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Verslag slotbijeenkomst Museumkwartier  

Pulchri Studio, 22 juni 2016 

 
Introductie 

In het kader van de gebiedsontwikkeling van het Museumkwartier organiseerde de gemeente Den Haag in 

het voorjaar Buurtgesprekken met vertegenwoordigers van musea, bewoners, bedrijvenverenigingen (BIZ), 

bedrijven en van de culturele- en kunstinstellingen uit de stad. Het resultaat van deze gesprekken stond op 

woensdag 22 juni centraal tijdens de slotbijeenkomst in Pulchri Studio. In aanwezigheid van de wethouders 

Karsten Klein en Joris Wijsmuller koppelde de gemeente terug welke ideeën zijn opgehaald en wat daarmee 

verder wordt gedaan. 

 

De bijeenkomst werd bezocht door vertegenwoordigers van alle belanghebbende groepen, de aanwezigenlijst 

is als bijlage bijgesloten. Tijdens de bijeenkomst onder leiding van gespreksleider Stefan Weijers 

presenteerde wethouder Karsten Klein, Madelon Martens en Marco van Baalen (programmahouders 

Museumkwartier)1 resultaten van de verschillende buurtgesprekken. Ook was er ruimte voor de aanwezigen 

om vragen te stellen en verdere input te leveren in verschillende deelsessies en tijdens een ‘over-de-streep’ 

spel waarbij een aantal dilemma’s centraal stonden.  

 

 

1. Inleiding door wethouder Stedelijke Economie, Karsten Klein 

                                                 
1 In het kader van het PPS programma stichting Binnenstad – Gemeente Den Haag  
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2. Terugkoppeling Madelon Martens en Marco van Baalen 

3. Dilemma’s Museumkwartier: vraaggesprek met wethouders Karsten Klein en Joris Wijsmuller 

4. ‘Over de streep’ 

5. Deelsessies: ‘Als u het voor het zeggen had,….’ 

6. Plenaire afsluiting 

 

1. Inleiding door wethouder Stedelijke Economie, Karsten Klein 

Wethouder Karsten Klein trapt de bijeenkomst af. Hij geeft een terugblik op het proces voorafgaand aan deze 

bijeenkomst en vertelt hoe de gemeente de plannen en opgehaalde ideeën en wensen verder wil uitwerken. 

De input van de verschillende Buurtgesprekken is hierbij waardevol. Het College ziet het Museumkwartier als 

een belangrijk gebied voor de hele stad wat zij graag wil versterken. Om een Museumkwartier te ontwikkelen 

met internationale aantrekkingskracht moet er internationaal toeristisch aanbod worden toegevoegd. 

Hiermee wordt verwacht dat er meer (buitenlandse) bezoekers naar Den Haag komen. Buitenlandse 

bezoekers die langer verblijven in Den Haag, meer geld besteden en daarmee zorgen voor nieuwe 

werkgelegenheid in de toeristische sector. Om het Museumkwartier als gebied te versterken benadrukt de 

wethouder het belang van een goede bereikbaarheid en een betere verbinding tussen de Noordelijke 

sfeergebieden (het gebied rond het Plein, het Hofkwartier en het Museumkwartier). Dde gemeente gaat nu 

de opgehaalde wensen en ideeën voor het gebied verder uitwerken en zal in september een concept- plan 

van aanpak ter advies aan een nog op te stellen klankbordgroep van verschillende vertegenwoordigers van 

de belanghebbenden voorleggen. 

 

2. Terugkoppeling Madelon Martens en Marco van Balen 

Madelon Martens (gemeente Den Haag) en Marco van Baalen (Haags Historisch Museum) presenteren 

vervolgens de resultaten van de verschillende Buurtgesprekken.  

 

Algemeen kan worden gesteld dat bij alle groepen draagvlak 

bestaat voor de versterking van het sfeergebied en in het 

bijzonder voor het identificeren ervan als Museumkwartier. 

Er is begrip voor het méér benutten van dit gebied als 

toeristisch verblijfsgebied, waarbij ook gezocht wordt naar 

een goede en slimme balans tussen de bezoekersfunctie en 

de bewonersfunctie. Belangrijk is het gedeelde gevoel over 

de cultuurhistorische waarde van het gebied.  

