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De verwachting is dat de huidige vuiloverslag in de Binckhorst in de toekomst leeg zal komen 
te staan. De prijsvraag Hergebruik Afvalkathedraal Den Haag Binckhorst, die is uitgeschreven 
onder een vijftal jonge architectenbureaus, heeft de bedoeling om als een eerste zoektocht te 
komen tot een goede bestemming. De stad Den Haag heeft grootse plannen om de binnenstad 
uit te breiden met een groot aantal woningen en werkgebouwen. Inmiddels zijn er grote 
ontwikkelingen voorzien rond drie NS-stations: Den Haag Centraal, Station Hollands Spoor en 
het Station Laan van Nieuw Oost-Indië. Hieraan gekoppeld wordt de Binckhorst ontwikkeld. 

Het gebouw voor de vuiloverslag, dat bekend is als de Afvalkathedraal, staat op het kruispunt 
van de vier genoemde ontwikkelingen. Het gebouw is in de jaren ’90 gebouwd op het terrein van 
de voormalige gasfabriek. Door de vervuiling als gevolg van de gasproductie door steenkool 
is het onmogelijk om er woningbouw te ontwikkelen. Door zijn positie in de genoemde 
ontwikkelingszones is het van groot belang om onderzoek te plegen naar de programmatische 
mogelijkheden voor het gebouw. Hoe kan dit gebouw faciliterend werken in de omgeving? 

De prijsvraag wil een bijdrage leveren aan voorstellen die een duurzame gebiedsontwikkeling 
mogelijk maken. De hoofdvraag is: wat is er nodig om hier een onderscheidende 
gebiedsontwikkeling te laten plaatsvinden in aansluitng op de behoeften vanuit een leefbare 
stad? Bestaande gebouwen kunnen een grote rol spelen in onze toekomstige leefomgeving. 
Er is behoefte aan inzichten daarover van de ontwerpende discipline inclusief de aankomende 
groep jonge architecten. Daarom is de prijsvraag uitgeschreven onder deze categorie 
ontwerpers zodat zij bij de problematiek worden betrokken. 

Het gebouw zelf heeft een grote circulaire kwaliteit. Door het oorspronkelijke programma 
van eisen zijn er grote overspanningen gerealiseerd. Er zijn grote ruimtes gebouwd zonder 
kolommen zodat de interne flexibiliteit hoog is. De gevels zijn modulair opgezet en de bestaande 
gevelcomponenten zijn volledig uitwisselbaar. De interne hoogte is groot zodat ook door die 
kwaliteit tussenvloeren kunnen worden aangebracht. We verwachten een kritische houding 
van de ontwerpers die ingaat op de relatie van het gebouw in zijn omgeving. Die relatie van het 
gebouw met het reeds ontworpen Waterfrontpark is van wezenlijk belang. Er moet aandacht 
zijn voor flexibiliteit, veranderbaarheid en uitbreidbaarheid van het gebouw. We hebben tevens 
gevraagd om een voorstel voor een programmering dat ingaat op de potenties vanuit fysieke, 
culturele en sociale aspecten. De resultaten van vijf architectenbureaus vindt u in dit document. 
Het resultaat zal worden vertaald in een advies aan het gemeentebestuur van Den Haag. 

Jan Brouwer, voorzitter van de jury

Voorwoord
03 Voorwoord

05 Ideeënprijsvraag 

08 Juryrapport

 Inzendingen

12 BEHOUDEN WAARD
 Jeroen Lemans
 Stefan de Vos
 Andres Felipe 
 Quintero Saenz
 Agnieszka Grzemska
 VLOT architecten
20 KRING DEN HAAG
 Carolien Schippers 
 -C-A-S- 
28 DE KATHEDRAAL VAN DE DINGEN
 Anne Geenen 
 David Schmidt
 Mingus Ten Cate
 Luca Carstanjen
 Site Practice
36 MINISTRY OF FERTILE SOIL
 Tomas Dirrix
 Julia Strömland
 Atelier Tomas Dirrix
44 DIVINA NARCOTICA
 Ugur Sütcü
 Freek Dech
 Arnoud Stavenuiter
 ATELIERUS

52 Colofon

Inhoud



4



De Ideeënprijsvraag Hergebruik Afvalkathedraal Den Haag Binckhorst werd op 13 mei 
2022 uitgeschreven door Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers als een openbare 
ideeënprijsvraag. Het initiatief hiertoe werd genomen door Jan Brouwer en Job Roos.

DOELSTELLINGEN 
De belangrijkste doelstellingen van de prijsvraag waren het genereren van ideeën voor de 
toekomst van het gebouw de Afvalkathedraal in zijn omgeving, en daarmee het ondersteunen 
en aanjagen van onderscheidende gebiedsontwikkeling in Den Haag. Omdat de prijsvraag erop 
was gericht om kansen te bieden aan jonge architecten, is deze uitgeschreven onder architecten 
die op of na 1 januari 2015 zijn geregistreerd bij het Bureau Architectenregister. Het stond hen 
vrij om samenwerking te zoeken met professionals en/of studenten uit andere (ruimtelijke) 
vakgebieden. De architect die de inzending deed bleef de hoofdverantwoordelijke inzender. 
De prijsvraag werd uitgeschreven in samenwerking met Architectuur Lokaal, via de webpagina 
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-afvalkathedraal/

VISIE OP DE TOEKOMST VAN DE AFVALCENTRALE 
Aan de architecten is gevraagd om een onderscheidende visie op de toekomst van de 
Afvalcentrale in de ontwikkeling van de Binckhorst. Deze visie diende een analyse van de plek 
in de stad en het gebouw (verleden-heden-toekomst) te bevatten, waarbij sprake moest zijn 
van een kritische houding. Daarbij moest worden ingegaan op de relatie tussen het gebouw 
en het Waterfrontpark en op mogelijke en kansrijke programmering van het gebouw en het 
park. Ten aanzien van mobiliteit werd gevraagd om een relatie te leggen met onder meer het 
OV-systeem, fiets, auto en vervoer over water. Tenslotte maakte ook aandacht voor flexibiliteit, 
veranderbaarheid en uitbreidbaarheid van het gebouw deel uit van de opgave. Hiernaast is 
gevraagd om een voorstel voor programmering, dat ingaat op de potenties vanuit fysieke, 
culturele en sociale aspecten. 

VOORSELECTIE 
De daadwerkelijke prijsvraag vond plaats na een voorselectie van aanmeldingen voor deelname. 
Hiertoe stuurden 24 architecten een portfolio in met daarbij een motivatie. Het portfolio bevatte 
referentieprojecten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, 
met een relevantie voor de opgave. Daarmee kon inzicht worden geboden in het ontwerpend 
vermogen, ervaring en creativiteit van de inzender. Ook bureauvisies, referenties van onder-
zoeks opdrachten of niet gerealiseerde plannen. In de motivatie werden de belangrijkste redenen 
gegeven om aan de prijsvraag te willen deelnemen, evenals de affiniteit van de inzender 
met de opgave. 

Ideeënprijsvraag Hergebruik Afvalkathedraal Den Haag Binckhorst
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DE JURY
De aanmeldingen zijn door de vakjury geselecteerd aan de hand van de motivatie voor 
deelname, het inzicht in ontwerpend vermogen en inventiviteit, en de algemene indruk van de 
aanmelding. 

De jury, onder voorzitterschap van Jan Brouwer, (architect van de Afvalkathedraal en vm. 
Rijksadviseur Infrastructuur) bestond uit Job Roos (Braaksma & Roos Architectenbureau en vm. 
hoofddocent Architecture & Heritage TU Delft), Marjolein van Eig (BureauVanEig), Philomene van 
der Vliet (BOOM Landscape) en Nicholas Clarke (lector TU Delft). Secretaris van de jury was Cilly 
Jansen (Architectuur Lokaal).

SELECTIE VIJF ARCHITECTEN
De jury selecteerde vijf architecten om een inzending voor de prijsvraag te doen. Zij zijn door 
Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers uitgenodigd om een onderscheidende visie op de 
toekomst van de Afvalcentrale in de ontwikkeling van de Binckhorst te maken. De prijsvraag 
ging van start na een bezoek aan de Afvalkathedraal. In hun plannen boden de architecten in 
tekst en beeld inzicht in het gebouw, in het gebouw in de omgeving en in de programmering. In 
september presenteerden zij hun plannen aan de jury in de Caballerofabriek in de Binckhorst. 
Bijzonder en bijzonder leerzaam voor iedereen, was dat de architecten bij elkaars presentaties 
aanwezig konden zijn. 

In haar bespreking van de inzendingen heeft de jury gekeken naar de creativiteit van de plannen 
(de interactie tussen de ontwikkeling van het gebouw en het waterfrontplan), naar innovatie (de 
relatie met de techniek van het gebouw), duurzaamheid (de gebruiksvitaliteit van gebouw en 
omgeving), interactie (de mate waarin gebouw en omgeving een bijdrage leveren aan de stad in 
brede zin) en naar het onderscheidend vermogen (de algemene inventiviteit van de oplossing). 
De deelnemers ontvingen ieder € 5.000,00 als tegemoetkoming in de kosten.
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Bij deze prijsvraag zijn alle vijf architecten winnaar: het gaat immers 
niet om een ‘beste plan’, maar om het geheel aan visies op de 
opgave, die tezamen ideeën aanreiken en inzichten bieden voor het 
gesprek over de toekomst van de Afvalkathedraal in zijn omgeving, 
de Binckhorst. Het gebied, aan de rand van het Central Innovation 
District (CID), dat door de gemeente als het economische hart van 
Den Haag wordt geprojecteerd is dynamisch; het geheugen van de 
hybride stad is er nu nog sterk aanwezig voor wie dat wil zien. 
De kans tot integrale gebiedswikkeling biedt meer mogelijkheden 
dan die van traditionele marktontwikkeling tot monofunctionaliteit, 
zoals (alleen maar) wooncultuur. Dat dit bovendien niet meer van 
deze tijd is komt naar voren uit de plannen van de nieuwe generatie 
architecten die aan de prijsvraag hebben deelgenomen. De jury 
complimenteert hen met de rijke variëteit aan ideeën die zij voor 
het voetlicht hebben gebracht. Daarin is sprake van uiteenlopende 
schalen en benaderingen, zowel vanuit de Afvalkathedraal als vanuit 
het gebied.

De voorstellen zijn allemaal relevant. Er is breed gekeken naar de 
historische context, naar de bestaande bebouwing en het aanwezige 
landschap, naar het gebruik door en voor ondernemers en 
bewoners van het gebied en van de stad - en zowel naar problemen 
als mogelijkheden. Er is belangstelling voor maatschappelijke 
verbindingen, voor klimaat, natuur, ecologie en bodemvervuiling, en 
uiteraard voor afval. Soms zijn er nieuwe routes gemaakt, soms zijn 
oude verbindingen hersteld en soms zijn de bestaande routes juist 
behouden. De aandacht die is geschonken aan de oevers, het water 
en verbinding met het gebied rondom de Binckhorst behoeft nadere 
reflectie. De plannen reiken tal van ideeën aan voor de verknoping 
van het gebied met het CID.

