Eindhoven University of Technology

MASTER
Pendulum
transformatie Laakkwartier-West Den Haag en ontwerp multifunctionele accommodatie

Reijnen, J.M.
Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

ARR

4036

2007
BWK

Pendulum
Transformatie Laakhaven-West Den Haag
en
ontwerp multifunctionele accommodatie
J.M .Reijnen

Pendulum
Transformatie Laakhaven-West Den Haag
en ontwerp multifunctionele accommodatie
Trefwoorden
Autarkie, Mens, Vooruitgang, Veelheid, Nabijheid

Prof. ir. E.A.J.venhoeven
Architectural History & Theory
Dr. ir. J.G. Wallis de Vries
Architectural History & Theory
Prof. dr. ir. Bruno de Meulder
Urban Design & Planning~

TU Ie
J.M.Reijnen
Afstuderen Architectural
History & Theory
31 augustus 2007

-

Voorwoord
Of we vliegen van hot naar her,
of we zoeken het dicht bij huis.
Dat we willen reizen is duidelijk. Sinds mensenheugenis verplaatsen wij ons. Hoe meer
mensen er kwamen, hoe meer volksverhuizingen er waren . Zijn wij wel sociaal?
We willen reizen. Om dingen achter ons te
laten, in elk geval om afstand te nemen en
te kunnen beschouwen.
Zo nemen steeds meer mensen het vliegtuig naar een verre vakantiebestemming .
Handig: flexibel en ook nog eens goedkoop .. Het ritueel van inchecken, wachten, rondlopen, kopen, paspoort controle,
wachten, wachten, wachten, wachten,
in de terminal wachten, wachten. Dat is
vakantie. Het mooiste is nog dat een paar
miljoen andere mensen dit ook doen.
Opgesloten in bufferzones tussen land en

lucht. In mooie grote oorden en schitterende controleapparaten. Eerst heerlijk genieten van controle en inperking,
waama we weer wakker worden in een
nieuwe wereld en vrij zijn.
En nog een extra bonus: het geeft een
gigantische milieubelasting. 'weekendje
Thailand, all inclusive voor 29geuro!'* is
des te ironischer volgend op 'en het water stijgt vandaag verder' in de NRC Next
van 24 juli.
Het is te begrijpen dat er een behoefte is
aan afwisseling en doorbreking van het
dagelijkse in-de-file-staan-Ieven. Maar
weten we eigenlijk wel hoeveel energie
het kost en hoeveel afval onze ontsnapping ons bezorg? En hebben we wel echt
interesse in de omgeving? Wij hebben
de mogelijkheid onze reis zo te plannen,
dat we niemand meer nodig hebben
om alles te doen wat we denken wat we
thuis niet kunnen. We kunnen een plaats-

bewijs kopen in de ICE, we kunnen
een bus nemen vanaf dat leuke
vliegveld dat 20 km van de stad
ligt en we kunnen de metro nemen
tot in de stad. (Dan heb ik het nog
niet eens over de auto gehad, de
machine waarin mensen in beesten veranderen.) Moeite heeft ons
dit niet gekost, en moeite gaan we
waarschijnlijk ook niet investeren om
ons aan te passen. Eindelijk op de
bestemming blijken er overal taalgenoten te zitten en gaan we onafgebroken klagen over de bovenburen
die naar de onze begrippen onbehoorlijke geluiden maken.
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1 Inleiding

1.1 Sociaal Probleem:

maatschappelijke-doelen-garantie.

AI in het begin van de twintigste eeuw
vroegen vertegenwoordigers zich af
hoe ze de opkomende vrije tijd konden
vormgeven voor maatschappelijke
doeleinden.

De trend is dat we in onze schrinkende
vrije tijd geconfronteerd worden met
een toenemend aanbod aan bestedingen. Daarbij zoeken we onze besteding over een steeds grotere afstand
en worden we onafhankelijker van
onze directe omgeving. In de tijdsverdeling werk,rust ontspanning en transport wordt het laatste belangrijker.

Veiligheid is in de wereld van snelheid en marketing van groot belang.
Dit leidt tot afgebakende specifieke
leefomgevingen, waarbij al wat ongewenst is weggestopt wordt. alles
is specifiek. afgebakend. én aangeduid.

De Nederlandse kunstenaar Constant
Nieuwenhuys vroeg zich halverwege
de 20e eeuw af wat er kon gebeuren
als we in een wereld zonder overproductie onze energie konden besteden
aan het maken van onze leefomgeving.

Hierdoor ontstaat er een planmatige invulling, waarbij informele tijdsbesteding
onder druk staat. Er ontstaat een dis balans tussen geven en nemen. Daarbij
zijn we ook minder trouw geworden
aan activiteiten. Waar vrije tijd ooit betekende het deelnemen aan publieke
voorzieningen en waar vrije tijd de bron
was voor sociale en culturele intlegratie,
ontwikkelt deze zich nu als een zelfstandige industrie op zoek naar winst zonder

Maar ook is er een overvloed; keuzestress is een symptoom van onze
samenleving. Staan mensen onder
druk van marketing?' Comfort en
macht zorgen ervoor dat de angst
voor het onbekende niet aangesproken wordt. De drang naar belevenissen wordt uiteindelijk geshopt.
daarna kruipt de consument terug in
zijn eigen afgesloten gereguleerde
wereld.

1.2 Ecologisch probleem:
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Zodra mensen konden reizen hebben
ze dit gedaan. De menselijke energie
moet tenslotte ergens heen en de
mogelijkheid om de plek en gedachte
achter te laten, geeft een grote vrijheid.
In de laatste eeuw heeft de techniek
ons verder gebracht. Ten eerste zijn
de technische verplaatsingsmiddelen
individueler geworden en ten tweede
is de schaal van het reizen zodanig
verandert dat we de negatieve aspecten niet meer kunnen ontkennen. Deze
verbinding heeft net als in het begin
van de industriële revolutie vervuiling
tot gevolg. De destijds .in de stad aangelegde waterwegen voor transport
werden veelal vanwege stankoverlast gedempt."Schijnbaar" negatieve
elementen kregen een plek buiten de
woongemeenschap. Het probleem
werd niet opgelost, maar verplaatst.

1 Inleiding

De lucht is nu opnieuw onderwerp van
gesprek, alleen het schaalniveau is
globaal in plaats van lokaal.
In de huidige tijd en de globale samenleving worden we met de neus op de
feiten gedrukt. We overzien de aarde,
maar kunnen de problemen niet buiten
de aarde verplaatsen. We zijn genoodzaakt onze processen naar binnen te
keren en op zoek te gaan naar nieuwe
evenwichten.
Met andere woorden: de globale
verbinding én tegelijkertijd de onmogelijkheid om nog verder op te schalen,
zorgen voor de onontkoombare confrontatie met onszelf.
De veranderende grootte van de keten zorgt voor een immense focus op
de zwakste schakel, waarmee beveiliging het belangrijkste criterium wordt

om deze keten in stand te houden.
Beveiliging streeft naar het vastzetten in de tijd . Daarmee is het een
aanduiding van de eigen zwakte.
Door de afhankelijkheidsrelatie te
verdedigen verwijderen we onszelf van zelfvoorziening. Producten
die we gebruiken dwalen over de
wereld . Varkens worden naar Parma
en teruggebracht voor de naam
(en bijbehorende prijs) , de appel uit
brazilie is net een tikkeltje roder en de
dvd speler komt sowieso uit Maleisië.
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1.3 Doelstelling
Om oplossingen voor de problemen te formuleren geef ik een richting aan de zoektocht. Het denken is afgekaderd in drie
onderdelen die elkaar overlappen:

1.3.1 Stad als lichaam
Op zoek naar lichamen die een afkadering hebben van elementen, welke
samen een relatief evenwicht vormen .
De stad biedt met haar vele beperkingen een handvat voor het zoeken naar
een passend lichaam.
Welke elementen kunnen bij,elkaar
geplaatst worden om dit evenwicht te
realiseren?