 

Versterking sfeergebied 

- Vestig een icoon, een publiekstrekker in het gebied, 

als aanjager voor méér bezoekers 

- Verleng gebruik van het gebied & maak er een verblijfsgebied van 

- Voeg ondersteunende functies toe aan het culturele cluster (hotels, retail, horeca) en versterkende 

functies (musea, culturele functies) 
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Voor de vestiging van een icoon voert de gemeente Den Haag op dit moment een  haalbaarheidsonderzoek 

uit naar de voorkeursvariant  hotel-museum in de huidige Amerikaanse ambassade op basis van de 

verhuizing en uitbreiding van de Eschercollectie. Ook voert de gemeente op dit moment een studie uit voor 

de invulling van het Paleis Lange Voorhout.  

De verlenging van het gebruik van het gebied moet opgepakt worden door de horeca en de verschillende 

culturele instellingen samen. De gemeente wil hierbij slechts een faciliterende rol spelen. Een verblijfsgebied 

maken van het Museumkwartier is van meerdere factoren afhankelijk: kleine aanpassingen in de openbare 

ruimte en programmering van evenementen. De gemeente wil binnen de bestaande kaders meewerken aan 

de transformatie van leegstaande kantoorpanden in het gebied naar andere functies. Dat gebeurt nu ook al. 

 

Versterking culturele functie 

- Voeg topmerken toe aan de bestaande museale collecties 

- Voeg er naast de merken Escher en Vermeer, meerdere aan toe waardoor internationaal bezoek 

toeneemt (bijv. MOMA, Metropolitan) 

- Méér kunst in de openbare ruimte, meer concerten e.d. 

- Opknappen cultureel erfgoed, vaker openstellen monumentale panden 

 

De gemeente doet een haalbaarheidsonderzoek naar de verhuizing en uitbreiding van de Eschercollectie naar 

de Amerikaanse ambassade en onderzoek naar de invulling Paleis Lange Voorhout. Topmerken zijn uiteraard 

altijd welkom in de stad, dat is goed voor de stad, maar ze zijn wel lastig naar de stad te halen; het duurt 

lang en is zeer kostbaar. Het is de inzet van de gemeente de topcollecties die nu al in de stad beschikbaar 

zijn, te faciliteren.  

Openbare ruimte, parkeren, bewegwijzering  

- Maak het Museumkwartier fysiek herkenbaar via vaste herkenningspunten in bijv. het 

straatmeubilair, kiosken, muziektent 

- Schoon, heel, veilig, bereikbaar en goed te vinden voor publiek vanuit de andere sfeergebieden in 

binnenstad 

- Uitgang parkeergarage Tournooiveld groen maken, niet laten verstenen 

De gemeente is voornemens  een bureau in te schakelen voor de fysieke branding van het gebied. Verder 

wordt er gekeken of de bewegwijzering kan worden verbeterd. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid 

start op 5 juli al de hop-on-hop-off tram. Die rijdt dan nog om, maar als de tramrails zijn vervangen op het 

Korte Voorhout, Tournooiveld en de Lange Vijverberg, dan rijdt de toeristische tram door het 

Museumkwartier. De door de musea gewenste bus opstelplaats bij het Tournooiveld wordt op dit moment als 

mogelijkheid onderzocht. De gemeente gaat de buitenruimte bij de parkeergarage Toernooiveld extra 

aanpakken. Een ander initiatief dat in het project De Kern Bijzonder wordt gerealiseerd, is de vergroening 

van het deel Kneuterdijk, Lange Voorhout en de Heulstraat. Dit gebied wil de gemeente groener maken om 

een betere aansluiting te krijgen met het winkelgebied Noordeinde. 
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Doelgroepen  

- Cultuurtoerist is doelgroep Museumkwartier, focus op breed publiek passend bij Haags karakter, 

focus op de sterke punten 

- Trek ook meer jongeren naar het gebied (samenwerking KABK) 

- Maak onderscheid tussen binnenlandse bezoekers (families) en buitenlandse bezoekers (citytrippers 

20-40) 

- Zorg dat in het Museumkwartier er voor beide groepen museaal aanbod is 

 

