erop dat 

deze visie niet gerealiseerd gaat worden. Het plein voor het Centraal Station zou een groen plein moeten 

worden. Den Haag is de enige stad in Europa waar dit tot de mogelijkheden hoort. De golven in het landschap 

lopen door in het Centraal Station. Het gebouw dat op het plein van het Centraal Station zal komen gaat wel 

door en het landschap blijft achter. Er zijn al twee jaar geen gesprekken meer gevoerd over de visie van de 

Koekamp en dat is jammer want continuïteit is de basis van succes. 
 

De Koekamp en Staatsbosbeheer werken wel samen en hebben een plan gemaakt voor het gebouw waarin een 

kantoor komt van Staatsbosbeheer en waar men koffie kan gaan drinken. Vanuit de visie van het KJ Plein zijn 

al een aantal paden gemaakt. De stedenbouwkundige van de gemeente vult vanuit de zaal aan dat er ook een 

infocentrum komt in het gebouw van Staatsbosbeheer, stepping stones en dat met een ANWB wandelroute 

richting de duinen gewandeld kan gaan worden. Tevens zou een witte brug gemaakt kunnen worden over de 

Utrechtsebaan die loopt achter de toren van VNO-NCW. Het gebied achter het gebouw van VNO-NCW is niet 

goed vandaar het idee van de brug over de snelweg omdat de snelweg niet dieper gemaakt kan worden. 
 

Het nieuwe Stationspostgebouw komt ter sprake. Hier was de roep van zowel de ontwikkelaars als de 

gemeente om te vergroenen en de brug in de Waldorpstraat weg te halen. Nu is de kans er om dit gezamenlijk 

te doen. Kleine stukjes zijn al uitgevoerd. De Rijswijkseweg is groen gemaakt en er zijn veel bomen geplant. 
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Ook de tuin van het Johan de Witt huis is door Delva verbeterd. De tuin wordt gevormd door een 

opeenvolging van ruimtes: vanaf het bordes komt men op het terras dat kan dienen als besloten receptieruimte. 

Vervolgens nodigt de tuin uit om een wandeling te maken rond het centrale element; een opgetild tapijt. Onder 

de bomen in de luwte bevinden zich de terrassen. De tuin wordt in de as beëindigd door het pivoterend hek. De 

tuin presenteert de uitzonderlijke topografie van Nederland in een serie stalen hoogteprofielen, opgenomen in 

een bloemenzee van bolgewassen. De reeks van profielen vormt een langgerekt stoer element, centraal in de as 

van de tuin. Dit alles gerealiseerd met een scherp oog voor detail, duurzaamheid, klimaatadaptatie in 

materialen en toekomstbestendig. De tuin presenteert het Nederlandse vakmanschap. Het stadspark van 

Apeldoorn en de groenklimaatassen van Gent passeren nog de revue. Zie ook de bijgevoegde presentatie. Uit 

alle projecten is duidelijk landschap en groen te koppelen aan bouwontwikkelingen. Het project green city 

Parijs is belangrijk m.b.t. wateradaptatie en vergroenen in de stad. 
 

Een vraag die gesteld werd was o.a. dat mooie tuinen en groen beheersbaar moeten blijven wanneer het in de 

stad economisch minder gaat. Het zou jammer zijn wanneer er geen onderhoud meer gedaan zou kunnen 

worden. Het antwoord was te leren de tuinen economisch te gebruiken. Hiermee eindigt de presentatie van 

Steven Delva en dankt de voorzitter hem voor zijn interessante presentatie. 

 

4. Sluiting 

De voorzitter sluit deze ledenbijeenkomst af en dankt de aanwezigen voor hun komst en de sprekers Det Regts 

en Steven Delva voor hun bijdragen aan deze bijeenkomst. De voorzitter nodigt allen nogmaals uit naar de 

laatste bijeenkomst van dit jaar te komen op donderdag 4 november 2022. 
 

  
 

 
Rene Spit en cadeau        Karin Lemckert  
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