september 2011

1. Inleiding
Hierbij hebben wij het genoegen u de “Voortgangsrapportage WOM” van november 2019 aan te
bieden. In deze rapportage informeren wij alle voor de WOM belangrijke stakeholders over de
activiteiten van de WOM en zal nader ingegaan worden op de voortgang van de werkzaamheden
door de WOM in de periode april 2019 tot en met november 2019
1.1 Status projecten

Projecten in uitvoering
Zuidwal 15/ 16a

Projecten in besluitvorming 2/2
Dunne Bierkade 4b, 5
Paviljoensgracht 56/58 – Stille Veerkade 48
Stille Veerkade 10
Boekhorststraat 6
Nieuwe Molstraat 380-386

Projecten in besluitvorming 1/2
Transformatie Kranestraat
Stille Veerkade 9
Paviljoensgracht 133/133a
Bierkade 6

Projecten in studiefase
Wagenstraat 120
Oranjelaan 1a
Oranjeplein 58
Boekhorststraat 72a
Terrein tussen Kranestraat en Bierstraat

Projecten opgeleverd
Bierstraat 17 en 19
Bierkade 19, 19a, 19b en 19c

Afgeronde projecten

Projecten in ontwikkeling
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2. Voortgang Ontwikkelactiviteiten
2.1

Projecten opgeleverd

Bierstraat 17-19

Het pand aan de Bierstraat 17-19 is al langere tijd in bezit
van de WOM. Op de begane grond bevindt zich een
bedrijfsruimte en op de daarboven gelegen verdieping
bevinden zich twee woningen.

Eind 2016 hebben de toenmalige huurders het pand
verlaten, waarna de WOM-plannen heeft ontwikkeld om
deze twee woningen opnieuw in te delen tot twee
zelfstandige vrijesectorwoningen.
Onlangs zijn de renovatiewerkzaamheden aan de
woningen afgerond, deze worden verhuurd door
Staedion.

Oude situatie
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Bierkade 19a t/m c

Onlangs zijn de woningen van de Bierkade
19, welke naast het havenkantoor van De
Ooievaart gelegen zijn, opgeleverd. De
woningen worden verhuurd door Staedion.

Door herindeling van de etages zijn er drie
zelfstandige
duurzaam
geïsoleerde
vrijesectorwoningen ontstaan. Met name
door het isoleren van het dak, de
voorzetwanden en het plaatsen van HR++
glas en het aanbrengen van nieuwe
installaties als een Hr-ketel en CO2-gestuurd
mechanische ventilatie hebben de woningen
een labelsprong gemaakt van label G naar A.
Op dit moment wordt de begane grond
getransformeerd tot een casco horecaruimte met een nieuwe gevelpui.

Oude situatie
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2.2

Projecten in uitvoering

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
en een patio van ca. 18 m2 gerealiseerd. Op
de aanbouwen worden balkons gecreëerd,
zodat ook de bovenburen in de nieuwe
situatie over buitenruimte beschikken. In
oktober jl. zijn de verbouwingswerkzaamheden van start gegaan.

Huidige situatie

2.3

Projecten in besluitvorming

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 werkt de WOM het plan uit om het
pand te renoveren tot woon-/werkruimte met
de bedrijfsruimte/atelier op de begane grond en
een woning verdeeld over de eerste en tweede
verdieping van het pand.
Verwacht wordt dat we in het eerste kwartaal
van
2020
zullen
starten
met
de
renovatiewerkzaamheden.
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Transformatie Kranestraat

Kranestraat 94

De Kranestraat heeft oorspronkelijk een functie van
garagestraat met als bestemming opslag. Een aantal
huurders van deze bedrijfsruimtes zorgden voor
(geluids)overlast richting de bewoners van de bovengelegen woningen. Ook zorgen de verscheidenheid van
garagedeuren voor een rommelig straatbeeld.

