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ZATERDAG, 20 JUNI  

Dag van de Architectuur Den Haag 2015 
Nieuw Nederland, op zoek naar ruimte 

Het stads evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur en de ontwikkeling van 
de stad 
 

10.00  –  opening 

11.00  –  16.00  programma 

 

Op zaterdag 20 juni zijn er tijdens de Dag van de Architectuur Den Haag veel bijzondere 
gebouwen te bezoeken, zoals het pas duurzaam gerenoveerde Sijthoff City, het Mauritshuis, 
het vernieuwde WTC, de Tweede Kamer en het World Forum, dat heeft geïnvesteerd in 
duurzame energievoorziening. Den Haag van boven bekijken? Dat kan vanaf de Haagse Toren 
of New Babylon. Tussen 11 en 16 uur verzorgen gidsen en architecten gratis rondleidingen en 
vertellen over het ontwerp en de geschiedenis van de deelnemende gebouwen.  
 
Opening van de Dag van de Architectuur Den Haag 

Voormalig Haags wethouder en senator, Adri Duivesteijn start de dag om 10 uur met een 
lezing: “Op zoek naar ruimte en …… “  Een kritische blik op de ontwikkelingen van Den Haag. 
Vervolgens zal Joris Wijsmuller, wethouder van SWDC (Stadsontwikkeling, Wonen, 
Duurzaamheid en Cultuur), het evenement officieel openen. De lezing en opening vinden plaats 
in het Filmhuis Den Haag, dat is ingericht als centraal informatiepunt. Hier is op 20 juni nadere 
informatie verkrijgbaar over het programma. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen in de 
foyer architectuurworkshops volgen (o.a. over het duurzaam en milieu vriendelijk ontwerpen van 
gebouwen) onder leiding van architecten en kunstenaars van de Stichting Haags Kinderatelier. 
 

Nieuw Nederland, op zoek naar ruimte 

Het thema van de Dag van de Architectuur in Den Haag is “Nieuw Nederland, op zoek naar 
ruimte”. Nu de VINEX wijken bijna af zijn, vinden de meeste nieuwe ontwikkelingen plaats in de 
bestaande stad. Welke ruimte is er in Den Haag nog aanwezig om de stad te verdichten en hoe 
kunnen we de stad beter klimaatbestendig maken? Er bestaat er geen eenduidige blauwdruk 
meer voor de aanpak van deze projecten. De gebruikers staan nu centraal. De Dag van de 
Architectuur laat met diverse activiteiten zien dat verschillende gebruikers, op hun eigen manier 
op zoek gaan naar ruimte in Den Haag.  
 
Activiteiten 

Tijdens een bus tour langs zelfbouw kavels in Isabelland en de Gele Lis vertellen architecten, 
zelfbouwers en mensen van de kavelwinkel hoe kleinschalig opdrachtgeverschap in zijn werk 
gaat. De Zeeheldentuin is te bezoeken, die door buurtbewoners werd ontwikkeld. In het 
Beatrixkwartier laten gebruikers en eigenaren van de kantoren zien hoe zij het Central Business 
District van Den Haag duurzaam verder willen ontwikkelen.  
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Het Filmhuis Den Haag heeft eenmalig de film Urbanized geprogrammeerd waarin onderzocht 
wordt hoe zowel professionals als burgers op verschillende plekken ter wereld hun steden 
vormgeven. Daarnaast is het ook tijd voor een evaluatie van de VINEX wijken met een excursie 
onder leiding van betrokken professionals. 
Er zijn diverse architectuurwandelingen door de Grote Marktstraat en het Beatrixkwartier dat 
een prijs won voor de bijzondere inrichting van de openbare ruimte. Tijdens een wandeling door 
Den Haag Nieuw Centrum vertelt Erik Pasveer, hoofd Stedenbouw en Planologie, over de 
nieuwe plannen en de visie van de gemeente Den Haag op stadsontwikkeling in relatie tot 
duurzaamheid en herbestemming. Een speciale architectuurrondvaart van de Ooievaart geeft 
weer eens een hele andere kijk op Den Haag.  
 

Voor sommige gebouwen en activiteiten is inschrijven noodzakelijk, dit kan vanaf 11 juni 
via de site.  Ook zijn er op een aantal locaties Engelstalige rondleidingen. Meer informatie over 
het programma: www.dvda-denhaag.nl  