Het plan BEHOUDEN WAARD inspireert door de 
concentratie op het gebied als geheel en zet aan tot nadenken over 
gedrag en verantwoordelijkheid. Het biedt een alternatief voor 
volledige vernieuwing en gaat uit van reeds aanwezige, en vooral 

van verborgen kwaliteiten. Wat moet worden bewaard, en wat 
niet? Voor het antwoord op deze vraag is opnieuw naar bestaande 
plannen gekeken. Er is juist ook ánders gekeken naar gebouwen, 
materialen, landschap en menselijk contact. Niet alleen gebouwen 
die geen cultureel-maatschappelijke, emotionele of andere 
kwalitatieve waarden vertegenwoordigen worden opnieuw ingezet. 
Sloop of demontage wordt tot het uiterste beperkt; de materialen 
worden hergebruikt en nieuwe toevoegingen zijn duurzaam. Ook al 
is urban mining zeker niet eenvoudig, het heeft wel de toekomst. 
Diversiteit aan oude en nieuwe gebouwen, verschillende typologieën 
en gebruikers uit alle inkomensgroepen kan levendigheid 
genereren. Het verbinden van alle publieke functies langs 
een nieuwe route in een autovrij gebied draagt bij aan sociale 
ontmoeting. De aandacht voor het verwilderde karakter van de 
natuur is uitdagend. 
Als gebouw blijft de Afvalkathedraal wat onderbelicht, maar het 
verwijderen van een gevel waardoor het gebouw in open verbinding 
met het water komt te staan is een heel mooi idee en het levert een 
bijzonder beeld op. Het plan biedt vele ideeën om te komen tot een 
kleurrijke, toegankelijke plek met een menselijke schaal. ~ ~~~~

Iedereen kent de Afvalkathedraal, maar niemand weet wat er 
gebeurt. Vanuit een scherpe observatie schetst KRING DEN 
HAAG de confrontatie met de afvalproblematiek, die we collectief 
uit de weg gaan. Toch bestaat een leefbare, gezonde en aangeharkte 
stad dankzij de Binckhorst-Noord als afvalverwerkingsmodus dat 
gevoelsmatig, maar niet werkelijk, op grote afstand van de stad 
ligt. Er wordt al veel gebruik gemaakt van de vrijheid die hier wordt 
geboden en er is al lang niet meer zo’n grote ruimte beschikbaar 
gekomen in de stad Den Haag. Dat biedt een unieke kans om niet te 
verdichten maar om tegemoet te komen aan het gebrek aan grote 
stadsparken, met faciliteiten op de grond en niet in de hoogte. 
Alle ingrediënten zijn aanwezig om een plek te maken voor de 
buurt, het gebied en de stad zodat zoveel mogelijk functies naast 
woningbouw kunnen worden behouden en versterkt. Daarbij draagt 

Juryrapport
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geleidelijke ontwikkeling vanuit het huidige stratenpatroon bij aan 
behoud van het karakter van het gebied - en praktisch bezien ook 
aan het beperkt houden van graven in vervuilde grond. 
De Afvalkathedraal is mooi onder de loep genomen. Het idee om het 
gebouw, met deels geopende gevel, opnieuw te programmeren met 
buurtfuncties op menselijke schaal is sterk. Het gebouw kan dienst 
doen als circulaire campus voor afval en voor materialen die overal 
in en om het gebied beschikbaar komen voor hergebruik. Dat de 
kraan daarbij wordt behouden is een mooi voorstel. 
Het plan omvat schaalniveaus van straat tot stad. Het spreekt sterk 
tot de verbeelding en de aanpak is realistisch. Het idee om iedereen 
bewuster te maken van de omgang met afval spreekt aan. Afval 
wordt hulpbron en de wijze waarop de problematiek toegankelijker 
wordt gemaakt draagt bij aan een andere, culturele kijk op de 
materiaal stromen die we dagelijks aansturen. 
De jury memoreert eerdere ideeën om de afvalverwerking bij het 
Prins Clausplein te situeren (wat stuitte op fijnstofproblemen 
bij stroomstoring), om volgens het structuurplan van OMA een 
groot strand aan te leggen (terwijl Den Haag al aan de zee ligt), 
of om een Formule 1-circuit in de Binckhorst aan te leggen. Het 
perspectief dat dit plan aanreikt is veel groter dan dat van dergelijke 
commerciële hoogtepunten. ~ ~~~~

DE KATHEDRAAL VAN DE DINGEN stelt het 
omarmen van het erfgoed dat aanwezig is boven verandering. Het 
plan gaat uit van de bestaande Afvalkathedraal en de waardering 
van industrieel ontwerp als een filosofie. Zeker high tech gebouwen 
reiken veel mogelijkheden aan voor hergebruik. Hoewel de 
Afvalkathedraal niet zozeer een high tech gebouw is, maar het juist 
gaat om eenvoud in tegenstelling tot de beperkte mogelijkheden 
van bijvoorbeeld baksteen (vanwege vaste maten en metselwerk), 
is de gedachte inspirerend. Door de grote maat is het gebouw zeer 
geschikt voor hergebruik, mits het de menselijke maat ondersteunt. 
Dat vraagt om reparatie, kleine toevoegingen en het deels openen 
van het gebouw. In de context van het hele gebied zou het gebouw 

een faciliterende functie kunnen vervullen. De visie richt zich 
vooral op het interieur van de Afvalkathedraal en niet zozeer op de 
context, waarvoor al een parkontwerp bestaat en waar dit voorstel 
op aansluit. Voor de programmering van het gebouw zijn welbewust 
geen concrete keuzes gemaakt. Leegte wordt opgevat als een 
kwaliteit die kan worden aangegrepen om dialoog met bewoners 
en stakeholders op gang te brengen. De plek is nu weliswaar 
geen bruisende plek, maar deze kan uitgroeien tot een vrijplaats. 
Hoe zo’n aanpak kan resulteren in een volkspaleis met betekenis 
voor de buurt en de stad is geïllustreerd met rake buitenlandse 
voorbeelden. De beelden zijn poëtisch en behoeven wellicht meer 
toelichting aan de gemeente. 
Het plan is vooral gericht op het proces; de ideeënrijkdom is 
generiek. Voorgesteld wordt om beweging te genereren door het 
aanzetten tot een participatieproces dat niet volgordelijk, maar juist 
gelijktijdig verloopt. Voor die gedachte is veel waardering. Dit vraagt 
ook om op zoek te gaan naar mensen met liefde voor de plek en 
naar consistente gemeentelijke regie. ~ ~~~~

Het MINISTRY OF FERTILE SOIL concentreert zich 
vanuit programmering en het gebouw op het nadenken over het 
afval dat we produceren, maar dat uit het zicht blijft. Het idee is 
helder: er wordt voortdurend doorgebouwd aan de Binckhorst 
en de huidige functie van de Afvalkathedraal als afvaloverslag 
is in de toekomst niet minder wenselijk. Met de toename aan 
bewoners neemt ook het gft-afval toe. Het gebouw krijgt een 
centrale rol binnen de nieuwe verstedelijking. Het wordt benut 
voor bodemonderzoek, het composteren van bioafval en educatie. 
Wellicht zou Den Haag een voorbeeld kunnen nemen aan New York, 
waar de stad en de bewoners hieraan al twintig jaar samenwerken. 
Het gebouw en de locatie bieden de perfecte aanleiding om een 
dergelijk programma niet de stad uit te schuiven en van het gebied 
een woningbouwlocatie te maken, maar juist om afval in de stad te 
houden en zichtbaar te maken. Er kan morgen worden begonnen 
om de afvalberg te reduceren en door biologische compostering 
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de  grond van het Waterfrontpark te verbeteren.Het terugwinnen 
van gezonde bodem wordt de opgave van de 21e-eeuw genoemd en 
vraagt om bewustwording hiervan door zowel de gemeente als haar 
bewoners. Bovendien is zowel in de stad als op het land behoefte 
aan vruchtbare grond. Het probleem dat wordt aangekaart is van 
belang; het gemak waarmee we met afval omgaan is dramatisch. 
Het voorstel om de kwaliteit van de bodem terug te brengen in 
stedelijk gebied en afvalverwerking om te keren van lineair naar 
biologisch is een eenvoudige, maar doeltreffende gedachte met 
een enorme impact op het gebied. Daarbij wordt opgemerkt dat 
volgende generaties helaas worden gedoemd tot eeuwigdurende 
watersanering wegens reeds gepleegde vervuiling.
Het plan biedt vooral prikkelende gedachten. Het idee concentreert 
zich niet op ruimtelijke aspecten waarbij de Afvalkathedraal wordt 
geadresseerd en voor uitvoering zal veel nodig zijn. Het vraagt om 
nieuwe logistiek, hoog technische oplossingen en veel aandacht 
voor luchtbehandeling. Dat neemt niet weg dat de gedachte dat de 
afvalproblematiek kan worden omgekeerd in een kans voor de stad, 
zeker belangwekkend en innovatief is. Bovendien kan compostering 
kan bijdragen aan de verbinding tussen stad en platteland. ~ ~~~~

Het plan DIVINA NARCOTICA gaat uit van de huidige 
situatie in de Binckhorst. Op basis van onderzoeksgegevens wordt 
gesteld dat één op de tien jongeren in Den Haag betrokken is bij 
drugscriminaliteit; in de Binckhorst is dat zelfs één op de drie. 
Het zijn schokkende cijfers. Hierbij wordt opgemerkt dat voor 
de generatie Z, die eind vorige eeuw is geboren, drugsgebruik 
gangbaar is. Het plan is gebaseerd op het decriminaliseren van 
hiervan. Inspiratie voor de programmering is gevonden in de hel en 
de hemel uit het Middeleeuwse epos La Divina Commedia van Dante. 
Enerzijds wordt beoogd om de Afvalkathedraal nieuw leven te 
bieden, anderzijds gaat het om het verminderen van gezondheids-
risico’s vanuit het idee dat reguleren beter is dan verbieden. In het 
bestaande gebouw, dat wordt hergebruikt door een toevoeging, kan 
een nieuwe, beveiligde industriële productie van drugs ontstaan 

waarbij ook is gedacht aan onderzoek en educatie. De hemel is 
duidelijk aanwezig in het plan; het spanningsveld met de hel is 
minder zichtbaar. Dat de problematiek vooral een politiek probleem 
is en tot veel discussie kan leiden is ook de bedoeling: daardoor kan 
criminalisering van drugsgebruik worden geadresseerd. 
Het ontwerp is ver uitgewerkt en betreft een autonoom gebouw 
met flexibele ring als gedoogzone met diverse programmering. Het 
keert zich als introvert gebouw af van de omgeving; daarnaast zijn 
er voorstellen voor activering van het park. Waar het MINISTRY OF 
FERTILE SOIL gericht is op de transformatie van afval naar bodem, 
gaat het hier om de transformatie naar genot. In dit plan zal het 
nieuwe afval dat ontstaan worden benut voor andere chemische 
processen. Het voorstel biedt een originele aanvulling op de andere 
plannen. Het thema is relevant, het verhaal fantastisch.
Er wordt oplossing voor een verborgen probleem dat nu in het 
gebied aanwezig is; een ruimtelijk perspectief voor de toekomst 
van het gebied blijft daarbij achter. Hoewel een al te rooskleurige 
oplossing wordt aangedragen getuigt deze inzending van groot 
optimisme. Isolement en institutionalisering is wel een issue en de 
interessante manier waarop de problematiek wordt aangekaart is 
moedig. ~ ~~~~

Tezamen brengen de plannen een aantal thema’s naar voren, die 
de jury als volgt zou willen adresseren:

STADMAKEN
Iedereen vindt plekken zoals de Binckhorst lastig als het gaat om 
wat ermee zou moeten gebeuren, maar als er grootschalig zou 
worden gesloopt, mist iedereen dergelijke plekken weer als ze er 
niet meer zijn. Dat maakt het unieke karakter van deze gebieden 
juist waardevol. Echter, we dreigen deze zo belangrijke rafelranden 
van de stad kwijt te raken. In de Binckhorst is de werkelijke 
opgave die van ‘stadmaken’: het ontwikkelen van een aanpak voor 
duurzame ontwikkeling van processen waarin de betrokkenheid van 
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onder meer bewoners evident is. Gebieden met een geschiedenis 
en tal van gemengde functies ondervinden ook grote populariteit. 
Dat geldt zeker voor jongere generaties, voor wie inclusiviteit, 
bewustzijn van natuur en klimaat en het verantwoordelijk omgaan 
met wat al bestaat, vanzelfsprekend is. 
Die ingrediënten zijn aanwezig in de Binckhorst. Er kunnen veel 
mogelijkheden worden benut om een nieuw hoofdstuk toe te voegen 
aan het geheugen van de stad. Dat staat haaks op traditionele 
stadsontwikkeling waarbij opruimen en schoonvegen om opnieuw te 
beginnen vanuit een tabula rasa, waarbij niet alleen de rijke fysieke 
maar ook de gelaagde mentale geschiedenis verdwijnt.

