
Renovatie 
Binnenhof 

Verslag inloopbijeenkomst Programmering 
Datum, tijd en locatie: 4 juli 2018, inloop tussen 19.00-21.00uur, Barlow, Plein 

Genodigd: 	stakeholders van omgeving Binnenhof, zowel bewoners, ondernemers, 
belangenverenigingen, (culturele) organisaties. 

Aanwezig: 	zie bijlage 1 

Aanleiding 

Voor- en tijdens de renovatie van het Binnenhof komt er programmering om het gebied aantrekkelijk 
te houden voor de bezoeker van het gebied rondom het Binnenhof en om de loopstromen in de 
binnenstad op peil te houden. Deze bezoeker kan een toerist zijn, een inwoner van de stad, iemand 
die werkt rondom het gebied, een bewoner van de Lange Poten of Plein enz. De gemeente werkt 
samen met het Rijksvastgoedbedrijf aan een meerjarenprogramma voor activiteiten en evenementen 
in het gebied voor uiteenlopende doelgroepen. Rondom het Binnenhof zijn veel bedrijven, 
organisaties, musea, bewoners en andere belanghebbenden die hier graag over willen meedenken. 
Een inloopavond is georganiseerd om reactie te krijgen op programmering voor 2018, om ideeën op te 
halen over wat er nog meer kan en om (waar van toepassing) zorgen en aandachtspunten te delen. 

Foto: Corné Bastiaanse 



Bijgaand een verslag van de bijeenkomst 

Sfeerimpressie 

De eerste genodigden kwamen al vóór 19.00 uur de prachtig gelegen bovenzaal van Barlow binnen. 
Daar stonden op verschillende tafels en tegen de muren materialen klaar waarop de plannen voor 
2018 beschreven en afgebeeld stonden. Geeltjes, stiften, reactieformulieren, maar vooral: mensen om 
mee in gesprek te gaan. En dat gebeurde dan ook volop! Enthousiasme, nog meer ideeën, do's en 
don'ts, zorgen en wensen werden geuit, gedeeld, bekrachtigd, erkend en aangehoord. 

Ideeën en aanvullingen (per thema) 

Tijdens de inloopavond is er een groot aantal ideeën en reacties gekomen op de voorgestelde 
programmering voor 2018. We hebben de teksten van de geeltjes gebundeld en letterlijk 
overgenomen. Een aantal van de ideeën is zo praktisch en realiseerbaar dat we deze ideeën één op 
één kunnen meenemen in de programmering. Een aantal ideeën is eerder mogelijk toepasbaar voor 
de volgende jaren. Een aantal suggesties nemen wij ter harte, maar kunnen helaas niet gerealiseerd 
worden. De mensen die hun naam op de geeltjes hebben geschreven, zullen individueel benaderd 
worden over de status/doorgang van hun aangedragen idee. Mocht u eind augustus geen contact met 
u zijn opgenomen over het door u aangedragen voorstel, neem dan op met 
kwartiermaker programmering Binnenhof / Museumkwartier. 

Mocht u nog aanvullingen of andere suggesties met betrekking tot de programmering 
hebben kunt u die ook sturen naar 



Algemeen: 
Vanaf oktober start de Binnenhofborrel. 

A. Cultuurweekeinde op Plein 

Tijdens het cultuurweekeinde vinden onder andere het UIT festival en het Embassy festival 
plaats. Op de zaterdag 1 en de zondag 2 september wordt daar een extra element op het Plein 
en de Lange Poten aan toegevoegd: cultuurweekeinde@Plein. Hierbij is het idee om met name 
gezinnen met kinderen te trekken en voor zowel de ouders als de kids vermaak te bieden en 
de horeca / winkeliers in het gebied de mogelijkheid te bieden om in te spelen op dit festival. 
Ideeën / suggesties die hierbij zijn aangedragen zijn de volgende: 