-- Programma en nabijheid -

1

1.3.2 Duurzaamheid
Het verbinden van de elementen en de
sequencie is belangrijk voor het ontstaan
van het evenwicht in het lichaam. Het
streven is om de nabijheid van elementen
in het lichaam onderling en met de omgeving zó te positioneren en vorm te geven
dat deze een relatief stabiel evenwicht
vormen.

1.3.3 Ecologie
Het aanbrengen van schaalniveaus in deze verdichting is belangrijk voor duurzaamheid,
Hoe verbinden we het programma en de organisatie met andere
schaalniveaus in de omgeving?

- Ecosysteem -
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1.4 Opgave
Ten zuiden van het middeleeuwse centrum van Den Haag is een oude binnenhaven stilgevallen. Schaalvergroting en overlast hebben de industrie weggedreven uit
de stad. De stad omsluit tegenwoordig de
haven, welke een restgebied vormt tussen
voormalige arbeiderswijken.
De infrastructuur die eerder de industrialisering ondersteunde en de ongewenste
elementen buiten de woonomgeving
hield, biedt nu de kaders voor een nieuw
lichaam. Daar waar het globale netwerk
de basisbehoefte levert is het ideaal een
lokale structuur toe te voegen en het netwerk te verfijnen.
De afkadering door de grove infrastructuur
en de diepte van de kavels van de haven
bieden kansen om een verzameling func-

1 In eiding

ties te maken die in een sterke samenhang
een open ensemble maken.
Binnen deze structuur wordt opnieuw een
lichaam gevormd waarbinnen elementen
in elkaars nabijheid worden geplaatst en
zó gerangschikt verbonden en omsloten
dat er op verschillende schaalniveaus een
nieuw zelfvoorzienend systeem ontstaat.
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Op zoek naar lichamen die een afkadering hebben van elementen welke
samen een relatief evenwicht vormen
De stad biedt met haar vele beperkingen een handvat voor het zoeken naar
een passend lichaam.
Welke elementen kunnen bij elkaar
geplaatst worden om dit evenwicht te
realiseren?

2.1 Stad als lichaam

2.1.1 Menselijke behoefte

De mens zelf is een interessant studieobject om te komen tot een afbakening in de omgeving. Uit de inkadering
van triljoen mogelijkheden is een evenwicht ontstaan door miljoenen jaren
evolutie. Het is het inpassen in de omgeving dat ons helpt bij het afkaderen
in deze.
De samenstelling van onze organen
biedt een evenwicht dat volledig is
afgestemd op de mogelijkheden en
onmogelijkheden in de omgeving.
In die zin is het een condensatar die
weerstand biedt tegen verandering
in de omgeving. De zoektocht naar
de elementen van een stads lichaam
begint bij de mens.

De mens is een verzameling van
elementen. Het lichaam bevat organen die dicht bij elkaar geplaatst
zijn. Deze nabije organen krijgen een
input van de omgeving. Tegelijkertijd
is er een selectie van de omgeving
en bakent het zich af. Hierdoor krijgt
de verzameling een fysieke verschijningsvorm. Daama is er behoefte
aan een spiegeling van het gevormde. Dit levert een herpositionering op, een terugkoppeling van het
gevormde naar de verzameling van
lichamen. Met de afbakening en
het herpositionerer) ontstaat er van
buiten af een interpretatie van het lichaam. Met het implementeren van
deze stappen komen we uiteindelijk
uit op een naarbinnenkering die zijn
relatie tot de omgeving omzet in het
verbeteren van het inteme proces.
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Voorgaande beschrijving is een vertaling
van de piramide van Maslow. Eerst beschrijf ik hieronder hoe Maslow zijn piramide zelf zag, daama ga ik door met het
beschrijven van het biologische perspectief op de mens en daarna projecteer ik
deze op de stad.

sociaal COIlI!çt
Behoefte Iin
veiligheid en zekerlield
lichamelijke behoeften

fig. 2. 1 Maslow's behoeftepiramide

2 Theor-e

De eerste behoefte van de mens zijn volgens Maslow de fysiologische behoeften:
honger, dorst. slaap, voortplanting ... Waar
we ons ook bevinden zijn dit de verrichtingen die van basaal belang zijn voor het
leven.
De tweede behoefte is veiligheid, bescherming, zekerheid, orde,. .. Het voorzien
van deze tweede orde heeft verband met
de omgeving.
Door de globale ketens en de gevoeligheid van de lengte van deze ketens kan
de zekerheid en veiligheid onder druk
staan. Daarmee zou de tweede orde uit
de piramide niet geheel' vervult worden.
Dit houdt volgens Maslow in dat hogere
ordes gebrekkiger realiseerbaar zijn.

2.1.2 Biologie

Het menselijke lichaam valt zo
onder te verdelen in elementen,
waartussen verbanden zijn, en een
omkadering van deze elementen,
oftewel een huid . Deze huid is zowel
een afbeelding van de verzameling
als een plek van stofwisseling.
De relatie tot de omgeving is belangrijk, meestal is expositie namelijk
de oorzaak van een inwendige
ziekte. Voedsel is voor de mens de
belangrijkste aanvoer. De algemene gezondheid van de mens in
de geindustrialiseerde samenleving
gaat achteruit.
Onze verhouding met de omgeving bestaat echter niet alleen uit
een ecologische, maar ook uit een
technische. Machines, systemen en
netwerken zijn voortgebracht om te
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overleven en groei en ontwikkeling veilig
te stellen.
Het menselijk lichaam heeft een zelfreinigende werlking dankzij een aantal uitscheidingsorganen: darm, huid, lever, nieren,
longen. Met deze organen is er een brede
basis gelegd om het lichaam in veranderende omstandigheden te laten functioneren. Met deze samenstelling ontstaat er
een relatief stabiel evenwicht.
Gordon Motto Clark sneed in de jaren 70
slooppanden kapot. Door het toevoegen
van leegte zorgde hij ervoor dat juist dat,
wat ooit bedoeld was als huid en element,
zich opnieuw moest oriënteren. De woningen werden Land-Art objecten die op
zeer specifieke locaties een ruimtelijkheid
cadeau gaven, aan de andere kanten
zijn de uitsnedes een analyse van moderniteit die verhaalt over zowel de elementen
en het gebruik hiervan als van de dichte

