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inleiding

In opdracht van WP Retail Invest heeft rphs+ een stedenbouwkundig onderzoek gedaan 
naar de herontwikkelingsmogelijkheden van het centrum van de wijk Duizigt in Den 
Haag. 
Het winkelcentrum rondom het Willem Royaardsplein heeft een gedateerde uitstraling, 
een beperkt winkelaanbod en kampt met intredende leegstand. 
Om de levensvatbaarheid van het centrum voor de toekomst te kunnen garanderen is 
uitbreiding van het winkeloppervlakte  en revitalisatie van het bestaande winkelvastgoed 
noodzakelijk. 

De geconstateerde uitbreidingsbehoefte, de parkeerproblematiek alsmede de 
karakteristieke stedenbouwkundige situatie van het centrum van de wijk maken een 
haalbare herontwikkeling tot een uitdagende opgave. 
In de voorliggende visie zijn op basis van een stedenbouwkundig analyse van de locatie, 
uitgangspunten voor de herontwikkeling van het winkelcentrum gedefinieerd. Deze 
uitgangspunten  zijn ruimtelijke vertaald in drie stedenbouwkundige modellen ontwikkeld 
met een haalbaar programma van winkels, woningen en parkeervoorzieningen. De 
modellen bieden een startpunt voor een kansrijke, integrale herontwikkeling van dit 
centrumgebied. 

Wij wensen u veel plezier met het doornemen van deze studie.

Eric Scholman   Gert Jan Veldkamp
Margarette Neep   Roderick Luschen
rphs+    WP Retail Development & Management B.V.
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luchtfoto locatie

Het winkelcentrum rondom het Willem Royaardsplein is het voorzieningencentrum 
van de wijk Duizigt, een onderdeel van het Benoordenhout in Den Haag. De wijk 
wordt voornamelijk bewoond door draagkrachtige senioren en expats.

De winkels en drie verplaatsbare kramen zijn gelegen aan het Willem Royaardsplein. 
Het gebied ligt tussen de Theo Mann-Bouwmeesterlaan, een hoofdontsluitingsweg 
van de wijk en de Esther de Boer-van Rijklaan, een rustige lommerrijke woonstraat. 
De oostelijke winkelbebouwing vormt, samen met de erboven gelegen maisonnettes 
een drielaagse pleinwand aan het Willen Royaardsplein. Dit rechthoekige plein wordt 
verder begrensd door de overige voorzieningen in alzijdig georiënteerde één- en 
tweelaagse paviljoens. De huidige bebouwing rond het Willem Royaardplein vormt 
een stedenbouwkundig ensemble waarbij met name de winkelstrip met bovengelegen 
woningen een voorbeeld is van de architectuur in de jaren ‘60-‘70 met zijn grind-
betonnen gevelbekleding.

De uitstraling en opzet van het winkelcentrum met veel achterkanten en vele (onder)
doorgangen voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Ook de inrichting van 
het met bomen omzoomde winkelplein behoeft vernieuwing om de verblijfskwaliteit 
te verbeteren.

Naast het winkelcentrum bevindt zich een grote parkeerplaats gevolgd door enkele 
autonome, markante gebouwvolumes zoals de Amerikaans protestantse kerk, de 
recent opgeleverde school en een joods georiënteerd woonzorgcentrum.

locatie
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6. panorama willem royaardsplein

1. theo mann-bouwmeesterlaan 2. parkeerterrein winkelcentrum a/d theo mann-bouwmeesterlaan 3. theo mann-bouwmeesterlaan

5. panorama willem royaardsplein

4. waalsdorperweg - stalperstraat
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locatie | foto’s

11. hoogbouw a/d theo mann-bouwmeesterlaan

7. villa’s nieuwe zakelijkheid a/d esther de boer van rijklaan

12. amerikaans-protestantse kerk a/d theo mann-bouwmeesterlaan

8. esther de boer van rijklaan

13. expeditie huidige ah a/d nyelantstraat

9. achterzijde winkelcentrum a/d esther de boer van rijklaan 10. villa’s jaren ‘30 a/d van kijfhoeklaan
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analyse | korrel/schaal wijk