Om de leefbaarheid van de Kranestraat te vergroten gaat
de WOM de garages die in bezit zijn van Staedion, om
precies te zijn de garages met huisnummers 46, 50, 58, 70,
96 en 108, transformeren tot woningen. In totaal worden
hier 7 huurwoningen in het midden en vrije sector
segment gerealiseerd en samen met de renovatie van de
Kranestraat 94 (eigendom WOM) komt dit op een totaal
van 10 nieuwe woningen. De renovatiewerkzaamheden
zullen in 2020 plaatsvinden.
Doordat de begane grond straks bewoond wordt en een
‘open’ gevel krijgt, zal dit meer levendigheid in de straat
brengen.

Impressie Kranestraat
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Stille Veerkade 9

De WOM heeft onderzocht welke invulling het
beste past op deze locatie. Vanuit het gebruik en
gewenste uitstraling naar de straat is gekozen de
bedrijfsruimte te transformeren naar een vrije
sector huurwoning. De bovenwoningen zijn
sociaal verhuurd waardoor er een mooie mix
ontstaat in dit pand.

De belangrijkste ingreep is het realiseren van
een patio in het midden van het pand. Hierdoor
ontstaat een buitenruimte. Ook zal de woning
worden geïsoleerd, verwacht wordt dat hiermee
een sprong zal worden gemaakt in de energie
index van F naar B.
Onlangs
is
de
aanvraag
voor
een
omgevingsvergunning
ingediend
bij
de
Gemeente. Verwacht wordt dat wij in het eerste
kwartaal van 2020 kunnen starten met de
verbouwingswerkzaamheden.

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 uitstraling 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. Er zullen ingrijpende werkzaamheden
moeten plaatsvinden waardoor de WOM in
overleg is met de huurder voor een alternatieve
woonruimte. Vooruitlopend hierop verwacht de
WOM in het 1e kwartaal van 2020 de begane
grond weer geschikt te maken voor
bedrijvigheid zodat de leefbaarheid in ieder
geval verbeterd wordt.

Staedion heeft de WOM verzocht ene
haalbaarheidsonderzoek te doen naar de
mogelijkheden van dit object uitgaande van een
totale renovatie. De wens is dat de 6
onzelfstandige eenheden worden getransformeerd tot zelfstandige eenheden.

Bierkade 6

Op dit moment doet werkt de WOM het plan uit
om hier 4 zelfstandige woningen te realiseren.

6

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.

Momenteel werkt de WOM het plan uit om
de garage te renoveren tot cascohorecaruimte met een glazen gevel en een
lichtstraat aan de achterzijde. Ook wordt
onderzocht of hierboven een woning
gecreëerd kan worden, verdeeld over 2
verdiepingen, met aan de achterzijde een op
de zon gelegen buitenruimte.

Geveltekening Dunne Bierkade

Boekhorststraat 6

Het pand gelegen aan de Boekhorststraat 6
is een gemeentelijk monument én
rijksbeschermd stadsgezicht. Het maakt
onderdeel uit van een ontwikkeling aan het
eind van 18e eeuw door de Lutherse kerk, de
entree van de kerk bevond zich destijds aan
de Boekhorststraat.

Nadat hier een illegale hennepkwekerij werd
geconstateerd is het pand ontruimd en op dit
moment staat het leeg in afwachting van
renovatie.
In opdracht van Staedion werkt de WOM het
plan uit om de begane grond op te knappen
tot casco winkelruimte en op de
verdiepingen te renoveren tot twee vrije
sector appartementen.
Verwacht wordt dat er in het eerste kwartaal
van 2020 de renovatiewerkzaamheden van
start kunnen gaan.
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Stille Veerkade 10

In opdracht van Staedion werkt de WOM het
plan uit om de bedrijfsruimte op de begane
grond te transformeren tot woning. Ook de
woningen op de 1e t/m 3e verdieping moeten
een volledige renovatie ondergaan om te
voldoen aan de wooneisen van de huidige
tijd.