2 Theorie

huid van de woning. Hij hergebruikte oude
woningen in New York om te experimenteren met het toevoegen van leegte.
Volgens Marshall McLuhan moeten we
niet kijken naar de inhoud, maar naar het
medium dat uitwisselt. De eigenschappen
van het medium scheppen beperkingen
en reguleren het systeem. Tussen mensen
zijn deze media een verlengstuk van de
menselijke zintuigen.
Als mens kunnen we niet losgekoppeld
worden van de omgeving en gebruiken
zuurstof, water, voeding etc. Dit gebruiken
gebeurd door de huid, de mond, de neus,
eigenlijk het hele omhulsel. Ook gebruiken
we onze huid om ons te uiten over de
voorkeuren van onszelf. Het imago wordt
samengesteld uit symbolen die een herkenbaarheid oproepen bij gelieerden met
dezelfde voorlkeuren.
Gordon Motto Clark verweet de dichte
huid van de huizen te leiden tot een pas-

sief geisoleerd consumentengedrag waarbij privacy en eigendom
de verslavingen zijn. Paul Scheerbart was lyrisch over glas als huid
waardoor de aarde een paradijselijk lichtgevend lichaam zou zijn.
Zo zag hij het element huis in de
verzameling aarde.
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2.1 .3 Projectie op de Randstad

2.1.4 Projectie op Den Haag

Op het niveau van de randstad hebben zowel Rotterdam, Amsterdam en
Den Haag allemaal een andere positie. In de globale wereld is Rotterdam
de haven, Amsterdam het merk van
Nederland en Den Haag de stad van
recht en vrede. Kortom, citymarketing wordt gebruikt. De grondlegger is
sociaal contact tussen de steden en
een onderlinge herpositionering met de
zoektocht naar een rol in de omgeving.

De eerste fysiologische behoeftes
worden in de stad aangeboden. Voor
de behoefte aan veiligheid en zekerheid is er een afkadering nodig. In een
relatieve nabijheid worden behoeftes
bevredigd.
Deze afkadering vinden we terug in
de concurrentiepositie van de steden.
Behalve contact tussen de steden is
er strijd om waardering en erkenning.
Door de globalisering verandert de
rol van de stad. Het lichaam van de
stad is nu een element van een groter
lichaam.
De grotere omgeving heeft tot gevolg
dat het steeds moeilijker is zich te onderscheiden tussen steeds meer elementen .
Uiterlijk en imago worden belangrijke
begrippen voor de verschijningsvorm
van het lichaam. Zo heeft Den Haag

2 Theorie

een Engelstalige website en een skyline
rond deA12.
2.1.3 Projectie op Laakhaven-West
De analyse van het stedelijke gebied begint bij de behoeftes die er
uitgesproken wordt door mensen of
groepen in de directe omgeving van
de laakhavens. Onderstaand is de
Mos/ow-piramide ingevuld naar de
ruimtevraag uit de omringende wijken .
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Het verbinden van de elementen en de
sequencie is belangrijk voor het ontstaan
van het evenwicht in het lichaam. Het
streven is om de nabijheid van elementen
in het lichaam onderling en met de omgeving zó te positioneren en vorm te geven
dat deze in de tijd een relatief stabiel
evenwicht vormen.

2.2 Duurzaamheid
De ecologische footprint van Nederland is
niet evenwichtig. Als we de wereld verdelen. zouden we 1.8 hectare per persoon
hebben om te gebruiken. In Nedenand
gebruiken we nu 4.4 hectare.
Het streven is om de nabijheid van elementen die georganiseerd zijn in het
lichaam zo ondening en met de omgeving
te rangschikken dat deze een relatief stabiel evenwicht vormen. Dit houdt behalve
het gebruik van grondstoffen en het transport ook een heel andere dimensie in. Tijd.
Een afwisseling tussen omgeving deelt een
dag op in stukken waarmee deze dag
evenwichtiger wordt. Hiermee worden
extreme reacties voorkomen.
Welke verbanden moeten we dan leggen
in deze nabijheid en welke omgevingen
moeten we maken zodat er een stabiel

2 heorie·

evenwicht ontstaat? Op het moment dat dit evenwicht stabiel is en
erkent wordt. is er de ruimte voor
groei. Zo was er in Den Haag in de
17e eeuwse stad handel en deze
marktwerking zorgde voor contact
tussen de werelden op voetgangersschaal.
Welke impuls geven we om een
kleinschalig netwerk dat een gezond lichaam ondersteund?
2.2.1 Verbinden in micronetwerken

Op voetgangersschaal brengen
van een verzameling verschillende
elementen. die een relatie hebben
met de omgeving. In dit schaalniveau is het mogelijk om veel verbanden te leggen. De voorwaarde hiervoor is dat het lichaam een
verscheidenheid herbergt.
Het spreiden van functies op kleine
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schaal in het lichaam zorgt voor integratie
tussen de verschillende functies.
Het contact dat hieruit voortvloeit zorgt
ervoor dat het niet komt tot conftict tussen
belangen. Sociale controle betekent betrokkenheid en wordt ingezet om situaties
bij te sturen.
Ook wordt de omgeving weer spannend,
aangezien veiligheid niet het belangrijkste
is in het midcronetwerk. De verbanden
zijn immers kort en minder kwetsbaar. Dit
brengt ons dat we op lokale schaal een
oplossing hebben en deze niet meer hoeven te kopen als belevenis.
De dichtheid en verscheidenheid van het
netwerk maakt het hergebruik van afval
veel eenvoudiger en sneller. Tevens zorgt
de dichtheid voor een meer willekeurige
verbindingen. Door deze verbindingen
worden werelden aan elkaar gekoppeld.
Omdat deze omgeving op een kleine

2 Theo ie

schaal elementen van de levensbehoefte
voorziet, neemt de behoefte aan mobiliteit af.
Het lichaam heeft contact met andere
lichamen. ontwikkelt een specifiekere rol in
de omgeving en daarmee onderscheidt zij
zich ook. Zelf zal het lichaam in een aantal
basisbehoeftes voorzien.
Een voorbeeld van micro netwerken die
gebruikt worden om contact te leggen
tussen leefwerelden is te vinden in Balata.
Het fijnmazige netwerk zorgt ervoor dat de
met Palestijnen overladen vluchtelingenkamp door het israëlische leger als niet beheersbaar beschouwd. De reactie hierop
was het ontmuren van de muur. Wormgaten werden geboord om zo controle te
kunnen krijgen.
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2.3 Ecologie
Het aanbrengen van schaalniveaus
in deze verdichting is belangrijk vaar
duurzaamheid
Hoe verbinden we het programma en
de organisatie met andere schaalniveaus in de omgeving?

Is er een groter systeem nodig om het
netwerk voorkennis te geven van gebeurtenissen?
De rangschikking van de elementen in
een lichaam is altijd op zoek naar een
stabiele balans in zijn omgeving. Zolang
de elementen in het lichaam verschillend afgekaderd zijn hebben ze een
basis die veranderingen in de omgeving kan opvangen. Met de verschillende toeeigening binnen het lichaam
zijn ze complementair naar elkaar.
De verbinding , het verschil en de drang
naar verbetering tussen de elementen
zijn dus de basis voor zelfvoorziening.
Schaalgrootte speelt in deze geen rol.
Er is geen ruimte meer om op te schalen. De grenzen van de aarde zijn duideljjk gegeven. Nu zoeken we naar de