1932-1948
1949-1964
1965-1985

1986-heden

analyse |  historie wijk
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analyse | functies wijk

wonen
commercieel

onderwijs
zorg

religie
sport

analyse

Wijkniveau
De stedenbouwkundige analyse van de wijk geeft inzicht in de historische, morfologische 
en functionele structuur van de wijk en de betekenis van het winkelcentrum daarin.

Het in 1979 opgeleverde winkelcentrum vormt de schakel tussen twee stedenbouwkundig 
kenmerkend verschillende delen van de wijk. Het westelijk deel dat vanaf de jaren dertig 
is gebouwd, bestaat voornamelijk uit kleinschalige laagbouw. Het oostelijke deel van de 
wijk dat na 1965 tot stand is gekomen, bestaat daarentegen voornamelijk uit grootschalige 
hoogbouw tussen de 6 en 12 woonlagen. 
Het westelijk deel van de wijk, inclusief de bestaande bebouwing van het winkelcentrum, 
is een beschermde stadsgezicht. De grens loopt midden over de locatie. 

Functioneel gezien zijn bijna alle voorzieningen in de woonwijk ondergebracht in de 
voorzieningen strip opgespannen tussen Theo Mann-Bouwmeesterlaan en Esther de 
Boer-van Rijklaan vanaf de Cees Laseurlaan en het Willem Royaardsplein. Waarbij de 
winkels rondom het plein geconcentreerd zijn. Het winkelcentrum heeft met Albert Heijn 
als grote trekker, de gehele woonwijk als verzorgingsgebied en trekt zelfs bewoners 
vanuit de andere delen van het Benoordenhout. 
In de wijk wonen veel senioren, desondanks zijn er weinig specifieke zorgvoorzieningen 
als gezondheidscentrum, verpleeghuis, etc. Deze voorzieningen zijn in de ander wijken 
van het Benoordenhout gesitueerd waar ook het ziekenhuis ligt. Zorgvoorzieningen 
worden met name als onderdeel van de services bij de (senioren)wonigen aangeboden. 
Naast de woonwijk Duinzigt liggen diverse sportvelden. In de weekenden zorgen de 
sportwedstrijden voor extra parkeerdruk rond het centrum.     
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analyse | korrel/schaal locatie
schaal 1:2000

analyse | zichtlijnen locatie
schaa l 1:2000
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Locatieniveau
Op het niveau van de locatie zijn naast bovengenoemde aspecten tevens de groenstructuur, 
zichtlijnen, stedenbouwkundige accenten alsmede de bereikbaarheid van de locatie en 
haar directe omgeving in kaart gebracht.

Duinzigt is een groene, lommerijke woonwijk. Zowel de ruimte rondom de hoge 
woongebouwen als de laagbouw woningen zijn groen ingericht. Langs de Theo Mann-
Bouwmeesterlaan ter hoogte van het winkelcentrum, staan grote oude beeldbepalende 
bomen. De markante Amerikaanse kerk wordt gedeeltelijk uit het zicht onttrokken door het 
opgaand groen langs haar erfgrens. Het voor publiek toegankelijke gazon aan de westzijde 
van kerk vormt een fysieke en visuele verbinding tussen Theo Mann-Bouwmeesterlaan 
en Esther de Boer-van Rijklaan. De Esther de Boer-van Rijklaan is een zeer lommerijke 
woonstraat met bomen en groene erfgrenzen. Ter hoogte van het winkelcentrum wordt 
de intense groene uitstraling onderbroken om vrij zicht te hebben op de onderdoorgangen 
naar het winkelplein en de achterkanten van de paviljoens.  

