Transities / Transformaties
“Transitie: veranderingsproces waarbij vooral de
structuur van het bestaande stelsel verandert,
f
zoals de wet- en regelgeving en de
inanciële
verhoudingen.”

De Binckhorst Innovatief wonen en werken
Vlakbij de binnenstad van Den Haag is een
moderne, creatieve en innovatieve stadswijk
in aanbouw: de Binckhorst. Oorspronkelijk is
de Binckhorst een uitgestrekt, binnenstedelijk
industrieterrein langs het water van de Trekvliet,
met drie binnenhavens. Door de gunstige ligging,
vlakbij het centrum, de snelweg en het spoor,
heeft de gemeente besloten om dit gebied
beschikbaar te maken voor wonen en werken.
Een stadswijk met behoud van het industriële
karakter van het gebied,‘ruig’, ‘stoer’, ‘rauw’, waar
je volop kan leven, werken en recreëren aan het
water. Historische, industriële gebouwen hebben
een nieuwe bestemming gekregen. Zo is het
voormalig hoofdkantoor van KPN omgeturnd tot
BINK36, gaat de sigarettenfabriek van Caballero
door het leven als CabFab en is sinds kort het
oude Ministerie van Defensie beter bekend
als MOOOF. Nu nog het gebied van creatieve
ondernemers en stadspioniers, die een andere
dynamiek en sfeer met zich meebrengt: innovatie,
creatief en ‘hip and happening’. Binnenkort
gaan er grote woningbouwprojecten van start in
de Trekvlietzone en rond de Binckhaven.

De landelijke transities waar opdrachtgevers in de
bouw komende jaren onder andere mee te maken
krijgen zijn de energietransitie, de mobiliteitsopgave
en de omgevingswet. Bij gebiedsontwikkelingen
zoals de Binckhorst spelen deze veranderingen
een grote rol.
Pilotgebied voor nieuwe Omgevingswet
Het omgevingsplan Binckhorst is één van de
pilots in Nederland waarbinnen de toekomstige
regelgeving van de Omgevingswet al toegepast mag
worden. De gemeente kan met deze pilot expe
rimenteren en de mogelijkheden ontdekken die
de Omgevingswet biedt. Er zijn vier uitgangspun
ten voor de Binckhorst geformuleerd: stadsentree
met regionale oriëntatie; economische factor van
betekenis; uitdagend karakteristiek woongebied en
proeftuin voor duurzaamheid en vergroening.

de Binckhorst. Het aantal inwoners neemt toe en
de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en
bedrijven. Den Haag wordt beter bereikbaar door
de aanleg van de Rotterdamsebaan, de nieuwe
verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/
A13) en de Centrumring van Den Haag. Dankzij
de Rotterdamsebaan is de Binckhorst straks één
van de best bereikbare gebieden van de hele regio.
De Rotterdamsebaan wordt in de zomer van 2020
in gebruik genomen.

“Transformatie: veranderingsproces waarbij het
vooral gaat om een inhoudelijke vernieuwing
binnen het nieuwe stelsel: een andere cultuur en
andere werkwijzen tussen gemeenten, burgers,
professionals, instellingen en gemeenten.”
De transformatie is ingewikkeld en weerbarstig
omdat deze over houding en gedrag van mensen
gaat. Het gaat over samenwerken, met andere
overheden en in de keten, over een faciliterende
houding en meer interactie met burgers,
over
f
vertrouwen, meedenken, mogelijk maken,
lexibiliteit en maatwerk. En dat bepaalt uiteindelijk
het succes van een transitie en transformatie.

Groene Energiewijk
De Binckhorst is één van de tien Groene Energie
wijken: Haagse wijken waar de gemeente samen
met bewoners en bedrijven plannen maakt
voor de overstap naar schone energie. Dat
gebeurt met vier thema’s: schone energie voor
woningen en gebouwen; schoon vervoer; een
schone leefomgeving en duurzamer omgaan met
grondstoffen.
Mobiliteit
Den Haag groeit, mede door ontwikkelingen als
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Een informatieve film over ‘het
nieuwe eenheidsbureau Den
Haag voor de politie van overmorgen’ vindt u op onze site!