2 Theorie

rol van het lichaam in het totaal.
Op het moment dat wij schaalsprongen maken, kunnen we een element
gaan beschouwen als een lichaam dat
wederom bestaat uit elementen. Hoe
meer lichamen in een lichaam, hoe
evenwichtiger de reactie.
Ten behoeve van de duurzaamheid
van het stedelijke lichaam is het van
belang dat verschillende schaalniveaus
in een verdichting worden samengebracht. Architectuur biedt nabijheid
en in deze kunnen banden toevallig
ontstaan. De elementen hebben daar
wel meer kans op ontmoeten. Net als
variatie in de elementen leidt dit tot
de mogelijkheid tot ontsnappen uit je
eigen wereld . We moeten er altijd uit
kunnen om overzicht te krijgen. We
moeten er altijd induiken voor ervaring.
Don hoeven we niet van binnenuit over
buiten uit te kijken.
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In verdichtingen zijn de meeste verbanden. Op plekken waar veel verbanden
zijn komen ook veel meer verbanden
bij. Kijken we alleen naar relaties zonder
de toevalligheid van de nabijheid, dan
komt dit tot uitdrukking in het internet.
De Amerikaanse wetenschapper
Albert-László Barabási stelt drie eigenschappen: het netwerk moet groeien,
het liefst op verdichte plekken en het
moet het meest aantrekkelijke alternatief zijn.
De in de gebouwde wereld mogelijke
willekeurige verbindingen kunnen in
verschillende werelden samenkomen.
De toevallige schakeling zorgt ervoor
dat werelden op elkaar aangesloten
worden en van elkaar gebruik kunnen
maken. In zes stappen staat iedereen
op deze aarde met elkaar in verbinding. Het belang van deze toevallige

2 Theorie

verbinding is gebruik maken van elkaar
om doelen te realiseren en het reflecteren op de eigen wereld. De "smal!
wond' die ontstaat is typisch voor sociale netwerken, waarbij een vage kennis
een brug is tussen twee werelden .
Buiten de specifieke geplande werelden waarin mensen zich haasten van
afspraak naar verplichting is het alledaagse leven dus van groots belang.
Het alledaagse leven is basaler dan de
geplande vrijetijdsbesteding. Roken,
sporten, vrije tijd, eten, uitgaan zijn bezigheden die werelden koppelen. Parken, winkels, supermarkten zijn plekken.
Veel van deze plekken en bezigheden
zijn basaal. Dat deze plekken gebruikt
worden voor sociaal contact komt
ook tot uitdrukking in de commerciele
ontwikkelingen. Door met een paars
winkelmandje te lopen weten anderen
bijvoorbeeld dat je single bent.

De commerciele ontwikkeling gaat
echter verder naar het verkoop van
belevenissen. Maar welk doel dient
dit? Het doelbewuste kopen gaat
voorbij aan de onzekerheid die er is
wanneer er een nieuwe richting gekozen moet worden. Het is de angst
voor het onbekende dat het verschil
maakt tussen gekochte gecontroleerde belevenissen en "echte"
ervaringen die de kracht hebben
gedrag te veranderen. Een ervaring
komt voort uit een nieuwe situatie,
waarin misschien psychisch discomfort voorkomt. maar daarna ook een
nieuwe fase van comfort bereikt
wordt door toeeigening.
Het is de afwisseling tussen comfort
en discomfort die ons laat groeien
en ervoor zorgt dat we niet een
leven zonder geluk en ongeluk hoeven te leiden.
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Een object met de Fibonacci-reeks met een structuur die met dezelfde verhouding op veranderende schaal word t gebruikt.
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1 Waar en wanneer?
Vanaf de 14e eeuw tot de 20e was de
scheepvaart de levensader van Den
Hoog. Door de aansluiting op de Delfse
Vnet. de grachtengordel en de bouw
van de lookhavens voorzag Den Haag
zich van wol. bier. turf. trek. beurt. haring ... Handel bood een groot sociaal
netwerk door variatie in aanbod producten. Rond 1900 werden de Laakhavens gegraven. terwijl tegelijkertijd
de laatste grote dempingsactie plaatsvond. De grachten in de stad werden

gedempt vanwege de stank en het
gevaar voor epidemieen. Ook hadden
de grachten hun taak in het vervoeren
langzaam afgestaan. Zo onstond er dus
een schonere stad en een afgezonderde industrie.
Nu ligt de plek midden in de stad. moanog steeds met dezelfde afsluifÏQgp.
Door deze a~luiting h0Qfde deze bij
geen enkele wijk. Deze infrastructuur
deelde ook de omliggende stadsdelen
in wiJken. In de jaren van de stadsvernieuwing werden de wijken ook apat

verbeterd . Laakhaven-West. de punt
van de Laakhavens. is samen met
de aangrenzende petroleumhaven
het lOOtste onderdeel
dè transformatie van de oude haven noa
nieuwe stedebjlc:he~.
De volgende pagina',geyen een
overzicht van de o~van
de plaats in de tijd.
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Geschiedenis van Den Haag
122* Floris IV bouwt jachtverblijf op plek van huidige Binnenhof 1
124* Willem 11 maakt dit jachtverblijf tot bestuurscentrum, waarschijnlijk vanwege neu
traal imago en centrale ligging in gewest

15** In Die Haghe (een groepje huizen in de nabijheid van het hof) bloeien handel en
nijverheid op. Dit kwam tot uiting in de bouw van nieuwe en grotere kerken. 2
1575 Ondanks tegenspoed en kwetsbaarheid door het ontbreken van stadsmuren in
tijden van oorlog bleef Den Haag het regeringscentrum

1610 Grachtengordel werd aangelegd ter verdediging, voor transportmogelijkheid én
voor het oog.

3

1664 Den Haag bouwt aan verharde wegen. Niet alleen voor transport van goed
eren, maar ook ten behoeve van "het verlangen naar de kust"

17** Begraafplaatsen werden langzamerhand buiten de stad geplaatst.
18** Den Haag groeide fors, maar nog steeds bijna volledig binnen de singelgracht.
192* Den Haag groeit snel buiten de 17e eeuwse omgrachting. De infrastructuur
werd gemoderniseerd en een groot aantal grachten gedempt.

4

196*-198* Ruimte wordt schaars; stadsvernieuwing moest zorgen voor groen in
plaats van grijs. 5
198* - 20** Grootschalige stadsvernieuwing met publiek-private samenwerking.

1 Waar en wanneer
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Geschiedenis van de Laakhavens
1844 Nieuwe grens tussen Den Haag en Rijswijk wordt afgesproken. ROOD
1875 ~ 1900 Door de industriele revolutie ontstaat er ruimtegebrek in het centrum.
40 % van de beroepsbevolking was actief in de nijverheid. WIT
1891 De Haagse handel is afhankelijk van scheepvaart via de stadsgrachten. De handel neemt sterk toe terwjil het aantal grachten wegens stankoverlast afneemt.
Den Haag keurt het stedebouwkundige plan voor de laakhavens goed.

1900 De Laakhaven wordt aangelegd. Het is een van de eerste als zodanig ontworpen industriegebieden. Ver buiten de stad werden nieuwe grote fabrieken gebouwd.
1913 Het beurtvaartverkeer wordt verplaatst van de grachten naar de nieuwe haven.

1915-1935 Wegens de grote behoefte aan arbeiders voor de haven schoten de wo
ningen uit de grond. De stadsgrens schoof op, waardoor de industrie in de stad
kwam te liggen. WIT
196* De waterwegen raakten uit de gratie. Langzaam wordt het gebied opgevuld
met ondernemingen die als gevolg van de stadsvernieuwing ellders niet meer
gewenst zijn.

198*-199* Het havengebied wordt voor een groot deel geherstructureerd. Kan
toren, 950 woningen, detailhandel. een basisschool. een stadsdeelkantoor en
de Haagse hogeschool nemen het Noordoostelijke deel van de haven en het
slachthuisterrein in. GEEL

1991 - Nu De gemeente zoekt naar een invulling voor het gebied.