INNOVATIE 
In de CID-plannen voor de drie stationsgebieden is de Binckhorst 
over het hoofd gezien. Hier ligt een unieke kans om de stad als 
geheel te verrijken en te midden van de vervoersknooppunten 
ruimte te bieden aan beleving op menselijke schaal. 
Er is vooral ook ruimte voor een andere economie dan die van 
commercie alleen. De Binckhorst is al meer dan een eeuw van 
ruimtelijke en economische betekenis; bewoners in de Binckhorst 
zijn ondernemers. Het is een plaats met een uniek Haags DNA, 
dus unieke identiteit. Er zijn kansen voor de maakindustrie, 
voor innovatie en voor circulaire productie. Daarbij biedt de 
Afvalkathedraal zeldzame mogelijkheden om te komen tot een 
nieuwe omgang met zowel grondstoffen als afval in de stad. Het 
maken van ‘grijze’ plekken kan een motor voor innovatie zijn en ook 
ontmoeting stimuleren.

FLEXIBILITEIT EN REGIE
Geleidelijke, integrale en gemeenschappelijke gebiedstransformatie 
biedt ruimte om de plek te laten groeien als tegenhanger van louter 
economisch gedreven woningmarktontwikkeling. De stad heeft 
behoefte aan waardering van wat er was en is, en aan versterking 
van de buurt. Door de architecten is gesproken van ‘liefdevolle 

verwaarlozing’, over de behoefte van de stad aan achtertuinen en 
over het verbinden van nature en nurture. 
Het koesteren en stimuleren van identiteit vraagt om de vrijheid 
van de flexibiliteit. Flexibele ontwikkeling is niet visieloos, 
integendeel, het plannen van het ongeplande is een strategie die 
langjarige, consistente aansturing behoeft en ervoor zorgt dat 
belanghebbenden verbonden blijven. 

TOEGANKELIJKHEID
Er zou veel meer moeten worden nagedacht over de vitaliteit 
van steden. Het naast elkaar laten bestaan van verschillende 
werelden vereist niet alleen grote gelaagdheid van de plek, maar 
juist ook om het toegankelijker maken van de stad voor mensen 
met minder geld. Er zijn elders in het land al vele voorbeelden 
waarbij initiatieven van bewoners minder afhankelijk worden van de 
gemeente (zoals het Wijkpaleis in Rotterdam-West).

OMDENKEN
Nu biedt de Afvalkathedraal voor de bezoeker een confronterend 
voorbeeld van een oude ‘lineaire’ economie. Het is niet 
verwonderlijk dat alle gepresenteerde plannen een innovatieve 
blik ontwikkelen op de omgang met sociale en materiaalstromen 
in de stad. Deze visies bieden belangrijke aanknopingspunten 
voor het maken van een gezonde, duurzamer (volhoudbaarder) en 
veerkrachtiger stad. De gemeente Den Haag is aan zet. Durft de 
stad de uitdaging van omdenken aan?
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MISSION STATEMENT  Een gebied wegvagen en dan opnieuw beginnen, dat kan anders, dat moet anders. In een 
tijd waar grondstoffen schaars zijn en onze gezamenlijke carbon footprint blijft stijgen moeten we anders ontwikkelen. 
Zorgvuldig kijken en vervolgens reageren op wat er al is, wat er was en wat er had kunnen zijn. Ontwerpen door te 
reageren op het verleden, heden en toekomst van de plek. Onze inzending laat een tegengeluid horen op de gebiedsvisie 
zoals gepresenteerd door OKRA. Een alternatieve uitkomst door anders om te gaan met het vertrekpunt. Het vertrekpunt 
niet zien als een beperkend obstakel maar als bron van informatie en kansen om een plan te ontwikkelen dat verankerd 
is op zijn plek. Een plan dat waardevolle gebouwen, infrastructuren en natuur behoudt en versterkt. Erkennen dat de ziel 
van de plek het behouden waard is.
Dit stuk stad heeft een rijke historie en is over decennia uitgegroeid tot wat het nu is. Op het eerste gezicht oogt het 
gebied wellicht rommelig en getuigend van weinig ruimtelijke kwaliteit. Ons plan tracht te laten zien dat er wel degelijk 
verborgen kwaliteit is onder het oppervlak die via strategische ingrepen tot uiting kan komen.

VIJF THEMA’S  De ontwerpmethode is gebaseerd op de volgende vijf thema’s: 

1  VERBORGEN POTENTIEEL  Op zoek naar verborgen potentieel. De aanwezige gebouwen, materialen en 
publieke ruimte door een andere bril bekijken. De huidige situatie biedt kansen voor nieuwe vormen van gebruik. Een 
voormalig parkeerdek wordt een overdekt sportveld. Een over- gedimensioneerde constructie draagt een lichtgewichte 
opbouw. Onbereikbare, verharde buitenruimtes worden verzacht en toegankelijk gemaakt. De waarde van gebouwen, 
groen, infrastructuur en ruimte wordt op verschillende gronden getoetst om vervolgens een afweging te maken.
Er is onder meer gekeken naar de:
- Cultuurhistorische waarde 
- Ruimtelijke waarde
- Emotionele waarde

Als voorbeeld; een gebouw dat stedenbouwkundig gezien een belemmering vormt, in bouwkundig slechte staat is en 
lastig anders indeelbaar is zal waarschijnlijk worden gedemonteerd. Als de cultuurhistorische en emotionele waarde 
laag zijn maar de bouwkundige en stedenbouwkundige waarde hoog zijn dan blijft het gebouw behouden en zal de nieuwe 
ingreep een poging doen de lage waardes op te waarderen. Voor iedere entiteit een zorgvuldige afweging op basis van een 
breed spectrum van factoren. Behouden als het even kan en demonteren als het echt niet anders gaat.

2  ZONDER VERSPILLING  Als uit de afweging blijkt dat een gebouw of infrastructuur moet wijken ten gunste 
van het grotere geheel dan wordt er gedemonteerd. De verschillende materialen worden gescheiden en gesorteerd. 
Vervolgens krijgen de materialen een nieuwe bestemming binnen de ontwikkeling. De SPOORLIJN wordt vervaardigd 
uit materialen die geoogst worden op de plek. Een ondergrond van bakstenen, klinkers, betonnen segmenten, stalen 
kolomen, trespa platen en houten balken. Het gebied krijgt faciliteiten die helpen in bewustwording ten aanzien van 
consumptie. Zo komt er een fysieke marktplaats waar gedemonteerde bouwmaterialen en tweedehands producten 
verkocht of geruild kunnen worden. Huishoudelijk afval wordt beperkt door bulkwinkels en markten. Koffietjes to-go gaan 
in eigen mok. GFT wordt centraal ingezameld en tot compost verwerkt.

3  ONBEGRENSD  We stellen één verbindend element voor, de SPOORLIJN. Refererend aan het treinspoor wat ooit 
op deze plek als verbindend element fungeerde. De naam SPOORLIJN doelt enerzijds op dit treinspoor en anderzijds op 
de sporen die de aanleidingen vormen voor nieuwe ingrepen. Een route op hoogte die het gebied met de rest van de stad 
verbindt. Een route die de gebouwen en publieke ruimtes onderling verbindt. Een route waar fietsen, wandelen en skaten 
wordt gestimuleerd. Onbegrensd betekend ook een autovrij gebied, geen wegen die het gebied fysiek en mentaal opdelen.
Het gebied zal een onbegrensd karakter krijgen en een hoge mate van publieke toegankelijkheid. Een voorwaarde voor 
nieuwe gebouwen is de toevoeging van één of meerdere publieke functies. Dit zal gebeuren in de vorm van buitenruimte, 
horeca, recreatie of sport. Deze publieke functies zijn met elkaar verbonden via de SPOORLIJN. Een route met 
bestemmingen die spontane activiteiten en ontmoetingen stimuleert. Onderweg naar huis een boek lenen, even sporten 
of je fiets laten maken. De SPOORLIJN als verbindend element om de levendigheid en saamhorigheid van het gebied te 
vergroten.

4  DIVERSITEIT  Den Haag is een stad die wordt gekenmerkt door diversiteit. Arm en rijk, jong en oud, allochtoon 
en autochtoon, wonen, werken en recreëren naast en met elkaar. Het verdichten van Den Haag zal wat ons betreft op een 
manier moeten gebeuren die recht doet aan deze identiteit.

- Bouwkundige waarde
- Stedenbouwkundige waarde 
- Materiële waarde
- Economische waarde



De diversiteit stellen we onder meer voor in typologie en gebouwvorm. Zo zijn er bijvoorbeeld grond- en 
watergebonden woningen opgenomen, urban villa’s en middelhoge torens. Het gebied is opgedeeld in drie 
verschillende zones. Hoogbouw als bufferzone langs de Binckhorstlaan. Een tweede zone waar ook de afvalkathedraal 
onderdeel vanuit maakt met middelhoge gebouwen die qua maat passen bij de afvalkathedraal. De derde zone 
langs de Trekvliet is voornamelijk laagbouw. De doelgroepen zijn divers, geen penthouses op de bovenste laag voor 
de happy few maar een mix van marktwaardes en afmetingen in ieder gebouw. Een grondgebonden woning kan 
betrokken worden door één familie, door drie stellen die ieder een laag betrekken of door een groep studenten. 
Geen monofunctionele gebouwen maar een gemixt programma. De gemengde activiteiten zorgen voor onverwachte 
ontmoetingen en kruisbestuiving. Daarnaast geeft het de gebouwen levendigheid over de gehele dag.

5  STAD & NATUUR  In het gebied zijn meerdere plekken te vinden die lange tijd niet zijn aangeraakt. De natuur 
heeft hier geruime tijd de vrije loop gehad en dat is terug te zien. Bijvoorbeeld ter plaatse van de afvalkathedraal en 
langs het treinspoor zijn volgroeide bomen en groenstructuren te zien. Het geeft het gebied een wild en vrij karakter, 
groen dat niet vanaf de tekentafel bedacht is maar eerder over tijd is ontstaan. Het zijn interessante voorbeelden waar 
de geplande gebouwde omgeving en de ongeplande natuur als integraal geheel bestaan. We zien deze situaties als 
aanleiding voor de nieuwe ontwikkelingen. Het scheppen van de juiste condities en vervolgens de natuur op zijn beloop 
laten. Een gebied waar mens en dier een plek krijgen en samen bestaan. Gezonde publieke ruimte die actief gebruik, 
bewustwording en ontspanning stimuleert. Natuurinclusieve gebouwen met een positieve carbon footprint. Duurzame, 
demontabele constructiemethodieken worden toegepast. Geen betonnen torens maar houtbouw, gelimiteerd aan de 
maximale hoogte die ook meer in de buurt komt van de menselijke schaal.

AFVALKATHEDRAAL  De herbestemming van de Afvalkathedraal gebruikt de vijf thema’s op gebouwniveau. 
We zien potentie in de bestaande openingen van het gebouw, waar het water en buitenruimte het gebouw ingaan en 
andersom. Door het gebouw verder te openen en delen van de gevel te verwijderen versterken we dit karakter en 
ontstaat een gebouw dat sterk verweven is met zijn directe omgeving. Het gebouw wordt een actief onderdeel van 
het park, de gehele dag, het hele jaar door. De huidige indeling van de Afvalkathedraal is gebaseerd op een logistiek 
proces. Afvalverwerking in vier stappen. Deze vier zones van het gebouw blijven behouden in de herbestemming maar 
krijgen een andere functie.

De eerste zone is bedoeld voor voedselproductie, het kweken van groente en fruit. De tweede zone is voor 
voedselverwerking, de derde en vierde zone hebben een flexibel karakter en zullen verschillende rollen vervullen. Zo 
is een marktopstelling mogelijk in de derde zone waar voedsel verkocht wordt. In de vierde zone wordt gegeten en 
ontspannen. Bijeenkomsten behoren ook tot de mogelijkheden in de vorm van feesten, sportevenementen of beurzen.
De in het verleden geplande uitbreiding van de Afvalkathedraal biedt een aanleiding tot het verlengen van een deel van 
de constructie en een publieke ruimte te definiëren als onderdeel van het gebouw. Vanaf deze buitenruimte heeft het 
gebouw het meest open karakter en nodigt uit tot bezoeken. Vanaf deze buitenruimte kan ook de SPOORLIJN betreden 
worden. De route voert door het gebouw heen en treedt op momenten ook buiten het gebouw. De volgroeide bomen 
aan de zijde van de trekvliet vormen een groen decor vanuit het gebouw. Niet enkel visueel maar ook via een fysieke 
verbinding worden groen en water beleefbaar gemaakt.