De gemeente laat op dit moment het totale toeristische aanbod in Den Haag onderzoeken en specifiek ook in  

het Museumkwartier. Onderzocht wordt wat het ontbrekende aanbod is. De uitkomsten worden begin juli 

verwacht. De focus moet liggen op sterke punten van Den Haag zoals het Koninklijk Huis. De focus ligt niet 

perse op het aantrekken van young & hip zoals Amsterdam. Den Haag moet kiezen voor eigen DNA. In 

samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten wordt gekeken naar de mogelijke rol 

van leerlingen/docenten/alumni in het Museumkwartier. Voor meer uitwisseling tussen de toeristische 

gebieden in Den Haag, moet in het centrum ook aanbod zijn voor gezinnen met kinderen. Escher voorziet 

hier al in met Experiencedeel maar dat kan en moet in de toekomst sterk uitgebreid worden. 

 

Evenementen 

- Zorg voor een continue programmering in de buitenruimte van hoogwaardig niveau 

- Realiseer evenementen die passen bij de sfeer en uitstraling van het gebied 

- Onderzoek mogelijkheid van een gebied specifieke aanpak van evenementen 

 

Evenementen zijn ook belangrijk voor de verlenging van het gebruik van het gebied en is door de musea 

naar voren gebracht. De gemeente zal inventariseren welke evenementen er op dit moment in het gebied 

plaatsvinden. Ook gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om  een gebied specifiek 

evenementenbeleid op te zetten zodat de evenementen passend zijn bij het gebied. 

 

Marketing Museumkwartier 

- Ontwikkel geen apart beeldmerk voor het Museumkwartier, de naam dekt de lading  

- Geef het gebied deze identiteit en ga het merk “Museumkwartier Den Haag” laden, geef het inhoud  

- Ga uit van Haagse Kracht en zet het verhaal neer van dit organisch gegroeide gebied dat vanaf het 

ontstaan ervan een bijzonder groeiproces heeft doorgemaakt … 

 

De rijke historie, de geest en de identiteit zijn de kracht van het gebied. De term Museumkwartier dekt de 

lading. Er wordt geen aparte naam en/of beeldmerk voor het gebied ontwikkeld. 
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Op de presentatie van Madelon Martens en Marco van Baalen volgt een vraag uit de zaal van buurtbewoner 

Ella van Schaik. Zij geeft aan het belang van de bewoners en de bewonersfunctie in de resultaten te missen. 

Madelon Martens geeft aan dat het belangrijke signaal van de bewoners wordt meegenomen in de plannen, 

namelijk dat er te allen tijde een goede balans moet zijn tussen de bewonersfunctie en de bezoekersfunctie.  

3. Dilemma’s Museumkwartier: vraaggesprek met wethouders Karsten Klein en Joris Wijsmuller  

Na de presentatie van de resultaten volgt een 

vraaggesprek met de wethouders Karsten Klein en Joris 

Wijsmuller over de verschillende dilemma’s die spelen 

rond de invulling van het Museumkwartier.  

Waarom dit gebied? 

Karsten Klein: de bezoekersaantallen in dit gebied zijn 

laag terwijl er veel interessante bezienswaardigheden 

aanwezig zijn. Er valt wat dat betreft dus veel te halen op 

economisch gebied. De stad heeft met een groeiend 

aantal bewoners behoefte aan nieuwe werkgelegenheid 

en deze kan onder andere gevonden worden in de 

toeristische sector. 

Hoe gaat de gemeente dit gebied aanpakken? 

Karsten Klein: er moet meer reden zijn om naar dit gebied toe te komen. De ambassades van Frankrijk en 

Amerika verhuizen op termijn. Nu is dus de kans om meer musea en ondersteunende functies aan het gebied 

toe te voegen. 

Er zijn verschillende ideeën voor musea in de Amerikaanse ambassade, hoe beoordeel je deze? 