1 Waa en wa neer
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Ontwikkeling Den Hoog ten gevolge von industriele revolufie. Voor beeldmateriaal met betrekldng tot de hoven in vroegere tijden. zie bijlage 5
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I
Het oude havengebied transformeert
van een geisoleerd gebied dat als restruimte van de stad beschouwd werd
naar een nieuwe gemengde stedelijkheid. Zo komen de haagse hogeschool.
verschillende hoofdkantoren en woningen in Laakhaven Noord. Laakhaven
Centraal krijgt een nieuwe invulling met
retail. de megastores, wonen en bedrijfsruimte. Laakhaven-West blijft vooralsnog achter in de transformatieslag. Het
gebied blijft ruimte bieden voor ongewenste stedelijkheid. Zie figuur B1.1

• Publid;:c ruinllc
Afsluitbaar sociaal domein
Bebouwde massa

Publiek en sociaal domein

1 Waar en wanneer
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Figuur B1.1 Analyse huidige invulling van Laakhaven-Wesl en omgeving.
Het oude industriegebied transformeert van bedrijven noor een gemengde func tiesomenstelling.
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Ontwikkeling geformuleerde
eisen voor Laakhaven-West

Juni 2005

Januari 2001

Woningen: 1000
Bedrijfsruimte: 28000m2
Overig: Culturele locaties
Bouwtijd: 2007 - 2014

Woningen : 150
Bedrijfsruimte: 52500m2
Kantooroppervlak: 225OOm 2

Januari 2006

Maart 2005
Woningen: 1000
Bedrijfsruimte: 11 OOOm2
Kantoren: 45OOm 2

Februari 2005
Ontwikkelingsvariant wonen en werken
Woningen: 1000

Woningen: 600-1000
Bedrijfsruimte: lSOOOm2
Overig: KPN hallen culturele activiteit

Maart 2006
Overig: Feestzaal voor Surinaamse
hindoestanen 12oom2 voor maximaal
vijf jaar

Bedrijfsruime: 28000 m 2

1 Waar en wanneer
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2 Wie?

In Den Haag wonen 475.000 mensen.
Hiermee is het de derde grootste gemeente van Nederland. Wie woont er?
Laakkwartier:
Hier is de bevolkingsamenstelling niet
stabiel. Er wonen veel storters en een
kwart ontvangt huursubsidie. Tot het
Laakkwartier behoren:
>Laak-centraal, een gebied met 20.000
inwoners gebouwd in de 20er jaren van
de 20ste eeuw aan de hand van het
uitbreidingsplan van Berlage. Groen en
parkeerruimte is er schaars.
>Laakhavens, het oude havengebied
dat Laakhaven-centraal, noord, west
en zuid omvat. In laakhaven Centraal,
Noord en Zuid zijn nieuwe invullingen
voor de stad gerealiseerd. Te beginnen
in Zuid met de flats aan de stieltjeslaan

2 Wie?

in 1960, zie bijlage 5. In deze flats wonen
nu veel ouderen. Noord en centraal
kennen de meest recente invullingen
en hebben met de Haagse Hogeschool en de Megamalls grootschalige
functies in de stad gebracht.
Schilderswijk:
In de schilderswijk wonen 33.000 mensen, waarvan bijna 9 op de 10 van niet
Nederlandse afkomst. Vroeger een
hechte volksbuurt met arbeiderswoningen, tegenwoordig woont er een
relatief jonge bevolking met een eenzijdige economische positie. Wel is er een
zeer uitgebreid cultureel leven met veel
activiteiten.

De behoeftes van groepen in de
omgeving in het kort:
>Gemeente:
Sportvelden en zwembaden
>Ouderen Stieltjesstraat:
Verzorging en activiteiten
>Surinaamse Hindoestanen:
Feestzaal voor 300 mensen
>Studenten en starters:
Woningen
>Toneel:
KPN hallen voor cultureel gebruik
Behalve voor de omgeving en de
nieuwe mensen die uit de omgeving in Laakhaven komen, voeg ik
een specifieke groep toe, namelijk
dansers.

12/02/1 0 12:39
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3 Waarom?

De mogelijkheden van de oude haven om gelaagdheid te geven aan
de leefomgeving zijn belangrijk om
de grens tussen binnen en buiten op
te rekken . De diffuse situatie tussen
binnen en buiten zorgt voor een overgang, waarbij het door het ritueel van
het overbruggen van de grens zorgt
voor een veranderend bewustzijn.
Een open, op voetgangersschaal
verbonden stedebouw is belangrijk
voor het mogelijke aansluiten tussen
lokale schaal en de omgeving.Het
moet mogelijk zijn verschillende routes te nemen om op de plaats van
bestemming te komen, waarbij er
in het gebied verschillende situaties
gemaakt worden. Het planmatige

3 Waarom?

komt onder druk te staan, waarmee
verschillende situaties eenzijdigheid
voorkomen. In een knoop waarbij
verschillende groepen of individuen
op lokale en dus voetgangersschaal
het alledaagse leven kunnen leiden, kunnen veel behoeftes dicht
bij huis worden opgelost. Een open
stedebouw met verscheidenheid,
veelheid en verschillende schalen is
nodig.
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In het gebied moet er door ruimtes te
schakelen een verdere verdieping mogelijk zijn. De lokale omgeving moet door
een doordringbare huid inzichtell geven
in verschillende werelden.
Het verbinden en het plaatsen van werelden in werelden geeft de mogelijkheid
om een plek te maken waar mensen uit
de omgeving of uit het gebied zelf zich
kunnen verplaatsen in een andere situatie. Om zo te breken met de geplande
dag en de noodzaak tot mobiliteit.

3 Waarom?

Rechts>
Aan de rand van de Laak, centraal
in het plangebied staat een bruut
gebouw. Het heeft een venster naar
het plein waar een stukje van de
sluier opgetild wordt. Er is zicht naar
een dansacademie en een sporthal.
Wat gebeurd er in de sporthal?
Dans? Voetbal?
Rechts daarvan is een brede trappartij die de ingang markeert van
het gebouw. In de nis van het plein
die toegang geeft tot de trapportij
wordt gebasketbald.
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Op welke manier je ook betrokken bent
bij het gebouwde, het moet mogelijk
zijn momenten van rust te vinden. Hiervoor is een loskoppeling van de oude
omgeving en een aankoppeling aan
een nieuwe nodig.
Deze rustpunten moeten plekken zijn
waar in een min of meer beschermde
omgeving andere culturen bekeken
kunnen worden.

3 Waaro

?

•

Rechts>
Op het plateau naast de trap is er
zicht op het gebouwen de nis. De
blik dwaalt over de brug en de ramen, die inzicht geven op de activiteiten die zich in en tussen de delen
van het gebouw voordoen.
Sommige delen zijn transparant.
sommige delen verhullen, maar met
het gebouw in de rug kan er altijd
gekeken worden naar iets anders,
terwijl de kijker zelf ook onderdeel is
van het schouwspel. De kijker zelf is
een element in het geheel.
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Het samenvoegen, verbinden en
omkaderen kan ook op kleinere schaalniveaus aangedragen worden. Door
het maken van een kleinere w~reld van
verschillende elementen in een overkoepelende wereld ontstaat er een
knoop, waarbij op menselijke schaal
interactie tussen werelden, disciplines,
culturen, activiteiten grotere kans krijgt.
Deze werelden raken zo op elkaar
ingespeeld met de mogelijkheid om
relaties aan te gaan.

