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1. Inleiding
Hierbij hebben wij het genoegen u de “Voortgangsrapportage WOM” van mei 2019 aan te bieden.
In deze rapportage informeren wij alle voor de WOM belangrijke stakeholders over de
actitviteiten van de WOM en zal nader ingegaan worden op de voortgang van de werkzaamheden
door de WOM in de periode november 2018 tot en met april 2019
1.1 Status projecten
Projecten opgeleverd
Bierkade 6
Stationsweg 82
Projecten in uitvoering
Bierstraat 17 en 19
Bierkade 19, 19a en 19b
Zuidwal 15 / 16a
Projecten in besluitvorming
Paviljoensgracht 56/58 – Stille Veerkade 48
Wagenstraat 120
Kranestraat 94 en 94A
Stille Veerkade 9
Projecten in studiefase
Paviljoensgracht 133/133A
Dunne Bierkade 4b, 5
Boekhorststraat 6
Oranjelaan 1a / Hofwijckplein 1/2

Afgeronde projecten

Projecten in ontwikkeling
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2. Voortgang Ontwikkelactiviteiten
2.1

Projecten opgeleverd

Bierkade 6a, 6c en Kranestraat 110

Dit historische en monumentale pand loopt
op de begane grond door tot in de
Kranestraat. Op de begane grond was in het
verleden een garage en bandenopslag
gevestigd, erboven wonen studenten.
In november 2018 is gestart met de
herinrichting van de begane grond tot
horecaruimte en in maart 2019 is de casco
horecaruimte opgeleverd aan de nieuwe
huurder. Met het nieuwe restaurant “Yuzu”
wat zich hier zal vestigen is de Bierkade weer
een unieke eetgelegenheid rijker.
Oude situatie

Oude situatie
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Stationsweg 82

In de Stationsweg 82 was in het verleden een
kopieerinrichting gevestigd. Echter, toen de
WOM dit pand aankochtn vond er al geruime
tijd geen bedrijfsmatige activiteit meer plaats
en stond het al enige tijd te koop. Na
aankoop is het plan ontwikkeld om hier 2
zelfstandige appartemeneten en een bogplint te maken.
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de
Stationsweg 82 voltooid. De woningen zijn
opnieuw ingedeeld tot twee zelfstandige vrije
sector appartementen op de 1e en 2e
verdieping en de bedrijfsruimte op de
begane grond is ook gerenoveerd.

Oude situatie
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2.2

Projecten in uitvoering

Bierstraat 17 en 19

De WOM heeft plannen ontwikkeld om het
pand opnieuw in te delen tot twee
zelfstandige appartementen. Daarnaast zal
er groot onderhoud plaatsvinden en
energetische verbeteringen.
Op de eerste verdieping komt een woning
welke voorzien is van een dakterras. Op de
tweede verdieping en zolder komt een
tweede woning, eveneens mét balkon.
Onlangs zijn de renovatiewerkzaamheden
begonnen en de verwachting is dat het
project eind 2e kwartaal 2019 opgeleverd
wordt.
De begane grond is momenteel onderdeel
van studie. De WOM onderzoekt of het
realiseren van een extra woning een optie is
om de levendigheid van de straat te
vergroten.

Bierkade 19, 19a, 19b

Aan de Bierkade naast het havenkantoor
staat een pand met een bedrijfsruimte op de
begane grond en twee appartementen
verdeeld over bovengelegen 3 etages De drie
etages worden zodanig heringedeeld dat er
drie zelfstandige
duurzaam geïsoleerde
wooneenheden ontstaan. Begin januari
heeft de WOM opdracht gegeven tot
renovatie van het pand en inmiddels is de
verbouwing in volle gang. De oplevering zal
naar verwachting in het 3e kwartaal van 2019
plaatsvinden.
Aansluitend
zal
de
begane
grond
getransformeerd
worden
tot
een
horecaruimte met een nieuwe bijpassende
gevelpui. De WOM is is in gesprek met
kandidaat huurders die een goede invulling
kunnen geven aan deze mooie plek aan de
Bierkade en het originele karakter van het
pand willen behouden..