Joris Wijsmuller: Er liggen veel kansen en potentie in het gebied en we willen graag musea toevoegen in het 

gebied. Het Escher museum groeit op dit moment uit haar jasje en dit jasje past het museum ook eigenlijk 

niet; hedendaagse kunst in een paleisje? We willen ook voortborduren op de bestaande kwaliteit van de 

aanwezige musea; het Escher museum is een echte publiekstrekker en zou dus passend zijn in de 

Amerikaanse ambassade. Verder is er het idee voor een popmuseum geopperd maar dat vind ik niet erg 

passend bij het gebied. Het MoMa is een zeer verleidelijk idee maar wel een idee waarin we realiteitszin 

moeten betrachten. Een goede naam alleen is niet voldoende, er moet een plan onder liggen met 

realiteitszin; het bezoekersaantal dat is voorgesteld (1 mln.) is wel heel veel. Onze topmusea zoals het 

Gemeentemuseum en het Mauritshuis trekken op dit moment zo’n 500 duizend bezoekers per jaar.  

Hoe kijk je aan tegen het gebouw zelf? 

Karsten Klein: het gebouw heeft een monumentenstatus en dat is het uitgangspunt voor verdere 

ontwikkeling. Voor de beste economische ontwikkeling en kansen voor de werkgelegenheid kijken we op dit 

moment naar een combinatie van een hotel en een museum. Kun je de mensen geruststellen dat er geen 

hela-hola sfeer ontstaat in het gebied? 

Karsten Klein: daar zijn wij zelf ook niet op uit dus daar kan ik de mensen in geruststellen. Het is een 

bijzonder gebied en hoort bij de historische kern van onze stad. Wel willen we zorgen voor meer 

bezoekersstromen naar dit gebied. Wij kijken ook naar wat goed is voor de gehele stad en grote echt unieke 
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(wereld)evenementen zijn daarbij ook belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het WK Beachvolleybaltoernooi op 

de Hofvijver en dat zullen we ook blijven doen.  

Hoe gaan jullie de leegstaande panden in het gebied inzetten? 

Joris Wijsmuller: Er zal niks aan de panden veranderen zoals etalages e.d. wel willen we kijken naar een 

meer open invulling van de panden. We kijken naar verschillende initiatieven uit de stad zoals voor hotels. 

We hebben een Haags initiatieventeam die de verschillende initiatieven beoordeeld en de plannen toetst op 

verschillende randvoorwaarden. Ik ben ook wethouder Erfgoed dus ik zal streng meekijken zodat de statige 

uitstraling van het Voorhout ook behouden blijft.  

4. ‘Over de streep’ 

 

Bij het ‘over de streep’ spel staan twee dilemma’s centraal: 

Waar kies je voor?  

A) Rust en grandeur op het Lange Voorhout handhaven  

B) Reuring en meer inkomsten voor ondernemers en musea 

Een grote meerderheid van de groep kiest voor optie B. 

Stefan Weijers peilt de reacties aan beide kanten van de streep: 

- Evenementen gaan altijd gepaard met lawaai, dit is hinderlijk voor de omwonenden 
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- Reuring kan ook zonder lawaai; met grandeur en op een waardige wijze. Voor lawaaiige 

evenementen is er ruimte op het Plein en het Malieveld 

- Toerisme en reuring kan ook met stijl 

- Pulchri Studio geeft aan last te ondervinden van veel bezoekers van evenementen die naar gratis de 

wc gaan bij Pulchri 

- Het is nu te stil in het gebied, er mag wel wat gebeuren. Wel kijken wat passend is 

- Verblijven in het gebied moet ook uitnodigend zijn, niet alleen evenementen maar ook bankjes etc 

- De kermis moet verplaatst worden naar het Malieveld, wel kan er ruimte zijn voor een kermis zoals 

Carnivale  

- Het is juist fijn dat dit een rustig gebied is in het drukke Den Haag 

- Bij toevoegen van horeca in dit gebied, let op dat het niet weglekt uit andere gebieden 

- Belangrijk dat er meer verschillende leeftijden naar het gebied getrokken worden 

- Karsten Klein: reuring hoeft niet perse te leiden tot overlast. Het wordt hier geen Amsterdam waar 

de bewonersfunctie is verdrongen 

- Joris Wijsmuller: reuring is nodig om de grandeur van dit gebied te behouden 

Waar zet je op in?  

A) Museumkwartier als trekpleister voor de koopkrachtige, high end internationale cultuurtoerist  

B) Museumkwartier als pleisterplaats voor een breed publiek 

De groep is ongeveer gelijk verdeeld over de twee opties. 