3 Waaro

?•

Rechts>
De openbare ruimte in het gebouw
strekt zich vanaf de trappen in de
nis uit over de hele eerste verdieping
van het gebouw. Bij het volgen van
de route wordt een knoop zichtbaar.
Een bioscoop, theater, jongerencafe, winkel en dansacademie zijn
onderling verbonden en kunnen
gebruik maken van de ruimte. In
drie richtingen zijn trappartijen zo
geplaatst dat deze met elkaar in
verbinding staan. Als bezoeker van
het gebouw wordt je een onderdeel
van de activiteit die heerst.
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Behalve combineren van verschillende
werelden, moet er ook een aanzet gegeven worden om een totaaloplossing
op te zetten voor goed leven, om zo de
afhankelijkheid van de techniek, in de
zin van transport, te verminderen. Een
goed leven begint bij eten en drinken
en gaat volgens Maslow via veiligheid
en geborgenheid naar de behoefte
van sociaal contact. Daarna volgt behoefte aan erkenning en als laatste kan
de mens zich richten op zelfontplooiing.

3Wa rom?

Rechts>
Het totaalleven wordt voor de
medewerkers en gebruikers van
het gebouw zichtbaar in een verstopt plein. De keuken van het
restaurant komt hier samen met de
kinderopvang en het gezondheidscentrum. Op de verdiepingen sluiten
instrucfieruimte en kantoorruimte
aan en overzicht is er voor de loggia
vanwaar de dansers en danseressen
kunnen rusten van de inspanning.
Op ditzelfde niveau maakt een
broeikas het plein compleet.

59

60

Conditionering
Ook voor het gebouw is een conditionering noodzakelijk om verschillende
omgevingen te maken. De basis conditionering is een structuur van stramienen
die alleen afwijken bij de ontmoeting
tussen de verschillende structuren. Het
lichaam is in een aantal moten gehakt.
Dit is zichtbaar in de stramienlijnen, het
constructieprincipe en de verdeling in
brandcompartimenten en vluchtroutes.

Brandcomporlimentering en vluc htrouting
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p=25.000mm

Multifuctionele accomodatie: 13500m2
Cultureel centrum 3.500 m2
Opslag 2.200 m2
Sport 2()()() m2
Gebouw 1.700 m2
Commerciele ruimte 1.400 m2
Restaurant/cafe/lunch 800 m2
Gezondheidscentrum 800 m2
Rustpunten 700 m2
Kinderopvang 400 m2

•
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Commerc iële diensten

Gezondheidscentrum
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Met het doorsnijden van het pIangebied komt er inzicht in de structuur en
samenhang van het geheel. Het gebouw is een opvolging van het stedebouwkundig plan dat door conditioneren een verscheidenheid brengt, die
in de verdichte nabijheid verschillende
elementen bindt. De voortzetting van
de openbare ruimte in het gebouw
wordt aangeduid in onderstaand
figuur. Er zijn twee mogelijkheden. De
eerste mogelijkheid is de kleine trap
aan de kopse zijde van het gebouw,

de tweede, de meest opvallende, aan
de "Iichaam"-zijde van het gebouw in
de nis van het plein.
>Rechts
Hoofdrouting door gebouw

Zonnesimulatie
31 augustus 2007
Linksboven 05:00
met de klok mee tot 23:00
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Snelheid
Geluid
Licht
Hoogte
Lucht
Ruimte

Conditionering

De stedelijke ruimte wordt geconditioneerd. Door deze conditionering ontstaan specifieke sferen en specifieke
invullingen. Binnen de opgelegde grenzen ontstaat een fijnmazige structuur
die haar omgeving absorbeert.

4 Hoe?
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Veelheid
Behalve de verscheidenheid die de
condities in zich heeft, is ook dichtheid
en aansluiting van deze geconditioneerde plekken van belang. Deze
plekken moeten op verschillende
manieren op elkaar aansluiten om zo
een geheel van met elkaar verbonden
ruimtes te maken. De pleinen die ontworpen zijn voor dit gebied zijn dicht bij
elkaar geplaatst om relaties te kweken.
Het gebied heeft een zodanige structuur dat het als gebouwd overgangsgebied zowel op zichzelf als op de
bestaande structuren in de omgeving
aansluit.

4 Hoe?
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1:IO.cXXl plan voor Laakhaven-West
Zwart
Pubneke ruimte
Grijs
Afsluitbaar sociaal domein
Wit
Gebouwde massa
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Laakhaven-West:

Huid

De huid van het plangebied is in beginsel afgesloten. De infrastructuur
van weleer beperkt het gebied tot 15
Hectare in een soort van driehoek. Het
spoor, het kanaal en de drukke Calandstraat (deel van de parkeerring van
Den Haag) klemmen het gebied in.
De hoekpunten van deze driehoek zijn
alle drie drukke autoroutes zodat het
gebied een nog grotere afsluiting krijgt.

4 Hoe?

Het doorbreken van de huid om zo
aan te sluiten op de omgeving is in
eerste instantie noodzakelijk voor het
toegankelijk maken van het gebied om
zo openbare ruimte te bieden aan de
aangrenzende wijken. Belangrijk hierbij
is het aansluiten van het gebied op de
omgeving op voetgangersschaal. Zo
wordt er een brug over de laak gelegd
naar de flats aan de Stieltjesstraat en
verbindt een tunnel onder het spoor
het gebied met de tramhalte en de
schilderswijk. Ook bieden twee pleinen
aansluiting op het water. Een plein
maakt ruimte tussen de nieuwe invulling
van de petroleumhaven en Laakhaven-West, een ander plein sluit als een
nis aan op de leegte die de lengte van
het kanaal de stad geeft.

Woningen: 70.000 m2
Bedrijfs-/commerciele ruimte: 40.000 m2
Evenement: 5000 m2
Vermaak: 2000 m2
Multifuctionele accomodatie: 13500m2

Projectbeschrijving
Autarkie: de vorm en de
maat van het zelfvoorzienende systeem
M4-project AHl tweede trimester, o.l.v. Ton Venhoeven
en Gijs Wallis de Vries

Met de toenemende sociale
ervaring van onveiligheid
en dreiging veranderen het
korakter en de betekenis van
de openbore ruimte in de
stad en het landelijk gebied.
Wat traditioneel openbaar
was - dus publiek toegankelijk
en geschikt voor algemeen
gebruik - wordt tegenwoordig
ontworpen als aparte entiteit.
Ook worden de vanouds pu-

bliek toegankelijke zones van
de stad wel gebarricadeerd
of soms letterlijk achter slot
en grendel gezet. De in het
stedelijk leven geintegreerde
winkelstraten van voorheen
zijn veranderd in 'koopgoten '; de kermis waarvoor
het hele dorp uitliep heeft
tegenwoordig de vorm van
een afgezonderd pretpark.
Evenredig met dit verschijnsel
vergruist de schaal waarop
ruimtelijke functies nog in hun
ouderwetse samenhang genoten kunnen worden.
Het fenomeen van de in
stukjes gearticuleerde openbaarheid is in de laatste kwart
eeuw een onloochenbare
werkelijkheid geworden en

