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Renovatie van het Binnenhof:
ondergang buiten het hof?
Het Binnenhof moet worden gerenoveerd. Daarover is
brede consensus. Installaties zijn verouderd en de
brandveiligheid kan op termijn niet meer worden
gegarandeerd. In de loop der eeuwen is al veel vaker
gebouwd, gerenoveerd en gerestaureerd aan het
Binnenhof. Altijd in fases en met openhouden van het
complex. Ex-minister Spies heeft het kabinet nu de
quick & dirty-variant geadviseerd.
Nou, ja quick? Het Binnenhof zou vanaf 2020
vijfeneenhalf jaar gesloten worden. Daarbij
worden dan de activiteiten van het Binnenhof
verplaatst naar het huidige Ministerie van Bui
tenlandse Zaken, ook wel de Apenrots genoemd.
Het Binnenhof gaat geheel dicht en wordt een
afgesloten bouwterrein met uitbreiding naar het
Plein. De mogelijkheid bestaat dat de Hofvijver
vol drijvende containers komt te liggen.

Het Binnenhof overhoop in 1953 (foto Stokvis, verzameling
Haags Gemeentearchief)

Wat betekent dat voor het Binnenhof en het omlig
gend historisch deel van Den Haag?
Jaarlijks bezoeken een miljoen toeristen het Bin
nenhof. De restaurants, terrassen, lokale winkels
en hotels leven ervan, om nog maar niet te spreken
van de vele professionals die er lunchen, borrelen
en winkelen.
Niet alleen vanaf 2020, maar lang daarvoor, zal
het wegvallen van het Binnenhof leiden tot leeg
stand van winkels en horecapanden in dit gebied,
dat voor het merendeel bestaat uit monumentale
panden. De ondernemers zullen hun doorgaans
vijfjarige huurcontracten niet willen verlengen uit
angst voor omzetderving en naar elders vertrekken.
Leegstand in winkelstraten leidt tot meer leegstand

Winkelleegstand in het Noordeinde (foto Martin Snuverink,
11 december 2015)

en een onvermijdelijke neergang van vastgoed
prijzen. Monumentale panden in onze prachtige
binnenstad zullen verloederen. Leuke, unieke
winkeltjes en restaurants als de Wiener Kondito
rei zullen verdwijnen. Na de renovatie komen er
ketens als Kruidvat voor terug. De authenticiteit
gaat verloren. Toeristen gaan Den Haag/Schevenin
gen mijden nu het Binnenhof als attractie wegvalt.
Dat leidt weer tot meer verlies van middenstand
en verlies van werkgelegenheid in heel Den Haag.
Musea krijgen het nog moeilijker.

Dirty? Jazeker!
Gefaseerd is ook geen feestje: dat duurt dertien
lange jaren en ook dan zijn er, afhankelijk van
welk deel van het complex wordt aangepakt,
kleinere bouwplaatsen aan de buitenkanten.
Het dagelijks ritme van het gebied blijft dan ech
ter beter behouden, de leegstand zal minder zijn
en de kans op verloedering ook. Toeristen zullen
blijven komen.
Het kabinet is voor quick & dirty. Het parlement
wil eerst nog een uitwisseling van gedachten
met het kabinet. Veel parlementariërs willen het
Binnenhof liever niet verlaten en de Eerste Kamer
wil vooralsnog liever niet weg uit het Binnenhof.
Kort voor het ter perse gaan van dit artikel is
bekend geworden, dat het kabinet heeft besloten
om de ‘korte variant’ te willen volgen. Het is dan
ook van groot belang, dat belangenorganisaties
van zich laten horen zodat onze parlementariërs
de belangen goed kunnen wegen. Onze hoop is nu
nog gevestigd op de behandeling in de Tweede en
Eerste kamer om deze quick & dirty variant als
nog te voorkomen.
Wij wensen ons stadsbestuur veel moed en wijs
heid toe in hun stellingname.
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