TOEGEPAST  De gebiedsvisie van OKRA laat een traditionele ontwikkeling zien. Negentig procent slopen en 
opnieuw beginnen. Aan de hand van de vijf thema’s is een alternatieve ontwikkeling ontworpen die qua vierkante 
meters vergelijkbaar is maar met behoud en versterking van karakter van het gebied.
Een pleidooi voor het nauwkeurig verdichten van stedelijke gebieden door op zoek te gaan naar de verborgen potentie. 
Schoonheid zien waar het niet vanzelfsprekend is en zorgvuldig omgaan met hetgeen er was, is en kan zijn.

OKRA*  VLOT
Gesloopt:  63.000 m2  Gedemonteerd: 14.500 m2

Behouden:  5.000 m2  Behouden:  53.500 m2

Nieuwbouw:  235.000 m2  Nieuwbouw: 206.500 m2

Gerealiseerd: 240.000 m2  Gerealiseerd: 260.000 m2

Buitenruimte: 125.500 m2  Buitenruimte: 144.500 m2

  Overdekte buitenruimte: 12.500 m2

  Groendaken: 30.500 m2

*de vierkante meters in het plan van OKRA zijn ingeschat op basis van de beschikbare gegevens. Deze gegevens kunnen afwijken.
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BEHOUDEN WAARD

VERBORGEN POTENTIEEL

Een gebied wegvagen en dan opnieuw beginnen, dat kan anders, 
dat moet anders. In een tijd waar grondstoffen schaars zijn en 
onze gezamenlijke carbon footprint blijft stijgen moeten we anders 
ontwikkelen. Zorgvuldig kijken en vervolgens reageren op wat er 
al is, wat er was en wat er had kunnen zijn. Ontwerpen door te 
reageren op het verleden, heden en toekomst van de plek. 

Onze inzending laat een tegengeluid horen op de visie zoals 
gepresenteerd door OKRA. Een alternatieve uitkomst door anders 
om te gaan met het vertrekpunt. Het vertrekpunt niet zien als een 
beperkend obstakel maar als bron van informatie en kansen om 
een plan te ontwikkelen dat verankerd is op zijn plek. Een plan 
dat waardevolle gebouwen, infrastructuren en natuur behoudt en 
versterkt. Erkennen dat de ziel van de plek het behouden waard is. 

Dit stuk stad heeft een rijke historie en is over decennia uitgegroeid 
tot wat het nu is. Op het eerste gezicht oogt het gebied wellicht 
rommelig en getuigend van weinig ruimtelijke kwaliteit. Ons plan 
tracht te laten zien dat er wel degelijk verborgen kwaliteit is onder 
het oppervlak die via strategische ingrepen tot uiting kan komen. 

Een pleidooi voor het nauwkeurig verdichten van stedelijke gebieden 
door op zoek te gaan naar de verborgen potentie. Schoonheid zien 
waar het niet vanzelfsprekend is en zorgvuldig omgaan met hetgeen 
er was, is en kan zijn. Behouden als het even kan en demonteren als 
het echt niet anders gaat.

ZONDER VERSPILLING ONBEGRENSD DIVERSITEIT STAD EN NATUUR

GEBIEDSVISIE OKRA
slopen en opnieuw beginnen.

OKRA*
Gesloopt:     63.000 m2

Behouden:    5.000  m2

Nieuwbouw:    235.000  m2

Gerealiseerd:   240.000  m2

Buitenruimte:    125.500  m2

VLOT
Gedemonteerd:   14.500  m2

Behouden:    53.500  m2

Nieuwbouw:   206.500  m2

Gerealiseerd:   260.000  m2

Buitenruimte:   144.500  m2

Overdekte buitenruimte:  12.500  m2

Groendaken:   30.500  m2

*inschatting op basis van beschikbare gegevens.
Deze gegevens kunnen afwijken.
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P

P

NIEUWE INTERPRETATIE
toevoegingen geven meerwaarde aan het 

bestaande.

OP ZOEK NAAR POTENTIE
behouden als het even kan en demonteren als 

het echt niet anders gaat.

GASFABRIEK
industrieel verleden heeft het gebied gevormd.

MOBILITEIT
prioriteit voor voetganger en fietser. 

auto’s ondergronds.

ZONES
drie zones in schaal en maat.

PUBLIEKE RUIMTE
onder, tussen, naast, in en op gebouwen.

NATUURINCLUSIEF
nieuwe toevoegingen faciliteren flora en fauna.

VOORUITBLIK
condities scheppen en loslaten.

ONBEGRENSD
publieke functies langs verhoogde route.

STAD EN NATUUR
groen met wild en vrij karakter behouden

DIVERS PROGRAMMA
onverwachte ontmoetingen.

DIVERSE DOELGROEPEN
mix van marktwaardes.

www.vlotarchitecten.nl3/5

INSPIRATIE
vormentaal als aanleiding.

NATUUR DE VRIJE LOOP LANGS DE TREKVLIET

SPONTANE ONTMOETINGEN OP DE SPOORLIJN

SYMBIOSE
nieuwe kansen ontstaan.

HERDEFINIËREN  
drijvende straat.
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De herbestemming van de Afvalkathedraal gebruikt de vijf thema’s 
op gebouwniveau. We zien potentie in de bestaande openingen van 
het gebouw, waar het water en buitenruimte het gebouw ingaan 
en andersom. Door het gebouw verder te openen en delen van de 
gevel te verwijderen versterken we dit karakter en ontstaat een 
gebouw dat sterk verweven is met zijn directe omgeving.Het gebouw 
wordt een actief onderdeel van het park, de gehele dag, het hele jaar 
door. 

De huidige indeling van de Afvalkathedraal is gebaseerd op 
een logistiek proces. Afvalverwerking in vier stappen. Deze vier 
zones van het gebouw blijven behouden in de herbestemming 
maar krijgen een andere functie. De eerste zone is bedoeld voor 
voedselproductie, het kweken van groente en fruit. De tweede 
zone is voor voedselverwerking, de derde en vierde zone hebben 
een flexibel karakter en zullen verschillende rollen vervullen. Zo 
is een marktopstelling mogelijk in de derde zone waar voedsel 
verkocht wordt. In de vierde zone wordt gegeten en ontspannen. 
Bijeenkomsten behoren ook tot de mogelijkheden in de vorm van 
feesten, sportevenementen of beurzen. 
 
De in het verleden geplande uitbreiding van de Afvalkathedraal biedt 
een aanleiding tot het verlengen van een deel van de constructie en 
een publieke ruimte te definiëren als onderdeel van het gebouw. 
Vanaf deze buitenruimte heeft het gebouw het meest open karakter 
en nodigt uit tot bezoeken. Vanaf deze buitenruimte kan ook de 
SPOORLIJN betreden worden. De route voert door het gebouw heen 
en treedt op momenten ook buiten het gebouw. 

ETEN EN DRINKEN
samenkomen en ontspannen.

VIER ZONES
1. produceren 2. verwerken 3. flexibel 4. flexibel.

SPORT
actief en gezond.

FESTIVAL
vieren en ontmoeten.

1

2

3

4
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VERLENGEN
buitenruimte definieren.

OPENEN
strategische ingrepen.

VERBINDEN
toegankelijk karakter.

OPEN KARAKTER 

VISUELE EN FYSIEKE VERBINDINGEN
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Het Antropoceen is evenzeer een 
erkenning van de uitzonderlijke 
kracht van de mens als een 
collectief brevet van onvermogen. 
(Jaap Tielbeke, Welkom in het Antropoceen Groene Amsterdammer, 6 juli 2016) 

Het Antropoceen - een veelgehoorde term om onze huidige tijd te duiden 
waarin de aarde en atmosfeer blijvend worden beïnvloed door menselijk 
handelen laat ons zien dat onze manier van leven en consumeren niet meer 
houdbaar is. Het wordt steeds concreter dat het lineaire systeem waarop onze 
samenleving decennia lang is gebouwd niet meer werkt. Het eindpunt van 
de lijn - afval - wordt een steeds onontkoombaar der probleem. De vervuilde 
bodem, de CO2 uit de verbrandingsoven en de microplastics in ons lijf. Afval 
eist zijn plek letterlijk op en geeft ons niet langer de ruimte om weg te kijken. 

Met deze bril hebben we naar de locatie van de huidige Afvalkathedraal 
gekeken. In verschillende locatiebezoeken viel het ons op dat de plek niet 
alleen wordt gekenmerkt door de afvalverwerking die er plaatsvinden, maar 
ook door allerhande opslag van materialen. Door de gemeente en bedrijven, 
maar ook gewoon langs de kant van de weg. Wc potten, betonblokken en 
aluminium profielen. Het ligt allemaal voor het oprapen in dit deel van de 
Binckhorst. Tussen hoog gras en groen dat het midden houdt tussen struiken 
en bomen zien we de aangeharkte stad maar voelt die ook ver weg. De plek 
biedt ruimte en vrijheid die wordt benut door festivals (laserfest door PIP) 
graffitikunstenaars en een illegale automonteurs. 

Dit karakter van de plek willen we graag behouden voor de Afvalkathedraal en 
dit deel van het Waterfrontpark. Maar om niet te prooi te vallen aan plannings- 
en vernieuwingsdrift moeten we ook met een concreet programma en plan 
komen waarmee het gebouw kan blijven staan. Hiervoor zien we kansen in 
de strategische ligging als poort naar de stad. Waar eerst goederen werden 
afgevoerd kunnen we dit in de toekomst combineren met toevoer. 

Projecten in de Binckhorst en het CID komen in de bestaande stad. Er 
vindt dus bijna altijd ook sloop plaats voor er gebouwd kan worden. Bij die 
sloop komen materialen vrij die moeten worden afgevoerd, voor de bouw 

moeten vaak andere materialen worden aangevoerd. Deze verkeersstromen 
zullen door de verkavelde ontwikkelstrategie jarenlang de Binckhorst 
beheersen. Dat kan duurzamer, via water en klein elektrisch vervoer. De 
Afvalkathedraal heeft alle infrastructuur om dit type logistiek te faciliteren 
en ligt gunstig in het hart van alle nieuwe ontwikkelingen rond de stations 
en de Binckhorst zelf. De gemeente kan het gebruik van duurzaam vervoer 
naar de bouwplaats als voorwaarde gaan stellen bij haar binnenstedelijke 
projecten en het nieuwe leven van de Afvalkathedraal zo stimuleren. Maar 
dit gigantische materialendepot staat straks midden in een woonwijk en 
moet ook op menselijke schaal een verbinding aangaan met de stad. Zoals 
eerder geschreven in onze motivatie denken wij dat Den Haag behoefte 
heeft aan ademruimte (Den Haag verdicht enorm) maar ook aan een sociale 
ontmoetingsplek. Historisch gezien heeft de stad een sterke scheiding 
tussen wijken, zand en veen, Hagenaren en Hagenezen. Met dit gebouw 
en zijn programmering willen we aanknopingspunten bieden voor nieuwe 
verbindingen. 

Door zowel sociaal programma als kunst en cultuur samen te brengen 
in hal 1 en 2 (zie visie) kunnen we een nieuwe plek scheppen die 
bedoeld is om te delen. Veel culturele organisaties hebben behoefte aan 
grootschalige presentatie en evenementenruimte. Sinds de sluiting van 
de Elektriciteitsfabriek bestaat die niet meer in Den Haag. Organisaties 
als PIP, NEST, Stroom kunnen bij toerbeurt of in samenwerking de ruimte 
programmeren of er kan een tentoonstelling in samenwerking met een 
organisatie van buiten Den Haag plaatsvinden. Het gebouw fungeert als 
letterlijke vrijhaven voor nieuwe ideeën en biedt makkelijke logistieke toegang 
en materialen uit het materialendepot die kunnen worde ingezet in de 
presentaties en weer worden teruggebracht. De 14m hoge hal biedt oneindige 
mogelijkheden in haar huidige vorm en wordt ondersteund door toiletten, 
bar faciliteiten in de ruimtes onder het stortplateau. Deze facilitaire ruimtes 
worden gedeeld met de buurtfuncties die in losse volumes bovenop het plateau 
staan. 