Stefan Weijers peilt de reacties aan beide kanten van de streep: 

- Gemengd publiek en variatie is belangrijk, iedereen moeten kunnen genieten van dit gebied 

- Theo Heere: We moeten op zoek naar passend publiek om de unieke waarde van dit gebied te 

behouden en massatoerisme past daar niet bij. We moeten op zoek naar de high-end-cultuur toerist. 

Een hotel/museum variant in de Amerikaanse ambassade is daarom ook niet passend omdat dit een 

keuze is voor 2x niks 

- Karsten Klein: Er zijn verschillende varianten door de gemeente uitgerekend; hotel, museum en een 

combinatie, de combinatievariant kwam er qua economische impact voor de stad het beste uit 

- Theo Heere: er is niet met de juiste bezoekersaantallen rekening gehouden: 250 duizend bezoekers 

is te laag geraamd 

- Karsten Klein: Een museum zonder plan (MOMA-initiatief) en realiteitszin kunnen wij niet berekenen. 

Daarbij heeft een topattractie als het Mauritshuis 500 duizend bezoekers; dit kun je niet snel 

evenaren! 

- De hotelfunctie kan ook in andere leegstaande gebouwen op het Voorhout worden ingevuld 

- Emile Gassler: Escher collectie is niet geweldig en wordt overschat 

- Hans Buurman: de collectie van Escher is wereldwijd gewild, ook blijven de (met name ook 

buitenlandse) bezoekersaantallen jaarlijks stijgen. Onlangs was er een Escher tentoonstelling in 

Brazilië: dit was de best bezochte tentoonstelling wereldwijd van dat jaar 

- Het profiel van het gebied is chique, dit profiel verder uitwerken maar wel breed toegankelijke kunst 

en cultuuraanbod realiseren 
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5. Deelsessies: ‘Als u het voor het zeggen had,….’ 

Na het ‘over de streep’ spel gaan de deelnemers uiteen in twee groepen: één groep gaat in gesprek met Joris 

Wijsmuller, de andere groep met Karsten Klein. 

Groep Joris Wijsmuller 

- Frans van der Leeuw: het Spuikwartier wordt straks een verzamelpunt van cultuur in de stad. 

Kunnen we dat gebied niet verbinden met het Museumkwartier door daar de collectie van 

muziekinstrumenten uit het Gemeentemuseum tentoon te stellen? 

o Joris Wijsmuller: dit levert te weinig bezoekers op, de collectie heeft te weinig potentie. Het 

Spuikwartier is straks een levendig middelpunt van de podiumkunsten, het Museumkwartier 

zal dit zijn van de beeldende kunsten 

- Willemijn de Boer: bereikbaarheid en vervoer naar het gebied zijn belangrijk, ook voor de 

herkenbaarheid van het gebied. Een suggestie is een shuttlebus naar het gebied vanaf CS of 

bijvoorbeeld het noemen van een tramhalte Museumkwartier 

o Joris Wijsmuller: dit hoort zeker bij het positioneren van het gebied. Wel moeten we eerste 

de bezoekersstromen op gang brengen voor we verdere stappen kunnen zetten in de 

bereikbaarheid. De hop-on-hop-off tram heeft hier straks wel een halte. De andere 

suggesties nemen we mee in onze plannen 

- Mevrouw Hartman: de buitenlandse toeristen die nu in Amsterdam aankomen moeten meer 

verbonden worden met Den Haag en Rotterdam zodat ze ook hier meer de musea gaan bezoeken 

o Joris Wijsmuller: terechte opmerking. Op vastgoedbeurzen acteren we ook als metropool 

Holland. Op het verbinden van de steden met vervoer liggen kansen. Dit is ook de ambitie 

van de Metropoolregio Den Haag - Rotterdam. Het is een langgekoesterde wens en die 

passen bij de langer termijnambities voor het Museumkwartier. Zo zou idealiter de E-lijn 

doorgetrokken moeten worden naar Scheveningen.  