444

Verbouwing
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Zuidwal 15 / 16a

De WOM heeft plannen gemaakt om de
bedrijfsruimtes gelegen aan de Zuidwal 15
en 16a te herontwikkelen tot één woning met
buitenruimte. De oude bedrijfsruimte gaf
veel overlast en met de transformatie naar
een woning ontstaat een betere invulling in
de straat.
De nieuwe woning bestaat uit een
woonkamer/keuken en 2 grote slaapkamers.
Aan de achterzijde worden twee aanbouwen
gerealiseerd, alsmede een patio van ca. 18
m2. Op de aanbouwen worden balkons
gecreëerd, zodat ook de bovenburen in de
nieuwe
situatie
over
buitenruimte
beschikken.
Binnenkort zal opdracht gegeven worden
aan een aannemer die in juni 2019 met de
werkzaamheden zal starten.

2.3

Projecten in besluitvorming

Paviljoensgracht 56/58 – Stille Veerkade 48

Het
pand
Stille
Veerkade
48
/
Paviljoensgracht 58 is door de WOM
verworven om dit hoekpand een betere
invulling en uitsraling te kunnen geven op
deze prominente plek.
De WOM is voornemens om het pand te
herontwikkelen tot een bedrijfsruimte op de
begane grond en een tweetal woningen
daarboven. De bouwkundige staat is zeer
matig en de volledige kap is asbesthoudend.
De huidige indeling van de woningen is niet
optimaal voor de verhuurbaarheid van het
pand.
Door
de
zeer
ingrijpende
werkzaamheden moet de huidige huurder
helaas plaatsmaken. Vanwege de lopende
gesprekken met de huurder heeft het project
enige vertraging opgelopen.
Op dit moment is de verwachting dat in het
4e kwartaal van 2019 gestart kan worden met
de werkzaamheden en het project in het 3e
kwartaal van 2020 opgeleverd wordt.
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Wagenstraat 120

In januari 2019 is de Wagenstraat 120
aangekocht door Staedion via de WOM. De
reden van aankoop is de huidige
bouwkundige
staat,
de
matige
programmatische invulling en het ontbreken
van een woonfunctie op de verdiepingen.
De bedoeling is om op de verdiepingen
appartementen te realiseren in zowel de vrije
sector als sociale huur. De begane grond zal
een commerciële functie behouden. Hoe
deze commerciële functie ingevuld wordt,
wordt thans onderzocht.
Momenteel wordt het pand verhuurd, op de
begane grond is een belwinkel gevestigd.

Stille Veerkade 9

Aan de Stille Veerkade 9 ligt een slecht
verhuurbare bedrijfsruimte, dit komt door
het gebrek aan daglicht. De bedrijfsruimte
had in het verleden een doorloop naar een
hotel aan de Wagenstraat dat de ruimte
gebruikte als koelcel en spoelkeuken.
Bij beëindiging van de huurovereenkomst
heeft de WOM een muur laten plaatsen
tussen beide percelen.
De WOM heeft onderzocht welke invulling
het beste past op deze locatie. Vanuit het
gebruik en gewenste uitsraling naar de
straat is gekozen de bedrijfsruimte te
transformeren naar een woonruimte. De
WOM heeft dit in de afgelopen jaren
veelvuldig gedaan in dit deel van de straat.
Momenteel wordt het plan tot het realiseren
van een middensegment huurwoning
uitgewerkt. Het betreft een ruime 2
kamerwoning met een fraaie buitenruimte.
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Transformatie Kranestraat

Kranestraat 94

De Kranestraat is een straat met veel overlast, ziet er vaak
vies uit door afval op straat en heeft een treurige
uitstraling door de vele garages. De WOM heeft om die
reden een studie laten verrichten naar de kansen voor de
Kranestraat. Uitkomst van dit onderzoek was de
transformatie van de garages naar woningen en het
maken van een woonstraat, met behoud van de
karakteristieke garagedeuren.
Veel van deze garages zijn in eigendom van Staedion, het
is hen gelukt om deze leeg te krijgen en hebben de
ontwikkeling van dit project aan de WOM overgedragen.
De Kranestraat 94/94A is één van de prioriteitspanden
van de WOM en bevindt zich in zeer slechte staat. Zowel
het interieur als het casco moeten aangepakt worden.
Momenteel zijn wij aan het onderzoeken om dit pand,
samen met de garages van Staedion, te renoveren tot
woningen. De start bouw staat gepland in het 3e kwartaal
van 2019 en de oplevering in juni 2020.