Deze kleinere ruimtes zijn gemaakt van de westgevel van het materialendepot 
dat we openen naar de stad om zo het terrein aan de westkant bij het 
materialen depot te betrekken. Van de dejo rooster panelen worden met 
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isolatie en binnenafwerking nieuwe binnenruimtes gemaakt voor de 
buurtbewoners. De kleinschalige tussenruimtes en buitenruimtes die ontstaan 
maken de ruimte bewoonbaar voor kleinere activiteiten verbonden aan de 
kringloopwinkel die zich op de begane grond bevindt. Denk daarbij aan een 
leestafel met tweedehands boeken, koffiehoek of ruimte voor cursus repareren 
kleine electra. Deze winkel vormt de ‘trekker‘ vanuit de zuidkant voor zowel 
bewoners met een kleiner budget als mensen op zoek naar een bijzondere 
vondst. De kringloopwinkel als grote gelijkmaker en laagdrempelige toegang 
tot het verder programma. Naar het model van SESC in Brazilië geloven we 
dat juist de combinatie van functies en het toepassen van tussenklimaten kan 
bijdragen aan een plek waar iedereen naar binnen durft. Door de inkomsten 
van het materialendepot en de kringloopwinkel kunnen de buurtfuncties 
en eventueel cultuurprogramma’s worden ondersteund. Bouwbedrijven en 
projectontwikkelaars dragen zo bij aan een prettige stad met ademruimte 
voor iedereen. Tegelijkertijd bouwt de gemeente aan een nieuw stedelijk 
grondstoffen systeem en aan nieuwe vormen van bodemsanering. Een circulair 
systeem dat eerst naast het oude bestaat, maar zich vanuit hier ‘als een 
olievlek‘ kan uitbreiden tot het nieuwe normaal. 

We zien Kring Den Haag dan ook nadrukkelijk niet als een eindbeeld van een 
‘af‘ project maar een eerste stap van een nieuw begin. 
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Het Antropoceen is evenzeer een erkenning van de 
uitzonderlijke kracht van de mens als een collectief brevet 
van onvermogen. 

(Groene Amsterdammer, 2016)

Het Antropoceen - een veelgehoorde term om onze 
huidige tijd te duiden waarin de aarde en atmosfeer 
blijvend worden beïnvloed door menselijk handelen laat 
ons zien dat onze manier van leven en consumeren niet 
meer houdbaar is. 

In het dagelijks leven zijn torenhoge grondstofprijzen 
stijgende materiaalkosten en de gevolgen van 
klimaatverandering overal om ons heen. Het wordt 
steeds concreter dat het lineaire systeem waarop onze 
samenleving decennia lang is gebouwd niet meer werkt. 
Het eindpunt van de lijn - afval - wordt een steeds 

Kring Den Haag   
onontkoombaar der probleem. De vervuilde bodem, de 
CO2 uit de verbrandingsoven en de microplastics in ons 
lijf. Afval eist zijn plek letterlijk op en geeft ons niet langer 
de ruimte om weg te kijken. 

Wat is er mogelijk als we ons afval onder ogen komen 
en ons leven met materialen opnieuw uitvinden? Het 
zal niet alleen iets vragen van ons denken en ons 
organisatievermogen, maar ook zeker van onze steden. 
We moeten plekken reserveren waar we bewust een 
nieuw systeem kunnen bouwen en laten groeien.
Een nieuw systeem dat eerst naast het oude bestaat, 
maar zich “als een olievlek” kan uitbreiden. Vanuit een 
plek die de consumerende mens niet meer op een 
voetstuk plaats, maar haar teruggeplaatst als onderdeel 
van een groter geheel. Kring Den Haag is geen eindbeeld 
van een “af” project waarin alles is opgelost maar een 
laboratorium voor een nieuw begin.  

1/51/5Kring Den Haag  |
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Regionale toegangspoort Den Haag - In de AVR 
Den Haag wordt op dit moment al het huisafval van 
de stad verzameld en elke dag per boot vervoerd naar 
de vuilverbranding in de Botlek. Op het schip staat dat 
zij een file van 16 vrachtautos bespaart. Het gebouw 
werkt via het water als een efficiente machine mate-
riaal weg uit de stad. Maar is net zo gunstig gelegen 
en uitgerust om materiaal de stad in te brengen. Deze 
mogelijkheid willen we blijven benutten.  

lineair proces afvalverwerking

Kring van wijken, materialen en bewoners  
De afvalkathedraal is een begrip in Den Haag, maar 
de gigantische binnenruimte is een verborgen schat. 
Met de sloop/nieuwbouw op de Binckhorst en het CID 
komen er nieuwe materialenstromen op gang en nieu-
we sociale stromen. Beiden willen we samenbrengen 
en verbinden in het markante gebouw aan de Trekvliet 
met een programma waar iedereen (ook zonder te 
consumeren) welkom is en met elkaar in contact kan 
komen.    

Van lineaire organisatie naar uitwisseling 
De afvalkathedraal is opgezet in 4 hoofdruimtes voor 
de afvalverwerking. In haar nieuwe bestaan benutten 
we de bestaande kwaliteiten van elke specifieke ruimte 
voor nieuw programma. Sociaal richting de jachthaven, 
een open cultuurruimte in het hart en een materialen-
bank open naar het achterliggende bosgebied met 
doorzicht naar Laak. De Noorzijde geven we met een 
plein voor evenementen en markten een gezicht naar 
de stad. 

Gebouw = grondstof Het gebouw kenmerkt zich door 
een volledig modulaire en demonteerbare opzet. De 
aanpassingen die we maken in de kathedraal, het 
openen van de kraanhal naar zuidwest en de open-
ing van de zuidgevel leveren veel materialen op. Ons 
voorstel is om deze in te zetten voor sportstructuren 
in het park, door kunstenaars te laten gebruiken in het 
kunstbos (het nu afgesloten terrein te westen) en in de 
volumes die we toevoegen voor het sociale programma 
in de voormalige storthal.   

Voorschoten

Leiden

Voorburg

Rijswijk

Delft

Schiedam
Vlaardingen

Rotterdam

nieuwbouw
CID

Binckhorst

bestaande stad
Laak

Rivierenbuurt

bestaande bedrijvingheid
Binckhorst / Laak

nieuwbouw
CID

Binckhorst

bestaande stad
Laak

Rivierenbuurt

bestaande bedrijvingheid
Binckhorst / Laak

SOCIAAL
kringloopwinkel met 

buurtfunctie (cafe, cursuszaal, 
leestafel, reparaties)

CULTUUR
open ruimte voor

performances en tentoonstellingen
makersruimte voor productie 

MATERIALEN
bouwmaterialen hub

voor sloop/nieuwbouw projecten
restmaterialen tbv makers 

en kunstenaars

STADSPLEIN
ruimte voor evenementen

en optredens in buitenlucht
mogelijke locatie markt

1

2

3 4

1

2

3 4

PARK STRUCTUREN 
overdekte sportvelden

toiletten en ticketverkoop
voor evenementen

BOS STRUCTUREN
tijdelijk ruimtegebruik in het bos

uitkijktoren
vogelhuis

tent 

SOCIALE STRUCTUREN
geconditioneerde binnenruimte

cursuszaal, cafe, werkplaats
kantoren/ateliers op stortplateau

Gebouw en omgeving 

2/52/5Kring Den Haag  |
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De verandering van de Binckhorst is een geleidelijk proces. Kavel voor kavel 
verandert het gebied van bedrijventerrein naar woonwijk en alles daartussenin. 
Dit proces van evolutie passen we ook toe in ons voorstel voor het gebied rondom 
de afvalkathedraal. In plaats van een plotselinge totale verandering van oud en 
nieuw zien we een geleidelijker proces voor ons waarbij het bestaande karakter, 
de bestaand stratenstructuur en een gedeelte van de bestaande functies de basis 
zijn. 

Het gebied kenmerkt zich op dit moment door veel opslagplaatsen voor materiaal. 
De gemeente, maar ook verschillende bouwbedrijven slaan en straatstenen en 
andere materialen in de buitenlucht op. Daarnaast zijn er langs het spoor en op 
het voormalig laserterrein veel plekken waar allerhande materiaal ligt of lijkt te zijn 
achtergelaten of waar met oude materialen nieuwe structuren zijn gemaakt. Dit 
karakter van de plek als formele en informele materialenbank willen we behouden.  
We stellen dan ook voor om zo veel als is toegestaan functies van bijvoorbeeld 
de gemeente te handhaven. We kunnen ons voorstellen dat ook het afvalbreng-
station kan voortbestaan als restmateriaal station waar particulieren bruikbare 
(bouw)materialen kunnen inleveren voor de materialen bank. Het park neemt deze 
functies als campus in zich op. 

Het gebied rond de afvalcentrale was de plek van de 2e gasfabriek van Den Haag 
die er van 1907 tot 1967 gas leverde aan de stad en met zijn twee 53m hoge 
gastanks beeldbepalend was. Het productieproces van gas uit steenkool en haar 
bijproducten veroorzaakten ernstige verontreiniging van de bodem. Ook dit type 
afval zullen we onder ogen moeten komen, in plaats van nieuwe grond van elders 
zouden we in het park en haar inrichting willen pogen waar mogelijk het proces 
van reiniging op natuurlijke wijze te starten. Door fytomediatie kunnen oa wilgen, 
populieren, industriehennep en mosterdzaad worden ingezet voor het schoonmak-
en van de bodem. Daarnaast stellen we voor om grondwerkzaamheden zo veel 
mogelijk tegen te gaan, door gebruik te maken van minimale funderingen en 
bovengrondse leidingen. Die laatste doet meteen denken aan de oude gasfabriek.   

De contour van vervuiling is ook meteen de “grens” van het park. Toegankelijk 
vanaf de stad zal het door het straatmeubiliar van restmaterialen uit het gebied en 
industriele straatverlichting direct duidelijk zijn dat je een bijzonder deel van het 
waterfrontpark in gaat met een eigen karakter. Afgezien van bestemmingsverkeer 
blijft de auto ten oosten van de afvalkathedraal. Een fietsbrug verbindt Laak aan 
de zuidkant van de kathedraal met de fietsroute langs het water en het sociale 
programma. Het materialendepot, het kunstbos en de sportvelden zijn verbonden 
en toegankelijk via een verhoogd voetpad langs de waterkant.    

Kringpark - materiele historie

3/5

1. fietsingang vanaf centrum
2. stadsreinigingscampus onderdeel van het park
3. Percelen in gebruik voor fytomediatie 
4. overdekte sportfuncties voor de wijk
5. stadplein 
6. materialendepot (binnen & buiten)
7. kunstenbos / festivalterrein
8. fiets en voetgangersbrug naar Laak 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kring Den Haag  |

1. zicht vanaf zuidzijde Poolsterhaven en toegang tot buurtfuncties en kringloopwinkel 2. zicht in materialendepot het gebouw opent zich naar achterliggend kunstbos en Laak 3. zicht op stadsplein met ruimte voor evenementen en markten  
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Vrijhaven voor buurt en stad 

Kring Den Haag  |

Poolsterhaven 
fietspad richting brug 
naar Laak. Voor de 
ingang van de krin-
gloopwinkel is een 
gratis terras.  

Bodemsanering door 
fytomediatie met 
populieren, wilgen, 
industriehennep of 
mosterdzaad 

kringloopwinkel

Hal 1 - sociaal

5 volumes gemaakt van de oude 
gevelplaten van hal 3 vormen samen 
een klein buurtje. In de volumes 
heerst binnenklimaat op de daken 
een tussenklimaat. Ze bieden ruimte 
voor een reparatiewerkplaats, cafe, 
leestafel, cursusruimte en kantoor en 
atelierruimtes.   

Hal 2 - cultuur
ademruimte voor de stad. Beschikbaar 
voor expositie en presentaties
Kunst en cultuurorganisaties uit de 
stad zoals PIP, NEST en Stroom
kunnen hier ism buurt programma 
organiseren. Opbouw door 
restmaterialen via werkplaats. 
Materialen gaan daarna terug naar 
depot. 