De Amerikaanse kerk, naast het winkelcentrum vormt een historisch architectonisch 
waardevol herkenningspunt in het gebied. Het in aanbouw gaande woongebouw 
‘Bouwmeester’ in de zichtlijn van het winkelcentrum, op de plek van het voormalig 
tankstation, zal een herkenningspunt gaan vormen in de routing naar het centrum. 
Het huidige winkelcentrum met zijn beperkte hoogteopbouw is slecht zichtbaar en 
herkenbaar vanaf de hoofdontsluitingsweg evenals vanaf de omliggende woonstraten. 
Het winkelplein met zijn carré van bomen oogt weinig intiem door de forse afmetingen en 
de beperkte bouwhoogte van de aangrenzende gebouwen.

De bereikbaarheid van het centrumgebied is goed. Op dit moment is de het winkelcentrum 
voor alle verkeersstromen op een gelijkwaardige manier bereikbaar vanuit zowel Theo 
Mann-Bouwmeesterlaan, de hoofdontsluitingsweg, en vanaf de Esther de Boer-van 
Rijklaan, een rustige woonstraat. Naast het winkelcentrum ligt een parkeerplaatsen met 
74 ruimte parkeerplekken. Op drukke dagen wordt ook langs alle toevoerroutes intensief 
geparkeerd wat met name het woongebied belast.
Het expeditiehof van de supermarkt ligt achter de winkelbebouwing en is alleen bereikbaar 
via de woonstraten door de woonwijk. 
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analyse | functies
schaal 1:2000

wonen
commercieel

onderwijs
zorg

religie

analyse | groen
schaal 1:2000
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analyse | bereikbaarheid en parkeren
schaal 1:2000
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uitgangspunten | ruimtelijke structuur
schaal 1:1000
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uitgangspunten

Op basis van de stedenbouwkundige analyse zijn een aantal stedenbouwkundige 
uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd voor de herontwikkeling en uitbreiding 
van het winkelcentrum. Hierbij is goede nota genomen van de Stedenbouwkundige 
Visie Voorzieningencentrum Duinzigt 2006. De uitgangspunten betreffen (zie kaart 
uitgangspunten):
1. sloop van paviljoens en huidige parkeerterrein biedt ruimte voor uitbreiding;
2. handhaven huidige bebouwing langs oostzijde Willem Royaardsplein, inclusief 
benutten beperkte uitbreidingsmogelijkheid onder luifels;
3. handhaven breedte Willem Royaardsplein op de huidige maat van 22,5 meter;
4. vormgeven uitbreiding als beëindigend element van reeks grotere, autonome 
volumes gesitueerd tussen Theo Mann-Bouwmeesterlaan en Esther de Boer-van 
Rijklaan;
5. hanteren erfgrenzen van naast gelegen percelen als rooilijn voor de 
nieuwbouw;
6. geleden nieuwbouwvolume op basis van het contextuele verschil in schaal en 
maat van de omgeving: intiem, kleinschalig woonmilieu aan Esther de Boer-van Rijklaan 
en grotere schaal van bebouwing langs Theo Mann-Bouwmeesterlaan;
7. verbeteren zichtbaarheid centrum door toepassing van een stedenbouwkundig/
architectonisch (hoogte) accent op nieuwbouwvolume ter plaatse van hoek Willem 
Royaardsplein/ Theo Mann-Bouwmeesterlaan of op locatie bestaande Albert Heijn 
bebouwing;