dat is niet zonder meer als iets
zorgelijks te waarderen, zeker
niet geredeneerd vanuit het
belang van de bouwkunst.
Zodra in min of meer gereguleerde afzondering de ruimte
moet worden geboden aan
de gecombineerde publieke
functies die eerder vanzelfsprekend op straat te vinden
waren, heeft de architectuur er opeens thema bij van
groot belang: het bedenken
van arrangementen, in de
vorm van een gebouw, of
een combinatie van gebouwen, met de aspiraties van
een gesloten, zelfvoorzienend
systeem. Is de omsloten middeleeuwse stad een autarkisch prototype, andermaal

moet het totale pakket aan
stedelijke functies in een
compacte, 'intramurale '
vorm aan de samenleving
beschikbaar worden gesteld.
In het M4-atelier wordt deze
nieuwe opgave onderzocht
en als aanleiding genomen
voor een concreet ontwerp.
De vraag is hoe de relaties
tussen de functies van de
stad opnieuw kunnen worden vormgegeven, zodanig
dat ze op de manier van een
micro-netwerk, met korte
onderlinge afstanden, een
vitale impuls geven aan de
inrichting van de stad. Is de
bestaande gebouwentypologie elastisch genoeg om
tegemoet te kunnen komen

verboden
ommet
(brom) fietsen
op het
ken Ilister. ein
te komen
art. 5 . 1.12 APV

aan de nieuwe noodzaak
van autarkie? Op welke wijze
kan het monofunctionele
gebouw ruimte bieden voor
'het andere' ? Welke functies
lenen zich met name voor
de combinatie in een architectonisch vorm te geven
netwerk ,en welke functies
moeten vooral niet betrokken
worden bij de autarkische
operatie? En wat betekent
de autarkische trend meer in
het bijzonder voor de functie van het wonen? Aan de
horizon tekent zich het perspectief af van de 'capsule' ,
van waaruit het contact met
de buitenwereld gereguleerd
wordt onderhouden. Voor dit
töekomstperspectief moeten

we ook een blik werpen op
het verleden : de modeme
traditie reikt - in al zijn pluralisme - tal van interessante
experimenten aan.

Nawoord
Voor mezelf ben ik op zoek gegaan naar
de basisbehoefte. Van basale niveaus tot
aan zelfontplooiing waren dit mijn speerpunten:
water
goede voeding. (2x fruit)
beweging (buiten!)
licht
slaap
liefde
discipline
ritme
vrije tijd
praten
tekenen
schilderen

Als ik mijn proces overdenk, heb ik het
me persoonljik aangetrokken. Het afstand nemen viel me zwaar: fysieke afstand was niet zozeer mentale afstand.
Ik heb moeten leren de boog te spannen en te ontspannen om zo te kunnen
genieten van beide. Meditatieve bezigheden hebben me veel rust gegeven.
Veel inspiratie en herkenning van de
opgave vond ik ook in de natuur.
Muziek stond aan de basis voor veel
onbewuste beslissingen en veel inspiratie en plezier tot diep in de nacht.
Wat mijn doel ook was,
ik heb heel iets anders geleerd.
Het afstuderen was een dwaaltocht,
een grijs gebied tussen verleden en
toekomst waar geen wetten op van
toepassing leken. Het in het drijfzand
staan is misschien niet altijd even prettig, maar het stilstaan leert je veel over
je plek. Ik heb dan ook het gevoel dat
ik gegroeid ben, in elk geval ouder
geworden. Ook al is het nog niet af, ik
heb veel te danken aan de steun van
ouders en vrienden! Dank!
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Overige uitgaven
Nieuwe Kaart, Stedelijke ontwikkeling

Fotos

Voorbeeldprojecten
Forum Groningen
Sportpaleis Stappegoor Tilburg
De Weerde Eindhoven
Mercator Sportplaza Amsterdam
Dynamo Eindhoven
Marnix sportcentrum Amsterrdam
Poppodium P3 Purmerend
Theater Costellum Alphen aid Rijn
Sonsbeek Paviljoen; Aldo van Eyck
De achtertuin van de noordpool

Bijlage 1
Studiemaquettes

Bijlage 2a
Houvast ontwerpbeslissingen
Scenario 1: De basisschool
Bij het hek van de schooll staan elke ochtend rond 12 uur ouders te wachten op
hun kinderen. Terwijl de kinderen nog op
het schoolplein spelen, praten de ouders
met elkaar. Tijdens het wachten drinken
de ouders een kopje koffie,snel halen ze
een bosje bloemen en vooruit, ook de
auto wordt nog snel gehotwaxt.

Bijlage 2b
Houvast ontwerpbeslissingen
Scenario 2: Globaal en lokaal
In een stedelijk gebied is een camping
aangelegd. In de buurt van deze camping ligt een vvv. Deze VVV is verbonden met de lokale omgeving. Vanuit de
wachtruimte voor de balie ontmoeten de
nieuwkomers de autochtonen op verschillende manieren. Niet alleen achter de
balie, ook wordt de sportbedrijving aangeboden en staan de bezoekers in contact met kunstenaarsateliers. Zo krijgen de
bezoekers een beeld van de omgeving.
Aan de andere kant zorgt het venster
naar de VVV voor zowel de sporthal als de
kunstenaorsateliers voor een relatie met
de bezoeker. Zo weten de lokale mensen
wanneer er weer veel bezoekers komen .
Ook dragen de bezoekers bij aan een verwoven contact waardoor we binnen de
maatschappij in beweging komen.

Zoals Bernard Mandeville in 'De wereld
goot aan deugd ten onder' schreef:
"Honger, dorst en naaktheid zijn de eerste
tirannen die ons dwingell in beweging
te komen. Daarna zijn onze trots, luiheid,
zinnelijkheid en wispelturigheid de grote
patronen die alle kunsten en wetenschappen, bedrijven, ambachten en roepingen
In gang zetten, terwijl de grote werkmeesters nood, gierigheid, afgunst en ambitie,
elk in de eigen categorie, de leden van
de samenleving aan het werk houden
en ervoor zorgen dat ze zich, de meesten
ervan vrolijk, allemaal onderwerpen aan
het corvee van hun positie, koningen en
vorsten niet uigezonderd."

omrnel)!'

~

Bjjlage2c
Houvast ontwerp beslissingen
Scenario 3: Discotheekbezoek
Bij de discotheek "Matrix" in Berlijn staat
vanaf het U-bahnstation tot aan de entree
een rij mensen. Over het algemeen wordt
er, vanwege de lange wachttijd (+/- een
half uur) drinken meegenomen van thuis.
De lege flessen worden dan, omdat ze
sowieso niet naar binnen meegenomen
mogen worden, aan de kant gezet. Zo
had ik ook een flesje in de hand, die ik om
me heen kijkend wegzette. Vijf minuten
later kwam de rij langs de hotdog-tent.
Honger de bonger, dus aanvallen. Misschien was het eten dat me inspireerde,
maar toen kreeg ik het dan eindelijk in de
gaten; de flesjes werden verzameld door
een zwerver, die samen met een lotgenoot tassenvol met statiegeld aan de kant
had staan.
De keten is rond.

Bijlage 3 Schaalvergelijking
Om een andere vrijetijdsinvulling te geven
in het gebied heb ik deze uitgerust met het
Philips stadion van PSV. Daar waar ADO
Den Haag een nieuw stadion langs de
snelweg aan het bouwen is, is deze locatie
in de laakhaven ook niet ondenkbaar.