Hal 3 -materialen

In het materialendepot vindt de 
aan en afvoer en verwerking plaats 
van materialen zowel voor sloop 
& bouwprojecten in Binckhorst/
CID als kleinere projecten. Resten 
kunnen door kunstenaars op terrein 
worden ingezet voor hun werk of in 
kringloopwinkel worden verkocht. 

Stadplein 

Richting het centrum ligt een nieuw 
stadsplein. Een open ruimte die net als 
Hal 2 ademruimte biedt aan activiteiten 
en organisaties in de stad. Plek voor 
een optreden, festival of tweedehands 
markt. Of gewoon ruimte in de steeds 
dichter bebouwde stad.  

toiletten/bar etc. grote werkplaats
materialen levering
+ expo werkplaats

aanlegplaats 
materialedepot

aanlegplaats 
podium

toiletten en ticketoffice tbv 
evenementen. 

5. zicht vanuit Hal 2 (kunst en cultuurruimte naar Hal1 met kleinschalige kringloop “dorp” 6. In Hal 2 wordt niet alleen het eindproduct maar ook met maakproces toegankelijk 7. grote werkplaats tbv materiaal verwerking uit het depot. 
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Impressie van hal 2 in gebruik.  

7. kringloop meubels en grotere voorwerpen te koop op L1 tussen buurtfuncties 8. ingang kringloopwinkel op BG - kleine voorwerpen 9. leestafel met zicht op de poolsterhaven en de nieuwe torens van de Binckhorst



DE KATHEDRAAL 

VAN DE DINGEN
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READYMADE  De bestaande constructie en karakteristiek van het gebouw zijn spraakmakend en verdienen een 
benadering die dit respecteert en tegelijkertijd aansluiting zoekt bij zowel de omliggende wijk als ook de hedendaagse, 
circulaire en duurzame tijdsgeest waarin het gebouw, toen het bijna dertig jaar geleden gebouwd werd, eigenlijk al voorop 
liep. Door zijn veranderende context en gebruik; van industrieel afvalverzamelingsgebouw naar een nog ongedefinieerde 
plek binnen een nieuwe woon- en leefwijk in Den Haag, is het gebouw verworden tot een grootschalig ‘readymade’ 
kunstobject. Op het eerste gezicht lijkt het gebouwte groot en enigszins overbodig als ruimte binnen de Binckhorst, maar 
juist daarom biedt het ding de mogelijkheid om zich als plek te manifesteren; zonder programma, zonder functie, en 
als ‘vrijplaats’ voor buurtbewoners, bezoekers, Hagenezen, passanten. Voor iedereen een plek waar (de) dingen kunnen 
plaatsvinden.

Referentie: Luc Deleu realiseerde met zijn bureau T.O.P. Officee en tal van containerinstallaties gebaseerd op de 
architectonische basisprincipes die toegepast worden bij prefabbouw. Ze lijken op monumenten, op grote sculpturen, op 
reusachtige wegwijzers in het landschap. Bakens. Mijlpalen.

PALIMPSEST  De Kathedraal van de Dingen vertoont zichtbare sporen van zijn vroegere vorm. Door het zorgvuldig 
toevoegen van elementen die in hun vormentaal, materialisering of detaillering verwijzen naar de oorspronkelijke 
high- tech architectuur van het afvalverzamelingsgebouw, maakt het gebouw zich zowel binnen als buiten – in het 
waterfrontpark waar opvallende lichtarmaturen nieuwe plekken markeren – klaar voor nieuw gebruik. High-tech was 
altijd meer een filosofie dan een stijl, en daarom hebben de oorspronkelijke gebouwen en hun architecten zich in de 
loop der jaren ook zo succesvol aangepast. Als ontwerpmethode die geworteld is in duurzaamheid, waarborgt het verder 
bouwen aan het bestaande eveneens een flexibele houding naar veranderend gebruik in de toekomst, waarbij uitbreiding 
of aanpassing mogelijk is en blijft en waarbij het gebouw zich kan blijven vormen naar de wensen en behoeften van haar 
omgeving.

Referentie: FRAC Nord-Pas de Calais in Duinkerken, is door Lacaton Vassal uitgebreid met een volume van hetzelfde formaat 
dat al het programma huisvest en daarmee de bestaande structuur vrijlaat voor flexibel gebruik.

LEEGTE  Het eenvoudigweg toevoegen van ‘dingen’ waar behoefte aan is staat een hyper-circulaire benadering toe; de 
overmaat van het afvalverzamelingsgebouw is ontzettend vergevingsgezind, veel past en veel kan, en dus kunnen nieuwe 
elementen van hergebruikte onderdelen en materialen er gemakkelijk een plek vinden zonder de originele principes 
teniet te doen. De kleine ingrepen, die als toevoegingen in en om het gebouw worden geplaatst, staan nieuwe vormen 
van gebruik toe; armaturen in de openbare ruimte brengen licht en markeren de locatie; een trap verbindt de ongelijke 
vloerniveaus; een poort biedt toegang en maakt het gebouw publiek toegankelijk; een kroonluchter geeft licht en een 
open(bare) haard geeft warmte en gemeenschapsgevoel. De dingen die worden toegevoegd zijn beperkt maar effectief 
en zorgen ervoor dat het gebouw zich opent voor nieuwe gebruiken, een publiek interieur dat een vrije en vrijblijvende 
invulling heeft.

Referentie: SESC Pompéia, een voormalige fabriek in een arbeiderswijk in São Paulo, werd vóór de transformatie tot cultuur- 
en sportcentrum al spontaan bezet door omwonenden in hun weekenden. Lina Bo Bardi behield deze vitale activiteit met een 
ontwerp voor de transformatie van de open, bestaande structuren.

WARMTE  De dingen die worden toegevoegd zoeken een aansluiting en nut bij dingen die op grootschaliger niveau 
opereren, zoals de afvalverzameling dat in zekere zin ook deed. Het gebouw vraagt daarbij meer om een industriële 
ontwerpbenadering dan een architectuurbenadering om te kunnen transformeren tot Kathedraal van de Dingen. De 
open(bare) haard kan bijvoorbeeld als lokale bioverbrandingsoven uitgevoerd worden en de reststromen van gebouwen 
en werkplekken uit de omgeving verwerken, en dient tegelijkertijd als plek voor samenkomst en ontmoeting. Door ze 
zowel poëtisch als functioneel te bekijken, worden de dingen identificeerbaar en herkenbaar en geven ze op een theatrale 
en pragmatische manier een stem aan de plek. Andere superieure projecten van het high tech genre, zoals de Herman 
Miller Furniture Factory van Farrell en Grimshaw, bewijzen dat flexibele ruimten blijvend kunnen worden aangepast voor 
uiteenlopende doeleinden - het werd in 2020 omgevormd tot universiteitscampus.

Referentie: De Herman Miller Factory heeft een een industriële, prefab façade die door de architecten ontworpen is en die een 
flexibel gebruik toestond als fabriek en ook in de transformatie tot universiteitsgebouw de flexibilitiet toestond.

Anne Geenen 
David Schmidt
Mingus Ten Cate
Luca Carstanjen

Site Practice



ARMATUREN  Als meubelstukken of kunstobjecten eren de nieuwe dingen het bestaande gebouw, spreken ze een 
duidelijk vertrouwen in de toekomst uit en duiden ze de plek als nieuw publiek domein voor de stad. Het plezier van het 
toevoegen en het samenbrengen van elementen die zo veel mogelijk circulair uit de omgeving zijn hergebruikt, biedt een 
aanleiding voor een nieuw soort stad; gemeenschappelijk, gelijkwaardig en groots. Meeslepend, veranderlijk en open voor 
interpretatie maken ze de Kathedraal van de Dingen - met bewondering voor de historie van de plek als onderdeel van de 
afvalverwerking van Den Haag dat nu een ommezwaai maakt naar een groots volkspaleis voor de stad en al haar inwoners 
en bezoekers.

Referentie: De tekening van een huis getekend door architect James Gowan, lijkt eerder een commentaar op bouwelementen 
dan een demonstratie van hoe ze samengaan. Gowan laat zien hoe elk element op zichzelf beschouwd kan worden, zonder een 
suggestie te doen over de constructieve relatie tussen de elementen.
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Neerzetten

De bestaande constructie en karakteristiek van het 
gebouw zijn spraakmakend en verdienen een benadering 
die dit respecteert en tegelijkertijd aansluiting zoekt 
bij zowel de omliggende wijk als ook de hedendaagse, 
circulaire en duurzame tijdsgeest waarin het gebouw, 
toen het bijna dertig jaar geleden gebouwd werd, 
eigenlijk al voorop liep. 

Door zijn veranderende context en gebruik; van 
industrieel afvalverzamelingsgebouw naar een nog 
ongedefinieerde plek binnen een nieuwe woon- en 

leefwijk in Den Haag, is het gebouw verworden tot een 
grootschalig ‘readymade’ kunstobject. 

Op het eerste gezicht lijkt het gebouwte groot en 
enigszins overbodig als ruimte binnen de Binckhorst, 
maar juist daarom biedt het ding de mogelijkheid om 
zich als plek te manifesteren; zonder programma, zonder 
functie, en als ‘vrijplaats’ voor buurtbewoners, bezoekers, 
Hagenezen, passanten. Voor iedereen een plek waar (de) 
dingen kunnen plaatsvinden.

Luc Deleu realiseerde met zijn bureau T.O.P. Office een tal van 
containerinstallaties gebaseerd op de architectonische basisprincipes die 
toegepast worden bij prefabbouw. Ze lijken op monumenten, op grote 
sculpturen, op reusachtige wegwijzers in het landschap. Bakens. Mijlpalen.

Readymade

Site Practice       1/5Kathedraal van de Dingen
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FRAC Nord-Pas de Calais in Duinkerken, is door Lacaton Vassal uitgebreid met 
een volume van hetzelfde formaat dat al het programma huisvest en daarmee de 
bestaande structuur vrijlaat voor flexibel gebruik. 

Verzamelen

De Kathedraal van de Dingen vertoont zichtbare sporen 
van zijn vroegere vorm. Door het zorgvuldig toevoegen 
van elementen die in hun vormentaal, materialisering 
of detaillering verwijzen naar de oorspronkelijke high-
tech architectuur van het afvalverzamelingsgebouw, 
maakt het gebouw zich zowel binnen als buiten – in het 
waterfrontpark waar opvallende lichtarmaturen nieuwe 
plekken markeren – klaar voor nieuw gebruik. 

High-tech was altijd meer een filosofie dan een stijl, en 
daarom hebben de oorspronkelijke gebouwen en hun 

architecten zich in de loop der jaren ook zo succesvol 
aangepast. Als ontwerpmethode die geworteld is in 
duurzaamheid, waarborgt het verder bouwen aan 
het bestaande eveneens een flexibele houding naar 
veranderend gebruik in de toekomst, waarbij uitbreiding 
of aanpassing mogelijk is en blijft en waarbij het gebouw 
zich kan blijven vormen naar de wensen en behoeften van 
haar omgeving.  

Palimpsest

Site Practice       2/5Kathedraal van de Dingen
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FRAC Nord-Pas de Calais in Duinkerken, is door Lacaton Vassal uitgebreid met 
een volume van hetzelfde formaat dat al het programma huisvest en daarmee de 
bestaande structuur vrijlaat voor flexibel gebruik. 

Verzamelen

De Kathedraal van de Dingen vertoont zichtbare sporen 
van zijn vroegere vorm. Door het zorgvuldig toevoegen 
van elementen die in hun vormentaal, materialisering 
of detaillering verwijzen naar de oorspronkelijke high-
tech architectuur van het afvalverzamelingsgebouw, 
maakt het gebouw zich zowel binnen als buiten – in het 
waterfrontpark waar opvallende lichtarmaturen nieuwe 
plekken markeren – klaar voor nieuw gebruik. 

High-tech was altijd meer een filosofie dan een stijl, en 
daarom hebben de oorspronkelijke gebouwen en hun 

architecten zich in de loop der jaren ook zo succesvol 
aangepast. Als ontwerpmethode die geworteld is in 
duurzaamheid, waarborgt het verder bouwen aan 
het bestaande eveneens een flexibele houding naar 
veranderend gebruik in de toekomst, waarbij uitbreiding 
of aanpassing mogelijk is en blijft en waarbij het gebouw 
zich kan blijven vormen naar de wensen en behoeften van 
haar omgeving.  