- In de branding en marketing van andere museumgebieden zoals in Amsterdam ook verbinding 

leggen met Rotterdam en Den Haag 

o Joris Wijsmuller: hier ligt ook een rol voor de culturele instellingen zelf in hun promotie 

- Hans Buurman: in Duitsland werken we nu samen met het Rijksmuseum en het van Gogh museum 

in een campagne ‘Kunst Holland’. Het Gemeentemuseum en het Mauritshuis staan nu landelijk op 

plek 6 en 7 qua bezoekersaantallen. De top 5 is in Amsterdam. We moeten Den Haag promoten als 

de tweede museumstad van Nederland. Mondriaan, Escher en Vermeer zijn ons verhaal 
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- Heer van Eijck: er moeten gedurfde keuzes gemaakt worden, niet een half-half oplossing als het 

museum en het hotel in de ambassade. We moeten ergens voor gaan om succes te boeken 

o Joris Wijsmuller: we maken keuzes en keuzes moeten ook reëel zijn.  

Groep Karsten Klein: 

- Het is belangrijk dat we kiezen voor een duurzame lange termijn oplossing voor het gebied. Meer 

verlevendiging is prima, door toevoeging van een boutique hotel ofzo. Maar laten we geen 

overhaaste beslissingen nemen en niet beknibbelen op een paar miljoen euro.  

- Het is wel degelijk mogelijk ambitie te hebben (kijk maar naar Mauritshuis), zonder de historische 

kern aan te passen.  

- De heer Nederlof: wij onderzoeken de mogelijkheid voor meer woningen op het Voorhout, luxe 

woningen/appartementen voor ouderen/babyboomers. En we onderzoeken of het (financieel) 

haalbaar is Restaurant/Hotel Royal (nr 44) terug te halen naar het Lange Voorhout. In het ABN 

AMRO pand dat nu in de verkoop staat zou een 5-sterren hotel kunnen worden gevestigd zodat 

Escher in zijn geheel in de ambassade terecht kan. Dat alles zal bijdragen aan de nodige 

verlevendiging. Ook andere aanwezigen juichen het idee over wonen op het Voorhout enorm toe. 

Zou fantastisch zijn als daar geld voor is! Want als er mensen wonen, is er leven in het gebied, 

branden er lampjes, is er beweging. 

- Frans de Leef: leegstand biedt kansen. De overheid/gemeente kan panden aankopen en daarmee 

met z’n alleen bepalen wat er gebeurt.  

- De heer Schoenaker: de kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk voor hoe het gebied beleefd 

en gebruikt wordt. Een terrasvergunning op of aan het Lange Voorhout is alleen moeilijk. Terwijl dit 

juist een unieke plek is om mensen langer vast te houden, waar ze kopje koffie drinken. Een juiste 

programmering kan het gebied weer ‘aan de praat krijgen’ en daar kan ook de Denneweg  profijt 

van hebben. Reactie uit de zaal hierop: laten we voorkomen dat op het Voorhout horeca komt, dat 

mensen hier iets gaan drinken ipv het Noordeinde/Denneweg. Het is zonde om het gebied te 

gebruiken als een groot terras! Als je dit gebied mooi wil maken, moet je ook voorkomen dat er een 

3e-rangs beeldententoonstelling staat (zoals nu). Dat trekt het gebied juist naar beneden.  

- De heer Van Beuningen: Er mag echt niets aan de hoogte van het Breuer-gebouw (zeker aan kant 

Lange Voorhout) worden veranderd. Ook kant Korte Voorhout is dat onmogelijk. Zeker geen toren 

op de binnenplaats! 

- Mevrouw Gassler: belangrijk dat er iets aan ‘contemporary art’ in het gebied komt voor de 

gemiddelde Hagenaar. En dat moet je hebben om een Museumkwartier te maken. Als je dat hebt, 

dan trek je ook een bepaalde toerist die vanzelf de horeca in de buurt vindt.  

- Mevrouw van Schaik: Escher kan in het pand van de Hoge Raad. En in het Paleis kan het museum 

voor bijvoorbeeld Science, Video Art of Foto worden, evt. in samenwerking met de Academie. Dan 

komt er grote plek vrij in Gemeentemuseum en kan daar meer moderne kunst.  