8. realiseren van het door de gemeente Den Haag gewenste vrije doorzicht tussen 
nieuwe uitbreiding en kerkgebouw, als onderdeel van de doorzichten tussen de reeks van 
autonome volumes langs de Theo Mann-Bouwmeesterlaan, door voldoende afstand te 
bewaren tussen uitbreiding en kerkgebouw;
9. benutten doorzicht voor verbetering van zichtbaarheid Amerikaanse kerk, een 
historisch architectonisch waardevol herkenningspunt in het gebied;
10. realiseren van een nieuwe langzaam verkeersverbinding in openbare ruimte 
tussen nieuwbouw en kerk, inclusief benutting van aanwezig en waardevol groen;
11. realiseren van één grote ondergrondse parkeervoorziening ten behoeve van 
openbaar en privaat parkeren toegankelijk vanuit de Theo Mann-Bouwmeesterlaan, zodat 
het woonmilieu aan de Esther de Boer-van Rijklaan ontlast wordt van het autoverkeer van 
de bezoekers aan het centrum;
12. situeren van expeditie route langs de zijkant van nieuwbouw, direct toegankelijk 
vanaf Esther de Boer-van Rijklaan naar Theo Mann-Bouwmeesterlaan waardoor overlast 
van expeditie verkeer voor de omliggende bestaande woningen geminimaliseerd wordt.

uitgangspunten | bereikbaarheid en parkeren
schaal 1:1000
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winkels
De drie modellen geven allen op een vergelijkbare wijze invulling aan het commerciële 
programma en het ondergronds parkeerprogramma.
Kleine winkelunits en winkelentrees zijn zo veel mogelijk gesitueerd aan het plein. De 
vergrootte supermarkt op de kop van het plein geeft een sterke winkeluitstraling aan de 
Theo Mann-Bouwmeesterlaan en is goed zichtbaar.

expeditie
Om het gewenste brede doorzicht tussen de nieuwbouw en de Amerikaanse kerk te 
maximaliseren is het nieuwbouwvolume zo compact mogelijk ontwikkeld. Dit is mogelijk 
door de expeditie niet inpandig maar in de openbare ruimte plaats te laten vinden. Een 
niet overdekte expeditie route, geïntegreerd in de goed ingerichte openbare ruimte tussen 
nieuwbouw en kerk, is tevens een waarborg voor een snelle afhandeling van de expeditie 
waarbij afval en goederen niet op straat kunnen achterblijven. De overlast van slechts 
enkele voertuigbewegingen per dag in deze openbare ruimte is beperkt.

parkeervoorziening
Ook de in- en uitrit van de ondergrondsparkeergarage aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan 
is buiten het gebouwvolume gerealiseerd om het gebouwvolume zo compact mogelijk te 
houden. De toegang van de garage is samen met de langzaam verkeersverbinding tussen 
Esther de Boer-van Rijklaan en Theo Mann-Bouwmeesterlaan, opgenomen in de nieuwe 
openbare ruimte tussen nieuwbouw en Amerikaans kerk.
De ondergronds parkeervoorziening is via een entree hal met tapis roulants in de 
zuidwestelijke hoek van het Willem Royaardsplein, verbonden met het winkelgebied.

wonen
De woningen boven de winkels, gesitueerd rondom een centrale daktuin, kennen een 
sterke differentiatie in oriëntatie. De context aan de vier woonzijden verschillen sterk:
- winkelplein (Willem Royaardsplein);
- hoofdstraat (Theo Mann-Bouwmeesterlaan);
- stedelijk groen;
- rustige woonstraat (Esther de Boer-van Rijklaan).
De woningtypologie en woninggrootte is afgestemd op deze contextuele verschillen.

In samenhang met de positie van het hoogteaccent varieert de positie van de hoofdentree 
voor de woningen op de begane grond:
- aan het winkelplein (Model 1 en 2);
- aan de Esther de Boer-van Rijklaan (Model 3).

De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vertaald in drie modellen gebaseerd op het 
onderstaand programma. Naast hetgeen als stedenbouwkundige logische en wenselijke 
volumes is ontstaan, is door de opdrachtgever heel globaal gekeken naar het programma 
van de Nota van Uitgangspunten van 2007:

Commerciële ruimte:
- ca. 3.200 m² nieuwbouw
- ca. 370 m² uitbreiding bestaande, te handhaven bebouwing (niveau 0 en 1)
Parkeren:
- ca. 100 gebouwde openbare parkeerplaatsen
- ca. 40 gebouwde private parkeerplaatsen
Woningen:
- ca. 30 appartementen

De verschillende modellen gaan uit van een zelfde stedenbouwkundige hoofdopzet met 
een zo compact mogelijk nieuwbouw volume ter plaatse van de huidige paviljoens en 
parkeerplaats. Een kleiner winkelvolume met bovenwoning op de kop van het plein aan de 
Esther de Boer-van Rijklaan, geeft het vernieuwde Willem Royaardsplein de beslotenheid 
van een intiem plein voor de wijk.