Palimpsest
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SESC Pompéia, een voormalige fabriek in een arbeiderswijk in São Paulo, werd 
vóór de transformatie tot cultuur- en sportcentrum al spontaan bezet door 
omwonenden in hun weekenden. Lina Bo Bardi behield deze vitale activiteit met 
een ontwerp voor de transformatie van de open, bestaande structuren. 

Repareren

Het eenvoudigweg toevoegen van ‘dingen’ waar behoefte 
aan is staat een hyper-circulaire benadering toe; de 
overmaat van het afvalverzamelingsgebouw is ontzettend 
vergevingsgezind, veel past en veel kan, en dus kunnen 
nieuwe elementen van hergebruikte onderdelen en 
materialen er gemakkelijk een plek vinden zonder de 
originele principes teniet te doen. 

De kleine ingrepen, die als toevoegingen in en om het 
gebouw worden geplaatst, staan nieuwe vormen van 
gebruik toe; armaturen in de openbare ruimte brengen 

licht en markeren de locatie; een trap verbindt de 
ongelijke vloerniveaus; een poort biedt toegang en maakt 
het gebouw publiek toegankelijk; een kroonluchter 
geeft licht en een open(bare) haard geeft warmte en 
gemeenschapsgevoel. 

De dingen die worden toegevoegd zijn beperkt maar 
effectief en zorgen ervoor dat het gebouw zich opent 
voor nieuwe gebruiken, een publiek interieur dat een vrije 
en vrijblijvende invulling heeft. 

Leegte
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Aanpassen

De dingen die worden toegevoegd zoeken een 
aansluiting en nut bij dingen die op grootschaliger 
niveau opereren, zoals de afvalverzameling dat in 
zekere zin ook deed. Het gebouw vraagt daarbij meer 
om een industriële ontwerpbenadering dan een 
architectuurbenadering om te kunnen transformeren tot 
Kathedraal van de Dingen. 

De open(bare) haard kan bijvoorbeeld als lokale 
bioverbrandingsoven uitgevoerd worden en de 
reststromen van gebouwen en werkplekken uit de

omgeving verwerken, en dient tegelijkertijd als plek 
voor samenkomst en ontmoeting. Door ze zowel 
poëtisch als functioneel te bekijken, worden de dingen 
identificeerbaar en herkenbaar en geven ze op een 
theatrale en pragmatische manier een stem aan de plek. 

Andere superieure projecten van het high tech genre, 
zoals de Herman Miller Furniture Factory van Farrell en 
Grimshaw, bewijzen dat flexibele ruimten blijvend kunnen 
worden aangepast voor uiteenlopende doeleinden - het 
werd in 2020 omgevormd tot universiteitscampus.

De Herman Miller Furniture Factory heeft een een industriële, prefab façade die 
door de architecten ontworpen is en die een flexibel gebruik toestond als fabriek 
en ook in de transformatie tot universiteitsgebouw de flexibilitiet toestond.

Warmte
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Als meubelstukken of kunstobjecten eren de nieuwe 
dingen het bestaande gebouw, spreken ze een duidelijk 
vertrouwen in de toekomst uit en duiden ze de plek als 
nieuw publiek domein voor de stad. Het plezier van het 
toevoegen en het samenbrengen van elementen die zo 
veel mogelijk circulair uit de omgeving zijn hergebruikt, 
biedt een aanleiding voor een nieuw soort stad; 
gemeenschappelijk, gelijkwaardig en groots. 

Meeslepend, veranderlijk en open voor interpretatie 
maken ze de Kathedraal van de Dingen - met 

bewondering voor de historie van de plek als onderdeel 
van de afvalverwerking van Den Haag dat nu een 
ommezwaai maakt naar een groots volkspaleis voor de 
stad en al haar inwoners en bezoekers.

De tekening van een huis getekend door architect James Gowan, lijkt eerder een 
commentaar op bouwelementen dan een demonstratie van hoe ze samengaan. 
Gowan laat zien hoe elk element op zichzelf beschouwd kan worden, zonder een 
suggestie te doen over de constructieve relatie tussen de elementen. 

Armaturen

Vieren
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Er zijn maar weinig gebouwen waar de levens van iedereen uit de regio 
dagelijks tussen de muren passeert. Een gebouw nu nog slechts toegankelijk 
voor afvalwagens en containerschepen. Toch verraadt de gedaante en 
ruimtelijke structuur van de afval verwerkings installatie in de Binckhorst, 
Den Haag een besef van het publieke karakter en verantwoordelijke rol van 
afvalverwerking in de samenleving. 

In het denken over de herontwikkeling van het gebied de Binckhorst 
herrijst de vraag wat onze rol tot afval en circulaliteit eigenlijk is. Wat als 
de afvalverwerkingsinstallatie een afvalverwerkingsinstallatie blijft? Deze 
keer wordt bio-afval van (toekomstige) huis houdens in de omgeving van 
Binckhorst omgezet in compost. Niet als gesloten productieproces, maar als 
een open faciliteit, tuin en proeftuin voor het onderzoeken van bodemzaken. 
Een kritiek op de afwezigheid van afval in onze stedelijke en architectonische 
voorstellingen. Een plek die de permanente aanwezigheid van de bodem in 
onze interactie met de omgeving herstelt. Om met de grootspraak van de 
‘Afvalkathedraal’ te spreken een ‘Ministerie Van Vruchtbare Grond’! 

Als stadsplanners en architecten brengen wij onze dagen door met het 
bedenken hoe en waar de nieuwe inwoners zullen wonen, eten, werken en 
feesten - maar willen zelden nadenken over de bijproducten die deze inwoners 
ook creëren. Nieuwe ontwikkelingen lijken zich zelden bezig te houden met het 
feit dat elke nieuwe inwoner ook gelijk staat aan de komst van meer afval. De 
Afvalkathedraal is een uitzondering; een zeer uniek en spectaculair gebouw 
van majestueuze, misschien wel hemelse Binckhorst als platteland proporties, 
gebouwd met een zeer specifieke functie voor ogen. Een functie die in de 
toekomst niet minder nodig zal zijn. Tegelijkertijd bezit het gebouw enorme 
architectonische kwaliteiten die het verdienen om voor een breder publiek 
toegankelijk te worden. 

In tijden waarin termen als klimaatactie of duurzaamheid steeds holler 
klinken, omarmt de visie rommelige, vuile processen als een middel om onze 
interactie met het milieu te heroverwegen. Voor de tijd als industriegebied 
was de Binckhorst een ingesloten stuk platteland binnen het laat 19e eeuwse 
stedelijk weefsel. In Oud-Nederlands is een Binckhorst een waardeloos stuk 
grond (Binck) dat begroeid is met kreupelhout (Horst). Vanuit een ultiem plaats 

besef begint de herontwikkeling bij de ondergrond, niet alleen symbolisch 
maar zeker toch ook praktisch. 

Het Ministerie Van Vruchtbare Grond stelt heersende stedelijke utopieën van 
netheid ter discussie waarin afval steeds verder uit ons bewustzijn en onze 
zorg verdwijnt. In plaats daarvan omarmt de visie het mythische wonder van 
wat zich onder onze voeten bevindt, en gebruikt het de verbeeldingskracht 
van de bodem om te onderzoeken hoe wij onze gebouwde omgeving opvatten. 
Een Ministerie niet gevestigd in een gesloten gebouw maar als open geraamte 
en proeftuin. Gebaseerd op ruimtelijke verkenningen die gevoelens van 
verwondering en ontdekking oproepen. Een gebouw waarin processen van 
afval, grond en mensen naast elkaar bestaan. Een gebouw dat speelt met 
schaal en verhouding, dat het reusachtige en het delicate, het geplande en het 
onverwachte, het hemelse en het aardse herbergt.

Tomas Dirrix
Julia Strömland

Atelier Tomas Dirrix
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Er zijn maar weinig gebouwen waar de levens van 
iedereen uit de regio dagelijks tussen de muren 
passeert. Een gebouw nu nog slechts toegankelijk 
voor afvalwagens en containerschepen. Toch 
verraadt de gedaante en ruimtelijke structuur van 
de afvalverwerkingsinstallatie in de Binckhorst, 
Den Haag een besef van het publieke karakter en 
verantwoordelijke rol van afvalverwerking in de 
samenleving. 

In het denken over de herontwikkeling van 
het gebied de Binckhorst herrijst de vraag 
wat onze rol tot afval en circulaliteit eigenlijk 
is. Wat als de afvalverwerkingsinstallatie een 
afvalverwerkingsinstallatie blijft? Deze keer wordt 
bio-afval van (toekomstige) huishoudens in de 
omgeving van Binckhorst omgezet in compost. Niet 
als gesloten productieproces, maar als een open 
faciliteit, tuin en proeftuin voor het onderzoeken van 
bodemzaken. Een kritiek op de afwezigheid van afval 
in onze stedelijke en architectonische voorstellingen. 
Een plek die de permanente aanwezigheid van de 
bodem in onze interactie met de omgeving herstelt. 
Om met de grootspraak van de ‘Afvalkathedraal’ te 
spreken een ‘Ministerie Van Vruchtbare Grond’!

Als stadsplanners en architecten brengen wij onze 
dagen door met het bedenken hoe en waar de 
nieuwe inwoners zullen wonen, eten, werken en 
feesten - maar willen zelden nadenken over de 
bijproducten die deze inwoners ook creëren. Nieuwe 
ontwikkelingen lijken zich zelden bezig te houden 
met het feit dat elke nieuwe inwoner ook gelijk staat 
aan de komst van meer afval. De Afvalkathedraal 
is een uitzondering; een zeer uniek en spectaculair 
gebouw van majestueuze, misschien wel hemelse 

proporties, gebouwd met een zeer specifieke functie 
voor ogen. Een functie die in de toekomst niet minder 
nodig zal zijn. Tegelijkertijd bezit het gebouw enorme 
architectonische kwaliteiten die het verdienen om 
voor een breder publiek toegankelijk te worden.

In tijden waarin termen als klimaatactie of 
duurzaamheid steeds holler klinken, omarmt de 
visie rommelige, vuile processen als een middel 
om onze interactie met het milieu te heroverwegen. 
Voor de tijd als industriegebied was de Binckhorst 
een ingesloten stuk platteland binnen het laat 19e 
eeuwse stedelijk weefsel. In  Oud-Nederlands  is  
een  Binckhorst  een waardeloos stuk grond (Binck) 
dat begroeid is met  kreupelhout  (Horst). Vanuit een 
ultiem plaats besef begint de herontwikkeling bij de 
ondergrond, niet alleen symbolisch maar zeker toch 
ook praktisch. 

Het Ministerie Van Vruchtbare Grond stelt heersende 
stedelijke utopieën van netheid ter discussie waarin 
afval steeds verder uit ons bewustzijn en onze zorg 
verdwijnt. In plaats daarvan omarmt de visie het 
mythische wonder van wat zich onder onze voeten 
bevindt, en gebruikt het de verbeeldingskracht 
van de bodem om te onderzoeken hoe wij onze 
gebouwde omgeving opvatten. Een Ministerie niet 
gevestigd in een gesloten gebouw maar als open 
geraamte en proeftuin. Gebaseerd op ruimtelijke 
verkenningen die gevoelens van verwondering en 
ontdekking oproepen. Een gebouw waarin processen 
van afval, grond en mensen naast elkaar bestaan. 
Een gebouw dat speelt met schaal en verhouding, 
dat het reusachtige en het delicate, het geplande 
en het onverwachte, het hemelse en het aardse 
herbergt. 

MINISTERIE VAN VRUCHTBARE GROND
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Binckhorst omstreeks 1927Binckhorst als platteland Behoud ruimte voor afvalverwerking Geef ruimte voor discussie en educatie
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VAN AFVALKATHEDRAAL NAAR AFVALPARADIJS
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EEN PLEK WAAR DE GEPOLARISEERDE RELATIES TUSSEN 

STAD EN PLATTELAND VERVAGEN. DE RULLE AARDE ALS 

KAMER VOOR HET OPPAKKEN VAN BODEMZAKEN. KAN DE 

STAD EEN ROL SPELEN IN DE VRAAG NAAR VRUCHTBARE 

GROND VAN HET PLATTELAND? 