Tijdens de studiefase is gebleken dat het
scenario met 3 woningen en een uitbouw op
de 1e verdieping de voorkeur heeft om te
komen tot de beste plattegronden en een
kwalitatief hoogwaardige woning. Met de
geplande isolatiemaatregelen zal een
labelsprong worden gemaakt van F naar A/B.
Verwacht wordt dat in het tweede kwartaal
van 2020 gestart kan worden met de
renovatiewerkzaamheden.

Nieuwe Molstraat 380-386

In opdracht van Staedion heeft de WOM een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden van dit object uitgaande van
een totale renovatie. Momenteel zijn hier 5
onzelfstandige eenheden en één bedrijfsunit
gevestigd.

Uit het onderzoek is gebleken dat renovatie
tot drie zelfstandige woningen, te weten op
elke verdieping één zelfstandige woning, de
beste plattegrondindeling geeft en zorgt voor
kwalitatieve hoogwaardige woningen.
Op dit moment zijn wij druk met het
uitwerken van het plan en verwacht wordt
dat in februari 2020 de omgevingsvergunning ingediend zal worden.
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2.4

Projecten in studiefase

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.

Momenteel wordt het pand geheel verhuurd aan
een belwinkel. De bovenste twee verdiepingen
worden als opslag gebruikt.
Er wordt onderzoek of het mogelijk is de begane
grond te scheiden van de verdiepingen. Op de
verdieping wordt dan wonen gerealiseerd en de
begane grond behoudt de commerciële functie.

Oranjelaan 1a en Hofwijckplein 1

Staedion heeft de WOM verzocht een
haalbaarheidsonderzoek te doen naar de
mogelijkheden van de ruimtes gelegen aan de
Oranjelaan 1a en Hofwijckplein 1.

De woning en de bedrijfsruimte zijn in zeer
slechte staat en op dit moment ongeschikt voor
gebruik.
Gevraagd is om de woning aan het Hofwijckplein
te renoveren en de bedrijfsruimte aan de
Oranjelaan 1a te transformeren dan wel sloopnieuwbouw tot woning.

Oranjeplein 58

In opdracht van Staedion wordt onderzocht of er
een kwalitatief goed plan gemaakt kan worden
waarmee de verkoopwaarde verhoogd wordt.
Het pand staat momenteel leeg.
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Boekhorststraat 72a

Aan de Boekhorststraat 72a bevindt zich een pand
met een seksshop op de begane grond. De WOM
voert gesprekken met de huidige eigenaar over de
aankoop van dit object.

Daarnaast voert de WOM een studie uit naar de
mogelijkheden om de eerste en tweede verdieping
te renoveren en een extra woonlaag toe te voegen.
Deze derde woonlaag past binnen het
bestemmingsplan.
Ook vinden er gesprekken met de Gemeente
plaats over de mogelijkheid om nog een vierde
woonlaag toe te voegen.

Binnenterrein tussen Kranestraat en Bierstraat

Op dit moment voert de WOM een studie uit naar
de mogelijkheid om woningen te ontwikkelen op
het binnenterrein tussen de Bierstraat en de
Kranestraat.

Ondertussen is de makelaar in gesprek met
diverse eigenaren aan de Kranestraat en
Bierstraat, de werving van deze panden is
noodzakelijk om bovengenoemd plan te kunnen
realiseren.

3. Nieuws
Om de komende jaren te kunnen blijven bouwen en ontwikkelen heeft
het WOM gekozen om met twee aannemers een samenwerkingsverband
aan te gaan op basis van ‘ketenpartnerschap’.
Hiermee wordt capaciteit ingekocht, kennis binnen de partners gedeeld
en ingezet voor toekomstige projecten en de doorlooptijden sterk
gereduceerd.
Op donderdag 26 september is de raamovereenkomst getekend
met KBK Thijsse bouw en Vink + Veenman. Op deze manier kan de WOM
verder bouwen in het Oude Centrum en de Stationsbuurt.
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