De drie modellen verschillen in de wijze waarop het stedenbouwkundig/architectonisch 
accent in positie, omvang en hoogte is opgelost. De variatie is als volgt:
1. slank hoogte accent op de kop van het gebouw aan het winkelplein (Model 1);
2. extra woonlaag langs de Theo Mann-Bouwmeesterlaan met nader te bepalen 
hoogte accent op huidige bebouwing AH locatie  (Model 2);
3. extra terug liggende woonlaag aan het winkelplein met nader te bepalen hoogte 
accent op huidige bebouwing AH locatie (Model 3).

De nieuwbouw verenigd de twee in de omgeving aanwezige schaalniveau’s.
De grote schaal van de voorzieningen en woongebouwen aan de Theo Mann-
Bouwmeesterlaan is vertaald in een stevige, aaneengesloten straatwand van minimaal 
3 bouwlagen met een accent op de kop van het winkelplein aan deze zijde van de 
nieuwbouw.
Aan de zijde van de Esther de Boer-van Rijklaan is het gebouwvolume afgestemd 
op de kleine schaal van de woonbebouwing van de vrijstaande villa’s tegenover het 
winkelcentrum en de verder in aan deze laan gelegen jaren dertig woningen. De kop van 
het woonblok bovenop de bestaande winkels doet mee in dit gebouwritme.
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stedenbouwkundige modellen
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model 1
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model 1 | niveau 0
schaal 1 : 500
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model 1 | niveau -1
schaal 1 : 500
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model 1 | niveau 1
schaal 1 : 500
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model 1 | niveau 2
schaal 1 : 500
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model 1 | niveau 3-5
schaal 1 : 500
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impressie vogelvlucht | model 1



25Den Haag, centrum Duinzigt

impressie vanaf winkelplein | model 1
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model 2
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model 2 | niveau 0
schaal 1 : 500
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model 2 | niveau -1
schaal 1 : 500
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model 2 | niveau 1
schaal 1 : 500
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model 2 | niveau 2
schaal 1 : 500
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model 2 | niveau 3-5
schaal 1 : 500
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impressie vogelvlucht | model 2



33Den Haag, centrum Duinzigt

impressie vanaf winkelplein | model 2
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model 3
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model 3 | niveau 0
schaal 1 : 500
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model 3 | niveau -1
schaal 1 : 500
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model 3 | niveau 1
schaal 1 : 500
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model 3 | niveau 2
schaal 1 : 500
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model 3 | niveau 3-5
schaal 1 : 500
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impressie vogelvlucht | model 3
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impressie vanaf winkelplein | model 3
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voorkeursmodel

Model 1 voldoet het beste aan de geformuleerde uitgangspunten. Dit model geeft met 
zijn slanke toren op de hoek van het winkelplein het winkelcentrum een sterk eigen 
gezicht naar de omgeving. Daarnaast biedt de drielaagse nieuwe westelijke pleingevel 
het winkelplein een intieme maar nog steeds kleinschalige sfeer.

Door samenhang aan te brengen tussen de architectuur van de nieuwbouw, de uitbreiding 
van de bestaande winkelgevels en aan de inrichting van de aangrenzende openbare 
ruimte, kan het centrum aan het Willem Royaardsplein een eigen sfeer krijgen die past 
bij deze tijd en een nieuw elan geeft aan de betekenis van deze belangrijke ontmoetings- 
en verblijfsruimte van de wijk.
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