TUSSEN DE AFVALECOLOGIEËN VORMT HET EEN STEDELIJKE 

RUIMTE VOOR INTERDISCIPLINAIR LEREN EN CREËREN. HET 

GEBOUW ALS HET STARTPUNT VOOR EEN NIEUWE STAD. EEN 

OPEN SETTING WAAR GRONDSTOFFEN EN IDEEËN WORDEN 

GEVORMD. 

GEEN MINISTERIE WAT OP VEILIGE AFSTAND BELEIDSTUKKEN 

UITROLT MAAR TUSSEN DE MATERIE EEN PLEK VORMT 

VOOR ONDERZOEK EN GESPREK. EEN FYSIEKE PLEK DAT 

HET VOORTOUW NEEMT IN HET PRILLE BEGIN VAN NIEUWE 

ONTWIKKELINGEN OP STEDELIJKE GROND OF PLATTELAND. 

EEN GEBOUW ALS PARADIJSELIJKE TUIN: EEN MULTI 

SENSORISCHE ERVARING WAARBIJ DE BEZOEKER AFVAL EN 

DE GEVOLGEN ERVAN KAN VOELEN, ZIEN, RUIKEN, HOREN, 

AANRAKEN, LEREN EN BEGRIJPEN. KAN HET PUBLIEK HUN 

WALGING OVERWINNEN EN DE SCHOONHEID VAN AFVAL 

ONTMOETEN?

HET GEBIED BINCKHORST ZAL DE KOMENDE JAREN GROTE 

VERANDERINGEN ONDERGAAN. IN ONZE VISIE IS DE 

AFVALKATHEDRAAL EEN BELANGRIJK ANKERPUNT DAT 

BIJDRAAGT AAN DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN 

HET GEBIED. ONZE VISIE GAAT UIT VAN HET GEBRUIK EN DE 

HERSTRUCTURERING VAN WAT ER AL IS. HET SPECULEERT 

OP EEN RADICALE MAAR PRAKTISCHE VERBEELDING 

WAARIN AFVAL OPNIEUW DE SPIL IS VAN BINCKHORST. 

HOE KUNNEN AFVAL- EN BODEMPROCESSEN, DIE STEEDS 

VERDER UIT ONS STEDELIJK LEVEN VERDWIJNEN, EEN 

CENTRAAL ONDERDEEL WORDEN VAN DE STEDELIJKE 

ONTWIKKELING?
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CONTEXT  Van een polderlandschap, dat in de 14e eeuw een trekvliet en een kasteel rijker werd, is de 
Binckhorst door de eeuwen heen verworden tot een industrieterrein dat in de 20e eeuw met kantoren is 
gediversifieerd.
Tegenwoordig is de Binckhorst een arme wijk met veel criminaliteit waarvoor, na veel gemeentelijke gelden en 
moeite te hebben gekost, in begin van de 21e eeuw een nieuwe fase van experimenten aanbreekt. Zo wordt er in 
plaats van een ‘bestemmingsplan‘ een ‘omgevingsplan‘ gebruikt, waarin eerder spelregels en contouren worden 
geschetst, dan een rigide, bindende bestemming. Marktkrachten zochten binnen deze spelregels de hoogst 
mogelijke opbrengst, waardoor sociale, educatieve en culturele functies onvoldoende aan bod kwamen. Eén van 
de plekken waar deze functies een plek kunnen vinden is de locatie van het gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf.
De Binckhorst verwerkt 670 ton afval per dag. Met deze continue stroom niet gewenste materiele goederen vond 
echter ook een niet gewenste concentratie van sociale en culturele issues haar weg naar deze plek. Criminaliteit 
is een serieus probleem voor de Binckhorst. Drugscriminaliteit heeft daarin, met een percentage van 83% voor 
geheel Den Haag, het grootste aandeel. Gelijk met het uitschrijven van de prijsvraag voor de Afvalkathedraal 
kwam in de media dat 1 op de 15 jongeren in den Haag de kans loopt in de drugscriminaliteit verzeild te raken. De 
Binckhorst draagt met 37,3% van de drugs gerelateerde misdaad in Den Haag een buitenproportioneel aandeel 
van alle hieraan gerelateerde problemen. Minister Yeşilgöz trekt een jaarlijks budget van 83 tot 100 miljoen euro 
uit om de Haagse drugsproblemen aan te pakken.

PROGRAMMA  In onze visie zijn de grote uitwassen van drugscriminaliteit zoals die maatschappelijk worden 
ervaren en die lang een stempel hebben gedrukt op de Binckhorst (deels) een consequentie van de manier waarop 
wij als samenleving om gaan met narcotica. Het facultatief criminaliseren van specifieke drugs, in de wetenschap 
dat een aantal toegelaten genotsmiddelen als tabak en alcohol, minstens zo schadelijk en disruptief zijn voor een 
samenleving, leidt tot een artificiële repressie, die weinig oplost, veel geld kost en een blijvend stigmatiserend 
effect heeft op de jeugd die erin betrokken wordt. De verhouding tussen het criminaliseren van drugs (in welke 
vorm dan ook) en het gebruik van drugs is inelastisch. Het is om deze reden dat op steeds meer plekken in de 
wereld, die voorheen zeer strenge repressieve regelgeving kenden, een herijking plaatsvindt van de plek die drugs 
hebben in de samenleving. In deze landen is besloten dat het gebruik van genotsmiddelen een fenomeen is dat 
niet valt weg te reguleren. Veeleer lijkt een aanpak van kwaliteitscontroles, educatie, en gecontroleerde distributie 
en fabricage doeltreffend. Door de jaren heen hebben gemeentes geleerd dat het saneren van een specifieke 
wijk alleen leidt tot het toenemen van de drugsproblematiek elders. Wij pleiten voor een plek in de stad waarin 
de elementen van een progressieve kijk op druggerelateerde een permanent onderkomen vinden. Een plek waar 
onderzoek, productie, gebruik en educatie van en over drugs samenkomen. Ondersteund door kunstuitingen, 
symposia en workshops kan de Afvalkathedraal naast een centrum voor medische en psychologische begeleiding 
de plek worden waar Nederland haar ambities als gidsland op het gebied van drugs viert.

INTERVENTIE  De door ons voorgestelde interventies gebruiken Dante’s Divina Comedia als metafoor. De 
route van inferno, door purgatorio naar paradiso sluit aan bij de programmatische en de ruimtelijke visie voor de 
Afvalkathedraal.

In een nieuw gebouw, dat aan de noordkant aansluit op de bestaande structuur, huisvesten wij een 
educatieve cluster dat bezoekers onderwijst over alle voor- en nadelen van drugs. Dit ‘inferno‘, dat alle 
bezoekers moeten doorlopen, reikt met een omhelzend gebaar naar de twee bestaande entrees aan de 
lange zijden van de Afvalkathedraal en vormt zo een nieuw voorportaal. Deze buitenruimte biedt plaats aan 
buitenluchttentoonstellingen en respecteert het onvoltooide, industriële karakter van het huidige object. 
Het gebruik van organische materialen, bestaand uit een houten constructie met een groen dak creëert een 
aansprekend contrast. De buitenschil van het gebouw definieert en begrenst, middels een betonnen voetstuk, 
de ‘free zone‘ van ons inferno. De openingen in de schil verwijzen naar het afgebroken spoorviaduct op het 
voormalige industrieterrein. Zij bieden een doorkijk naar de open ruimte tussen oud en nieuw. De binnenruimtes 
achter deze schil dienen als expositieruimtes, workshops, ateliers en klinieken. Het dak van de nieuwbouw helt 
van twee bouwlagen aan de noordkant tot aan de hoogte van de entreedeuren van de afvalkathedraal. De deuren 
leiden tot de ‘purgatorio‘ waar drugs worden geproduceerd en kwaliteits- en gezondheidsonderzoek wordt 
gedaan. De laboratoria bestaan uit zelfvoorzienende units in een hexagonaal raster dat verwijst naar chemische 
formules. Deze ‘off- the-grid‘ modules gebruiken composttoiletten, aangesloten op helofytenfilters. Regenwater 
en zonne-energie van het dak en de gevels van de Kathedraal voeden de hexagonen. Op deze plek wordt besloten 



of de bezoeker terug moet naar het ‘inferno‘ of toegang krijgt tot het ‘paradiso‘. Praktisch gezien, ontvangt de 
bezoeker, na een aantal lichamelijke en psychologische checks een ‘QR-aflaatje‘. Hiermee kunnen in de ruimte 
waar eerst containers werden gevuld, drugs worden aangeschaft en krijgt men toegang tot de poorten van 
het ‘paradiso‘ via de voormalige afvaltrechters. Vier trappen leiden tot een nieuw hexagonaal systeem, op de 
oude stortvloer, waar de gast zijn ‘trip‘ door ‘paradiso‘ kan starten. Ook deze hexagonen zijn volledig ‘off-the-
grid‘ en zelfvoorzienend. Onder de stortvloer bevinden zich ruimtes voor opslag van materialen, kluisjes en de 
backoffice van het complex. Op het stortbordes aan de zuidkant van het gebouw, bevindt zich een restaurant/
café. Deze ruimte heeft een vloerverwarming die door de zonnepanelen wordt gevoed. De gehele open ruimte 
is te programmeren als een festival/club ruimte. Onder het bordes wordt de opgevulde ruimte uitgegraven om 
ruimte te maken voor tanks voor wateropslag en batterijen. Hiermee wordt de zonne-energie en regenwater 
opgeslagen om te gebruiken in de wijk en in het gebouw. Het stortbordes geeft toegang naar het terras van het 
restaurant en de ‘trippy forrest‘, waar kunst, licht en geluid een decor vormen voor hallucinaire genotsmiddelen. 
De Poolsterhaven wordt omgevormd naar een strand met te midden van de haven een beeld van Venus van Milo, 
de derde laag in Dante’s ‘paradiso‘ waar de zielen zitten van mensen die de aardse verlangens achter zich hebben 
gelaten en waar liefde centraal staat.

DUURZAAMHEID  De gevels van het gebouw worden vervangen door glas met transparante/translucente 
PV-films om zonne-energie te produceren. Deze energie wordt gebruikt in de nieuwe ruimtes in het gebouw, 
de vloerverwarming van het stortbordes, opgeslagen in batterijen en doorgegeven aan het net. De vervangen 
materialen van het gebouw worden hergebruikt om nieuwe ruimtes mee te vormen zoals de entree van de 
nieuwbouw of de nieuwe ruimtes in de afvalkathedraal. De holle delen in het dak worden gebruikt om regenwater 
op te vangen en door te sluizen naar de watertanks onder het stortbordes. Het regenwater wordt gezuiverd tot 
drinkwater door middel van membraanfiltratie. Dit kan gebruikt worden in het gebouw of worden doorgevoerd 
naar de wijk. De nieuwe ruimtes zijn ‘off-the-grid”. Er worden compostwc’s toegepast die aangesloten zijn op 
helofytenfilters.
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De Ideeënprijsvraag Hergebruik Afvalkathedraal Den Haag Binckhorst prijsvraag is uitgeschreven door Stichting Rondeltappe-Bernoster-
Kemmers. Deze Haagse stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van Rijksmonumentale gebouwen. Daarnaast heeft de 
Stichting als doelstelling het stimuleren van educatie aan bouwkunde studenten, waartoe zij een samenwerking is aangegaan met de TU-Delft, 
faculteit Bouwkunde, afdeling Heritage & Architecture. In het verlengde hiervan ondersteunt de Stichting aankomende architecten. 
https://stichtingrbk.nl/

initiatief Jan Brouwer en Job Roos
uitvoering Architectuur Lokaal
vormgeving Patricia Brouwer Design
papier FSC recycled credit van 100% oud papier

jury
Jan Brouwer (architect van de Afvalkathedraal en vm. Rijksadviseur Infrastructuur) - voorzitter 
Job Roos (Braaksma & Roos Architectenbureau en vm. hoofddocent Architecture & Heritage TU Delft) 
Marjolein van Eig (BureauVanEig) 
Philomene van der Vliet (BOOM Landscape) 
Nicholas Clarke (lector TU Delft) 
Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) - secretaris

Den Haag, 15 november 2022

Colofon
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