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COLUMN – Zaterdag Live 26 januari 2019 - Columnist: Terry van der Heide 
 
Den Haag Zuidwest 
 
“We moeten het op een positieve, optimistische manier bekijken, niet denken in doemscenario’s, dat dwingt 
apathie af”  
 
Dit is een uitspraak van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade, die hij afgelopen dinsdag deed tijdens een 
debat van Platform Stad over de toekomst van Den Haag, de toekomst van Nederland. Want we hebben te 
maken met grote problemen; de klimaatverandering, verdichting, toename van de bevolking en daar moeten 
we plannen voor bedenken.  We moeten zoeken naar nieuwe vormen van solidariteit. Een debat waar vrijwel 
alleen stedenbouwers en architecten aan mee deden. Immers; zoals iemand mij cynisch vertelde: Zij denken 
dat zij het alleenrecht op verbeeldingskracht hebben, dat alleen zij  weten hoe je solidariteit moet vormgeven 
Even voor de duidelijkheid: ik ben zelf ook architect. 
 
We moeten als het aan de rijksbouwmeester ligt: weer terug gaan naar het optimisme van de 
wederopbouwtijd. En hoe toevallig: dat is nu net de tijd waarin Den Haag Zuidwest gebouwd is. 
Den Haag Zuidwest is als grote uitbreidingswijk voor de oorlog door de stedenbouwkundige Willem Dudok 
bedacht, maar na de oorlog gebouwd. het voorbeeld van optimisme, een toonbeeld van solidariteit. Men dacht 
zo vlak na de oorlog dat de grote stad veel te chaotisch en onoverzichtelijk voor zou zijn voor individuen. Je 
kan je nu eenmaal niet verbonden voelen met honderdduizenden mensen. Verbondenheid: is dat niet de 
sleutel tot de gewenst solidariteit?  
 
Dus werd er gedacht; als je nu eens de stad gaat verdelen in wijken met een eigen karakter, in overzichtelijke 
buurtjes, met eigen voorzieningen. En dat was nieuw toen in Den Haag Zuidwest is de wijkgedachte 
uitgevonden. Wijken met veel groen en water - nu perfect voor de eveneens zo gewenste klimaat 
veranderingsadaptatie - gemeenschappelijke voorzieningen om de onderlinge verbondenheid te stimuleren, 
waar ik fel voorstander van ben. Oftewel: Alles is hier in Den Haag Zuidwest . Maar waarom gaat het dan mis 
en waarom worden ook hier debatten georganiseerd, waar net als van de week enkel prachtige 
stedenbouwkundige plannen worden gepresenteerd. maar waar volgens mij niets van de vereiste solidariteit 
uit spreekt. Is de oplossing niet gewoon heel simpel:  laten we het advies volgens van emeritus hoogleraar 
duurzaam bouwen Kees Duijvestein (toevallig mijn echtgenoot) die nu al decennia als een roepende in de 
woestijn pleit voor transdiscipinaire samenwerking; samenwerking tussen de overheid, van Rijk tot Gemeente, 
de bouwwereld, stedenbouwers, architecten en aannemers, de universiteiten en vooral ook de 
bewonersorganisaties. Hij heeft er een aanpak voor ontworpen; de 4 P aanpak, een combinatie van sociale, 
economische, ecologische en ruimtelijke kwaliteiten. Dat heet tegenwoordig out-of-the-box-denken, 
meedenken over iets waar je niet voor bent opgeleid. laat werklozen de verkeersstructuur van Den Haag 
Zuidwest bedenken, zet ze in een team met senioren die kinderdagverblijven gaan beheren; vraag jonge 
gezinnen hoe ze willen wonen en werken, laat de kinderen hier een systeem voor de klimaatbeheersing 
bedenken; het gaat tenslotte over hun toekomst. 
 
En laat al die goed bedoelende stedenbouwkundige en architecten hier in Den Haag Zuidwest gewoon eens 
een paar weken wonen. Volgens mij is dat de enige manier om nieuwe vormen van solidariteit te ontwerpen, 
zodat Den Haag Zuidwest weer de wijk wordt zoals die ooit door Dudok bedoeld was, waar verbondenheid en  
solidariteit boven aan staan. 