Bijlage 4 Economisch structuurbeleid 2003
De gemeente Den Haag verdeelt geld
over 7 thema's. De tweede op de lijst:
Het tweede thema "Vrijetijds Economie"
is een verzamelnaam van de onderwerpen Hotels, Toeris-me, Leisure en Horeca.
Binnen deze richting is ook "Promotie"
ondergebracht. Economie van de vrije tijd
is wereldwijd een groeisector. Voor de gemeente Den Haag is het een belangrijke
motor van de economie waar ook in 2003
prioriteit aan gegeven wordt vanuit het
ESB. Het college-programma (Den Haag,
dat zijn we allemaal) en de nota Kiezen
en Delen besteden veel aandacht aan
het toerisme als economische pijler. Thans
heeft de sector al meer dan 11.000 mensjaren volledige arbeid. Het is van groot belang dat de mar-keting van Den Haag in
binnen- en buitenland wordt opgevoerd.
Ook is aangegeven dat dag-toeristen aan

Scheveningen worden gestimuleerd binnen stedelijke en cultuurvoorzieningen
en -uitingen in de stad te bezoeken. In het
te ontwikkelen beleid moet meer ruimte
komen voor vernieuwende initiatieven,
die door middel van productsubsidiëring
worden ondersteund. Naast de versterking
op de bovenstaande punten is de beleids
nota "Den Haag, 's-Gravenhage, The Hague" nog tot 2005 van kracht als leidraad
voor de toeristische ontwikkeling van de
stad. Van deze nota is een aantal speerpunten reeds in uitvoering. Tal van
aandachtspunten moeten nog in uitvoering worden gebracht. De attractiviteit van
de stad is nauw verweven met de
aantrekkelijkheid van de horecastructuur.
In september 2000 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Structuurvisie
Horeca (RV 200(/240) . Deze visie heeft
als doel de horeca meer ruimte te geven
voor nieuwe initiatieven, nieuwe formules

een kans te geven en duidelijkheid
te scheppen naar de bewoners
in de stad. Centrale doelstelling
van de Structuurvisie Horeca is de
concentratie en optimalisatie van
de horeca waardoor de aantrekkingskracht van Den Haag als
uitgaansstad wordt versterkt. Voor
de uitvoering van de StructUUfVisie
is het noodzakelijk dat speerpunten
voortvarend worden uitgevoerd.
Voor Leisure/vrijetijdsvoorzieningen
wordt een beleidsnota voorzien in
2003.

Beschrijving van de voorstelling
Waldorpstraat hoek Calandstraat, gezien vanaf het spoorviaduct naar het bedrijventerrein 'Laakhaven'
Rubriek Topografie Den Haag
IMF-nr. 611795.1
Fotonr. 6.11795.1
Fotograaf Nieuwenhuis, Hans
Nr. Bod. 3
Datum ex.
12 3
1926
Aantal 1
Afmetingen (hxb) 12
cm
Materiaalsoort zwartwltfoto
x16
Overige gegevens Uit fotoarchief Gemeentewerken.

Bijlage 5
Fotoreportage uit Haags Gemeentearchief

Beschrijving van de voorstelling
Luchtfoto Laakhavengebied met linksvoor een stukje Schilderswijk
Rubriek Lucht- en perspectieffoto's Den Haag
'IMF-nr. 613561.1
Fotonr. 6.13561.1
Fotograaf K.L.M.
Nr. 7292
1932
Datum ex.
Aanlal 1
Afmetingen (hxb)
Matenaalsoort zwartwitfoto

16

x 25

cm

3eschrijving van de voorstelling
.uchtfolo L.akkw.rtier en Spoorwijk. 19 Lutofsdwarsslraat, autowerkplaats Renaull, hoogte 300 m.
Rubriek Lucht- en perspectleffoto's Den Haag
Folonr. 0.86756.1
IMF-nr. 86756.1
Folograaf Luchtfoto Nederland
Nr. 2004-37
Dalum ex.
26 2
1951
Aantal 1
Afmelingen (hxb) 12
x18
cm
Materiaalsoort zwartwitfoto
Oude signatuur Luchtfoto's Laakkwartier en Spoorwijk foto 26

Beschrijving van de voorstelling
1e Lulofsdwarsstraal nr. 105, Renault N.V., auto·garage
Rubriek Topografie Oen Haag
Fotonr. 0.46639.1
IMF-nr. 46639.1
Fotograaf Dienst voor de Stadsontwikkeling
Nr. 15501
Dalum ex.
4
1952
Aantal 1
Afmetingen (hxb)
Materiaalsoort zwartwitfoto
Oude signatuur 1e Lulofsdwarsstraat foto 1

16

x 23

cm

Beschrrjving van de voorstelling
Luchtfoto Laakkwarlier en Spoorwijk. Rijswijkseweg (dwarsweg) en de Laakhaven
Rubriek Lucht- en perspectleffoto's Den Haag
Fotonr. 0.86741.1
IMF-nr. 86741 .1
Fotograaf Aero Camera, Rotterdam
Nr. G4866
Datum ca.
1965
Aantal 1
Afmetingen (hxb) 17
x 23
Maleriaalsoort zwartwitfoto
Oude signatuur Luchtfoto's Laakkwartier en Spoorwijk foto 8

cm

Beschrijving van de voorstelling
Sti&4tjesstraat, flatgebouwen, die te duur zijn voor de oude bewoners van de wijk en daarom tot onlusten
aanleiding gaven, in de plaats van oude huisjes
Rubriek Topografie Den Haag
IMF-nr. 68090 .1
Fotonr. 0.68090.1
Fotograaf Stokvis
Dalum ex.
31 8
1971
Aantal 1
cm
Afmetingen (hxb) 16
x 24
Materiaalsoort zwartwitfoto
Oude signatuur Stieltjessiraai foto 3

Beschrijving van de voorstelling
Stieltjesstraat
Rubriek Topografie Den Haag
IMF-nr. 68092.1
Fotonr. 0.68092.1
Fotograaf Haagsche Courant (algemeen)
Datum ex.
3
1976
Aantal 1
MateriaalsoOft zwartwitfoto
Afmetingen (hxb) 17
Titel Haagsche Courant
Datum 30-3-1976
Bib!. sign.
Blz. 4
Oude signatuur Stieltjesstraat foto 5

x22

cm

Beschrijving van de voorstelling
Waldorpstraai nrs. 444452 (Konmar)
Rubriek Topografie Den Haag
Fotonr. 0.80416.1
Fotograaf Kempff, P.G.
Datum ex.
9
1982
Aantal 1
Materiaalsoort zwartwitfolo
Negatief of dianr. M-82-09-08-07
Overige gegevens Buitenfotografie
Oude signatuur Waldorpstraai folo 57

IMF-nr. 80416.1

Afmetingen (hxbl

5

x5

cm

Beschrijving van de voorstelling
Neherkade, de lamel (t.) en de Laakhaven (r.), gezien vanaf het Leeghwaterplein
Rubriek Topögrafie Den Haag
Fotonr. 5.06089.1
IMF-nr. 506089.1
Fotograaf Es, J.C. van
Datum ex.
7
4
1994
Aantal 1
Afmetingen (hxb) 10
x 15
Maleriaalsoort kleurenfoto

cm

Beschrijving van de voorstelling
Waldorpstraat, tippelzone ter hoogte van de Megastores
Rubriek Topografoe Den Haag
Fotonr . .1
IMF-nr. 302970.1
Fotograaf Guest, Henriöt!e
Datum ex.
15 12 2000
Aantal 1
Materiaalsoort kleurenfoto (digitaal)
Afmetingen (hxb)

x

cm

Bijlage 6 Tekeningen
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