Impressies
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2.4 Projecten in studiefase
Paviljoensgracht 133/133A

In 2017 is dit pand door de WOM aangekocht
van de gemeente Den Haag. Het pand
bevindt zich in een zeer slechte staat qua
onderhoud. De begane grond is ingericht als
een atelierruimte en op de eerste en
zolderverdieping bevindt zich momenteel
een woning.
Momenteel is de WOM bezig met het
verichten van een studie om dit pand te
renoveren.

Dunne Bierkade 4b, 5

In het begin van de Dunne Bierkade, gelegen
tussen woonhuizen, is een garage met een
achterliggend koffiehuis gevestigd. Om meer
aansluiting te vinden bij de Avenue Culinair
zal de WOM de garage en het voormalige
koffiehuis herontwikkelen.
De WOM voert op dit moment een studie uit,
er wordt onderzocht of het mogelijk is om
een woning op de voormalige garage te
realiseren. De begane grond zal geschikt
worden gemaakt voor horeca.
Tot die tijd is de WOM op zoek naar een
tijdelijke invulling voor deze ruimte, zodat de
levendigheid vergroot wordt in dit deel van
de straat.
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Boekhorststraat 6

In opdracht van Staedion voert de WOM een
studie uit om dit gemeentelijke monument
een nieuw leven te geven met 2
bovenwoningen en een commerciele ruimte
op de begane grond. Door het maken van
een eigen entree en zelfstandige woningen,
wordt voorkomen dat er op termijn
wederom een overlastgevende situatie
ontstaat.
De studie is afgerond en opgeleverd aan
Staedion ter besluitvorming. De studie is
afgerond en opgeleverd aan Staedion ter
besluitvorming. Naar verwachting worden de
werkzaamheden medio 2019 uitgevoerd.

Oranjelaan 1a, Hofwijckplein 1/2

In opdracht van Staedion is de WOM
begonnen aan een verkenning van de
mogelijkheden met dit pand. Het betreft de
begane grond van het voorste gebouw op de
foto, een patio daarachter en een tweelaags
voormalige bedrijfsruimte.
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3. Communicatie
In de afgelopen periode heeft de WOM actief gecommuniceerd met bewoners van de buurt door
via Facebook hen up-to-date te houden over mijlpalen met betrekking tot verbouwingen. Ook
hebben wij een bewoner van pand op de hoek van de Lange Beestenmarkt met de Zuidwal
geïnterviewd voor een wat persoonlijkere manier van communiceren.
De projecten van het Oude Centrum zijn nader toeglicht met een presentatie tijdens het
buurtoverleg, de voortgang van een tweetal projecten in de Stationsbuurt hebben in de
buurtkrant Hollands Spoor gestaan.

Wijkkrant Stationsbuurt April 2019

11

Interview met bewoner Lange Beestenmarkt

Een kijkje achter de gevel: blije bewoners
voor Lange Beestenmarkt
Na drie jaar slopen en bouwen is op de hoek van
de Lange Beestenmarkt met de Zuidwal een
schitterend pand verrezen. Het gebouw biedt in
totaal 11 woningen deels sociale huurwoningen
maar ook vrije sector verhuur. De
Wijkontwikkelingsmaatschappij StationsbuurtOude Centrum die dit realiseerde, is een
samenwerking van Staedion en gemeente Den
Haag. De WOM is expert in renovaties en
nieuwbouw op opvallende locaties in de stad,
maar voor wie en wie gaat er wonen? Wij namen Aan de voorkant van mijn appartement heb ik uitzicht op de
Prinsegracht, aan de achterkant zie ik de skyline van Den Haag
een kijkje achter de gevel en interviewden Titia.
Hoe kom je aan de Lange Beestenmarkt terecht?
Via Funda zag ik dit pand aan de Lange Beestenmarkt en Toen ik de foto’s bekeek, vond ik het
direct prachtig. Ik heb meteen gebeld en zo hoorde ik dat al veel mensen zich hadden aangemeld
voor het open huis. Niet zo gek natuurlijk, voor een heel nieuw gebouw op een prachtige locatie.
Zelf wilde ik dolgraag als eerste door de ramen naar buiten kijken, daarom stond ik al twee uur
voor de bezichtiging voor de deur te wachten. Zou het mij lukken om de eerste te zijn? …
Lees verder op https://wom-soc.nl/kijkjeachtergevel/

12

13

