
Welkom bij 
de slotbijeenkomst

9 november 2020



Welkom 

Namens

• Gemeente Den Haag

• Grondeigenaren / projectontwikkelaars:
• BPD 

• AM

• NU Projectontwikkeling

• Toelichting door OKRA Landschapsarchitecten



Praktisch 

• Vragen of reacties? > via de chat

• We antwoorden in de uitzending

• Na afloop terug te kijken

• Presentatie op www.junoparkdenhaag.nl

• Verslag volgt ook op website

http://www.junoparkdenhaag.nl/


Agenda 

• Participatietraject

• Resultaten peiling

• Toelichting ideeën

• Toelichting groene ideeën en Waterfrontpark

• Uw vragen en reacties

• Vervolgproces en planning



Participatie

Paul van der Zanden

Gemeente Den Haag 



Participatie

• Participatieproces 
• Individuele gesprekken in en rond Junopark
• Gesprekken met Binck Groen, bewoners Junoblok en Binck Eiland, bewoners 

woonschepen
• Bijeenkomsten 6 en 9 november
• Online peiling: ruim 88 deelnemers
• Online indienen ideeën: ruim 30 ideeën via de website

• Thema’s:
• Voorzieningen 

• in Tuit-gebouw 
• in begane grond nieuwbouw

• Openbare ruimte
• Park / Binckplek
• Inrichting kade



Online peiling

Paul van der Zanden

Gemeente Den Haag 



Online peiling - resultaten

• 88 deelnemers

• Een derde (toekomstige) bewoners Binck Eiland, 
een derde wonend in directe omgeving (niet Binckhorst)



Plannen: positief 



Plannen: zorgen 



Openbare ruimte: Binckplek het parkje



Openbare ruimte: kade



Voorzieningen: maatschappelijk



Voorzieningen: commercieel



Overige aandachtspunten/ suggesties

• De wijk en de bebouwing (architectuur)

• Woningen (diversiteit)

• Bedrijven (biedt ruimte aan nieuwe bedrijven en aan bedrijven uit de Binckhorst)

• Verkeer/ OV/ ontsluiting (veiligheid en ontsluiting, voldoende OV-voorzieningen)

• Openbare ruimte/ groen (groen, groen, groen)

• Boten / kade (uitstraling, kwaliteit en verbinding kade/water)

• Participatie (eerder betrekken, ook Voorburg)



Ideeën

Wicher Mol

BPD



Ideeën

• Circa 40 ideeën
• Ruim 30 via de website

• Overig via mail, peiling

• Beoordelingscriteria

• Te verkennen



Ideeën: Voorzieningen

• Horeca/ Koffiehuis

• Sporthal/ gymzaal

• Supermarkt

• Medische voorzieningen 
(arts/ tandarts/ apotheek/ fysiotherapeut)



Ideeën: Driehoekige plein

• Hockey/voetbal courtje, buitenzwem-
/pierenbadje (zomer), schaats-/krabbel-
baantje (winter)

• Leerzaam Stadsmoeras (basin) + 
bruggetjes/paadjes

• Skatepark



Ideeën: Aan de kade / in het water

• Drijvende eilandjes (floatlands) 

• Groene wand: bloeiende/ecologische kade   

• Levende kadewand (ecologie)

• Trapkade 

• Circulair drijvend terras en Paviljoen, ontwerpprijs

• Groenstrook langs de kade: combinatie van groen, voetpad, speelplaatsen en bankjes 

• Doorlopende (hard)looproute (langs de Trekvliet)



Ideeën: Groen

• Enorme volwassen bomen planten langs de kade

• Eetbaar JunoPark

• Stadstuinieren: een waterbasin/ vijver op de hoogste woontoren ten op de 50 en 30 meter torens 
stadstuinieren

• Plantenbieb / Plant-o-theek

• Paviljoen voor (kleinschalige) evenementen en voorstellingen in de buitenlucht



Ideeën: Tuit-gebouw

• Dependance Bibliotheek

• Cultuuranker; kunst, cultuur en ondernemerschap 

• Museumpje ‘Het geheugen van de Binckhorst’



Groene ideeën & Waterfrontpark

Tom Wierts

OKRA



Uw vragen en reacties





Vervolgproces en planning

Participatie oktober-november 2020

Definitief maken Gebiedspaspoort 4e kwartaal 2020

Besluitvorming en vaststelling 1e en 2e kwartaal 2021

Deelplannen ontwerpen 2020 en verder

Vergunningen 2021 en verder

Bouw 2022 en verder



Tot slot

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Heeft u een vraag? 

Bekijk de veelgestelde vragen op de website of mail info@junoparkdenhaag.nl

www.junoparkdenhaag.nl
• Informatie over plan en proces
• Opname en verslagen bijeenkomsten
• Antwoord op vragen

Bedankt!

mailto:info@junoparkdenhaag.nl
http://www.junoparkdenhaag.nl/