- De heer Nederlof: dit is bij veel mensen niet bekend maar mw. Muller (van Kroller-Muller) is ooit 

begonnen op Lange Voorhout nr 1. Misschien zijn er afspraken te maken met het Van Gogh Museum 

om exposities te creëren? Wij zijn dit pand nu aan het verbouwen en hebben gekeken naar 

Letterkundig museum, maar voor hen is het te klein. Misschien is het voor Escher of Delfts Blauw, 
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als er mensen ideeën hebben, we willen er zeker naar kijken, we kunnen nu nog alle kanten op! 

Reactie gemeente: Van Gogh connectie goed idee, kunnen we gaan uitwerken!  

- Letterkundig museum verdient goede plek in de binnenstad. Misschien is er plek in Museumkwartier? 

- Meest belangrijk zijn de verbindende stukken met andere delen van de binnenstad (Noordeinde-

Heulstraat-Denneweg bijvoorbeeld) met een goede doorloop, zitjes, etc. Dat we terug gaan in de 

stijl van vroeger (kiosken enzo).  

Overall reactie Karsten Klein: Wat breed naar voren komt is de wens om het gebied uniek te houden. Het is 

een historisch gebied, het moet daar geen ‘kermis’ worden. Dat is evident, dat willen we graag zo behouden. 

Tegelijk willen we de potentie van het gebied beter benutten. Voor de aantrekkingskracht, de magneetfunctie 

van Den Haag willen we dit gebied gebruiken. Maar dan is het wel belangrijk dat we de klokken een beetje 

gelijk hebben staan. Want enerzijds zegt u ‘geen horeca’ maar tegelijkertijd wordt u wel enthousiast van het 

idee van ‘Restaurant Royal’. En dat is ook horeca. Daar liggen we niet ver uit elkaar. Als je horeca hebt die 

zich ervoor leent, boutiquehotels met een mooie chique trap wat past bij Lange Voorhout. Daar kan niemand 

op tegen zijn. Het gaat om evenwicht en het in goede banen leiden. We moeten  zorgen dat ondernemers en 

bezoekers zich graag in de binnenstad willen vestigen. Want we balen met z’n allen als er leegstand is, 

torenhoge huren, etc. We verliezen zeker niet de belangen van bewoners uit het oog! En ja, het zou geweldig 

zijn als er meer gewoond kan worden in dit gebied. Dat zorgt voor meer reuring en meer sociale controle. Is 

er vraag naar woningen? Dat is niet de gemeente die dat bepaalt. En over het Breuer-gebouw: het is een 

historisch gebouw, het zal wel worden aangepast, maar er komt zeker géén toren. 

 

6. Plenaire afsluiting 

De avond wordt plenair afgesloten door Stefan Weijers. Er worden reacties uit de zaal gepeild en Joris 

Wijsmuller en Karsten Klein vertellen wat ze van de avond vonden. De Haagse cabaretier Marcel Verreck sluit 

de avond passend af. Reacties uit de zaal 

- “Het was een leuke avond” 

- “Een goed vervolg op de eerdere bijeenkomsten” 

- “Nu is het tijd voor daden” 

 

Joris Wijsmuller: de betrokkenheid en passie spreken mij aan en daar krijg ik energie van. De suggesties 

voor een betere bereikbaarheid van het gebied en de verbinding met andere regio’s neem ik mee. Zo is bv. 

het opknappen van het doodlopende spoorlijntje op het Voorhout een leuke suggestie. 

Karsten Klein: ik vond het een goede avond waarin er eerlijk gesproken is over de zorgen die er ook leven. 

Natuurlijk liggen sommige belangen uit elkaar maar de angst voor een kermis zoals in Amsterdam hebben 

wij hopelijk weg kunnen nemen. Dit is niet de bedoeling, wel willen we ervoor zorgen dat dit gebied 

intensiever gebruikt gaat worden. 
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Meer informatie 

Gemeentelijke informatie: www.denhaag.nl/museumkwartier   

Publiek Private Samenwerking Bureau Binnenstad: http://www.binnenstad-

denhaag.nl/nieuws/museumkwartier 

E-mailadres: museumkwartier@denhaag.nl  

http://www.denhaag.nl/museumkwartier
http://www.binnenstad-denhaag.nl/nieuws/museumkwartier
http://www.binnenstad-denhaag.nl/nieuws/museumkwartier
http://www.binnenstad-denhaag.nl/nieuws/museumkwartier
mailto:museumkwartier@denhaag.nl

