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Samenvatting van uw inzending

Een groene wandelroute door de Binckhorst? Wie gaat er nou weer wandelen door de Binckhorst?! 
En waar is dat groen dan? Dit waren de reacties die Emma Verweij kreeg als ze vertelde dat haar 
afstudeeronderzoek over een groene wandelroute in de Binckhorst ging. Zij kreeg hiervoor de 
opdracht van I’M BINCK - hét platform van de Haagse Binckhorst, waarin bevlogen ondernemers, 
idealisten, bewoners, makers en organisaties uit het gebied en omgeving verenigd zijn.

De Binckhorst in Den Haag is volop in ontwikkeling. Het voormalige Haagse industrieterrein 
transformeert de aankomende jaren met minimaal 5.000 nieuwe woningen tot een woon- en 
werkplek met een kwalitatieve leefomgeving. De grote uitdaging - waar I’M BINCK zich voor 
inzet - is om de rauwe, authentieke kracht en de identiteit van het gebied een substantiële plek te 
geven in de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Op het moment wordt een groene 
omgeving waar ruimte is om te lopen en de mogelijkheid om de eigenschappen van het gebied op 
een aangename manier te ervaren, nog gemist door bewoners en andere gebruikers van het gebied. 

De aanleiding om Emma opdracht voor dit onderzoek te geven was de behoefte van I’M BINCK 
om drie lopende initiatieven, op het vlak van erfgoed, vergroening en lopen, meer kracht te bij te 
zetten. De initiatieven betroffen:

• het project Samen Erfgoed Maken in de Binckhorst waarin 13 Binckplekken zijn aangewezen, die 
een bepaalde cultuur-historische waarde kennen en ankerpunten met het verleden van de 
Binckhorst moeten worden; 

• het collectief Bincks Groen, bestaande uit overheid, marktpartijen en I’M BINCK, dat zich inzet 
voor een groene, klimaatadaptieve Binckhorst om prettig en gezond te kunnen wonen en werken 
in het gebied. 

• de City Deal Ruimte voor Lopen, een samenwerkingsverband tussen steden, rijksoverheid, 
maatschappelijke en private partijen dat zich inzet om de voorwaarden voor de ‘ideale 
voetgangersstad’ te creëren en waarin I’M BINCK partner is. 

Emma heeft in haar onderzoek deze initiatieven verbonden en de focus gelegd op hun overlap. Zij 
concludeerde dat een groene wandelroute het meest voor de hand ligt om de verschillende doelen 
te dienen die de initiatieven beogen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat 
het inwonersaantal van de Binckhorst tot 2040 flink zal stijgen en het gebied in die periode dus 
voortdurend in beweging zal zijn. De hoofdvraag van haar onderzoek werd daarmee: Hoe ziet het 



ontwerp van een groene wandelroute eruit waarmee belanghebbenden de identiteit van de 
Binckhorst in de periode 2021 – 2040 kunnen versterken? 

Deze onderzoeksvraag heeft geleid tot het opstellen van een aantal ontwerpcriteria voor een 
groene wandelroute, specifiek toepasbaar op de Binckhorst. Drie criteria vormen de basis:

Dynamisch 

Er zijn vaste punten in het gebied die meegenomen moeten worden in het ontwerp, maar 
de route die de voetgangers naar de punten afleggen staat niet vast. In het ontwerp is wel 

een indicatie gegeven hoe de voetgangers kunnen lopen, echter is het aan de voetganger zelf om te 
beslissen via welke straten zij wandelen door het gebied.

 

Bestemmingen 

De bestemmingen zijn de vaste punten in het gebied. De bestemmingen bestaan onder 
andere uit: de Binckplekken, horeca en street-art. Informatie over deze bestemmingen is 
opgenomen in de wandelroute om de bestemmingen aantrekkelijker te maken.

 

Verbindingen 

Goede verbindingen in de wandelroute, zoals veilige oversteekplaatsen, zijn opgenomen 
en uitgelicht in de wandelroute.

Met de ontwerpcriteria kan een wandelroute ontworpen worden die recht doet aan de identiteit 
van de Binckhorst, zorgt voor de noodzakelijke vergroening en het gebied aantrekkelijk maakt 
voor voetgangers. 

Als kers op de taart heeft Emma op basis van deze criteria zelf een groene wandelroute 
ontworpen. En iedereen die wil, kan zo kijken hoe de ontwerpcriteria in de praktijk uitpakken. 
Bincks Groene Wandelroute is te vinden op de website van I’M BINCK (https://imbinck.nl/
2021/07/30/bincks-groene-wandelroute-ontdek-de-binckhorst-te-voet/).

 

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?*

Met haar onderzoek en de daaruit volgende groene wandelroute heeft Emma wandelen in de 
Binckhorst letterlijk een stuk beter op de kaart weten te zetten. Daar maakt zij veel mensen blij 
mee. Om te beginnen haar begeleiders van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse 
Hogeschool, faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving, die Emma’s afstuderen met een 
welverdiende 8,5 hebben beloond.

Voor opdrachtgever I’M BINCK vormen Emma’s bevindingen het startpunt van een groene, 
voetgangersvriendelijke Binckhorst. Met deze kennis in handen kan het realiseren van een 
aantrekkelijk, groen netwerk van looproutes pas goed beginnen. Emma’s werk maakt concreet hoe 
het aanleggen van een groen netwerk van looproutes in de Binckhorst een centrale rol kan spelen 
in de ontwikkeling van het gebied. Uiteenlopende doelstellingen komen hierin samen. 
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Ten eerste leidt het tot een verbetering van de leefomgeving van het gebied en een hogere 
leefkwaliteit. De publieke ruimte is nu nog grotendeels gericht op automobilisten. Met de 
transformatie naar woon-werkgebied verschuift die focus en zullen voetgangers meer ruimte 
vragen in de Binckhorst. Het groen loopnetwerk zorgt dat het fijn is om in de openbare ruimte te 
wandelen. Lopen wordt ontspanning, voor de bewoners en werknemers van de Binckhorst en 
omliggende wijken en gemeentes. 

Daarnaast is lopen ook een middel om van A naar B te verplaatsen. Een loopnetwerk draagt dus 
ook bij aan duurzamere mobiliteit van/naar en binnen de Binckhorst, voor bewoners en passanten. 

Cultuur-historisch gezien biedt het realiseren van een loopnetwerk kansen om de identiteit van de 
Binckhorst te versterken. Het opnemen van de Binckplekken als bestemmingen in de wandelroute, 
zorgt voor verbinding in het gebied en biedt de mogelijkheid van kennisoverdracht over de 
geschiedenis van de Binckhorst, door op de route informatie over de Binckplekken op te nemen, 
fysiek en/of digitaal. 

I’M BINCK is niet de enige organisatie die enthousiast is over de groene wandelroute van Emma. 
Nadat zij haar onderzoeksrapport had toegestuurd aan de gemeente Den Haag, is zij gevraagd 
haar bevindingen aan het team Binckhorst te presenteren. Zo inspireert zij de gemeente Den Haag, 
waar ook hard wordt gewerkt om lopen op de kaart te zetten.

Uiteindelijk zijn het natuurlijk de voetgangers die het meest profiteren van de groene wandelroute. 
Dit werd tijdens het onderzoek al duidelijk waarin Emma een proefwandelroute heeft uitgezet. De  
reacties van de proeflopers gaven goed weer dat er een behoefte bestaat aan een goede 
wandelomgeving. Emma heeft hiervoor met haar onderzoek veelbelovende eerste stappen gezet.


