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wat zij zagen en hoorden. Plekken ontdekken 
waar je normaal langs loopt zonder het op te mer
ken, maar waar opschriften je informeren over de 
historie. Zij waren na afloop zeer enthousiast over 
het vele nieuwe dat zij over deze buurt in “onze” 
stad hoorden van de gids/begeleider Martin Dries
sen. In mooie verhalen belichtte hij de ontwikke
lingen van de buurt en hun achtergronden.

U kunt deze wandeling ook nog maken op:
Dinsdag 10 februari 2015 om 12.00 uur en 
Zaterdag 14 maart 2015 om 13.00 uur.
Ook op deze wandelingen zal Martin Driessen de 
begeleider zijn.

U kunt u voor deze wandelingen aanmelden op de 
gebruikelijke manier, beschreven onder Aanmel
den in Ons Den Haag. Wilt u meer details weten, 
kijk dan in op pag. 6 en 7 van Ons Den Haag 
nummer 6 van november/december 2014.

Als positief hebben wij de stadsgesprekken erva
ren waarin wethouder Joris Wijsmuller open 
stond voor de meningen en ideeën uit de stad, 
maar waarin hij zeer duidelijk maakte dat aan het 
door hem gesloten compromis (het Spuiforum van 
tafel, maar het Koninklijk Conservatorium wordt 
ook in het Spuikwartier gevestigd) niet te tornen 
viel.
Positief is zeker ook dat het Spuiplein blijft 
bestaan. Ik herinner u eraan dat als het Spui
forum gebouwd zou worden, er geen Spuiplein 
meer zou zijn. 
Ook goed dat het te ontwerpen plan nu het hele 
gebied omvat tussen het Spui, Turfmarkt, verleng
de Nieuwe Haven en Schedeldoekshaven. Binnen 
die grenzen komt een onderwijs/cultuurcomplex 
en er komen mogelijkheden voor wonen, horeca 
en detailhandel.
En, niet onbelangrijk, het technisch onderhoud 
van dit geheel moet binnen hetzelfde budget 

worden gerealiseerd. De financiële risico’s lig
gen dus bij de ontwerper/bouwer en niet bij de 
Gemeente!

En toch; en toch is er afgesproken dat er in de 
richting van het Centraal Station eventueel tot 
90 meter hoog gebouwd zou mogen worden!
En toch hebben de eigenaren van café Van 
Beek (onder in het Stadhuis aan de Turfmarkt/
Spuiplein) veel zorg of zij nog voldoende zon 
op hun terras overhouden. Er zijn toezeggingen 
gedaan…..
En toch denk ik: detailhandel! Staat er niet al heel 
veel leeg in onze stad?
En toch ben ik niet gerust op het behoud van de 
zaal van het Lucent Danstheater.
En toch denk ik aan de bezetting straks van deze 
nieuwe zalen. Daar ging de laatste weken helaas 
de discussie niet of nauwelijks over, maar hoe
veel mensen willen er over zeven of acht jaar een 

Stilte of juist niet in/om/rond het Spuikwartier

Op vrijdag 7 november (eigenlijk was het alweer zaterdag de 8e) is de Gemeenteraad akkoord gegaan met 
de plannen van wethouder Wijsmuller voor de ontwikkeling van het Spuikwartier.
Het glas halfvol of halfleeg, eigenlijk geldt dat nu ook voor deze plannen. Wij zijn af van het Spuiforum; 
dat is echt van de baan, maar zijn wij helemaal gerust op wat komen gaat?

Aanmelden
Uitsluitend per e-mail: excursies@vriendenvandenhaag.nl of 

schriftelijk bij de Vereniging Vrienden van Den Haag, o.v.v. 

excursies, Postbus 85977, 2508 CR Den Haag. 

Gelijktijdig met de aanmelding dient de verschuldigde 

deelnemersbijdrage te worden overgemaakt naar 

rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vrienden 

van Den Haag o.v.v. de betreffende excursie. De betaling 

betekent deelname. Er wordt géén bevestiging van de 

aanmelding en de deelname verstuurd. Alleen in het geval 

van overtekening krijgt men per mail of telefoon een 

alternatieve mogelijkheid aangeboden.

Aanmelden kan tot uiterlijk één week voor aanvang van de 

betreffende excursie.

Bij verhindering graag zo spoedig mogelijk bericht via 

tel. 06 - 34 33 96 70, opdat iemand anders uw plaats kan 

innemen. Excursies zijn exclusief voor leden.



5VRIENDEN VAN DEN HA AG
ONS DEN HA AG 2015-1VAN DE WERKGROEPEN

concert van het RO bezoeken? Of heeft men nu al 
echt een idee hoe de exploitatie is rond te krijgen? 
Díé kosten zijn wel voor de Gemeente!

OK. Ik zal wel de gek zijn die meer vragen heeft 
dan de wijzen kunnen beantwoorden, maar zoals 
wel eens gezegd wordt: vertrouwen is goed, demo
cratische controle nog beter.

Hoe nu verder?
Drie marktpartijen gaan aan de slag om een 
concreet plan te maken. Een plan waarin ont
werp, uitvoering en het technisch onderhoud 
zijn gecombineerd. Gemeente en een beoorde
lingscommissie gaan deze ontwerpen beoordelen, 
geven volgens vaste criteria de ontwerpen punten, 
de notaris beoordeelt de optelling en er komt één 
ontwerp als winnaar. Het winnende ontwerp zal 
na de zomer van 2015 gepresenteerd worden.

In de plannen is opgenomen dat er al in 2015 
begonnen wordt met een tijdelijke invulling van 
het Spuiplein. Tijdelijk, omdat bouwactiviteiten 
voor nogal wat verstoring kunnen zorgen! Die 
invulling wordt in samenspraak met de inwoners 
van de stad in stadgesprekken nader vorm gege
ven. Ook dat ervaren wij als positief.

Wethouder Joris Wijsmuller werd door de aan
wezige Vrienden bij zijn binnenkomst in de Haag
se Lobby, toen hij het eerste setje wenskaarten in 
ontvangst mocht nemen, met applaus begroet. 
Wij hopen dat datzelfde applaus hem na de zomer 
ten deel zal vallen bij de presentatie van het win
nende plan.

Valentijn van Koppenhagen, werkgroep Stadsbeeld 
en Stadsgroen.

Wordt het hier toch nog gezellig, reeds (foto Rob van Kleef)