• : stadsstrand realiseren 
• : podium en muziek op Plein 
• : Haak ook de Denneweg aan 
• : geen harde muziek! Alles moet unplugged! 
• Anoniem: goed alleen overdag, want dan zijn de winkels open! De avonden is het toch al 

druk 

B. Prinsjesfestival  

We willen het Prinsjesfestival versterken en verbreden en met name een aanvullende 
doelgroep aanboren. Daartoe wordt er extra ingezet om de bestaande programmering beter 
te vermarkten. Tegelijkertijd wordt er bezien of we extra programmaonderdelen kunnen 
organiseren. Ideeën / suggesties die hierbij zijn aangedragen zijn de volgende: 

• Anoniem : Renovatie rondleiding (hard hat) 
• Anoniem: De nu het nog kan rondleiding 
• : Routing gouden koets -> Lange Houtstraat en Sociëteit de Witte 
• : Routing gouden koets + locatie troonrede 2020 en verder 	schouwburg of 

grote kerk 
• ProDemos: 8/9 september Open Monumentedendag, ga zelf op de troon zitten 
• Binnenhof concerten weer terug 
• Anoniem : verdieping van het grondwetpad! 
• Anoniem: speakers corner op Plein 
• : als het demonstratievak weg is kun je daar ook andere dingen doen 

C. De Betovering  

We willen de Betovering versterken en verbreden. Daartoe wordt er ingezet op straattheater 
(mobiel) op Plein en Lange Poten. Aan de horeca / winkeliers in het gebied zal in augustus 
worden gevraagd wie / op welke manier hier op in wil spelen. Ideeën / suggesties die hierbij 
zijn aangedragen zijn de volgende: 

• Anoniem: Een robot kan heel verrassend zijn en trekt veel publiek, ook leuk voor 
volwassenen 

• Anoniem: goed idee, de Betovering is erg leuk en trekt een goed publiek 
• Anoniem: zorg ervoor dat de ondernemers vooraf worden betrokken met wat ze willen en 

hoe er op kan worden ingespeeld 



D. Licht#aanzee 

We willen in november / december - in opmaat naar Sinterklaas en de kerst - inzetten op een 
licht/kunst evenement. Het idee hierbij is dat dit het eerste jaar is, maar dat het ieder jaar 
terug gaat komen en ook verbinding gaat krijgen met andere gerelateerde evenementen in die 
periode zoals: Turn On The Lights, The Royal Christmas Fair en het Vuurwerkfestival. Ideeën / 
suggesties die hierbij zijn aangedragen zijn de volgende: 

• Anoniem: fonteinshow 
• : veel kerstverlichting op Plein 
• : schaatsbaan op Plein 
• : schaatsbaan realiseren 
• Anoniem: welke waarde heeft het Binnenhof en is dit te compenseren? 
• : Kunst in de Vijver, overdag kunst te zien en 's avonds de lichtshow 
• : let op de natuur (o.a. vleermuizen) bij de lichtshow. 

E. Overig. 

Los van de gepresenteerde programmering voor 2018 hadden de aanwezigen ook overige 
ideeën en feedback. Hieronder gebundeld hetgeen genoemd is. 

• : er moet een TV programma / documentaire komen over de 
verbouwing & geschiedenis (mag ook live met toneel, muziek, dans etc.) 

• : doe ook evenementen activiteiten voor oudere, 
kapitaalkrachtige doelgroep. Bijvoorbeeld een mini-kamermuziekfestival. Bouw 
3 huiskamers op Plein en doe kamerconcerten (barok/romantiek/hedendaags 
bv) 

• zorg ervoor dat de onderzoeken komen waar duidelijk uit 
wordt welke doelgroep (en hoeveel) er op een evenement afkomt. 

• programmering is de kers op de taart. Het gaat om de 
bouw! Zorg ervoor dat er verticaal gebouwd wordt en dat het Binnenhof altijd 
zichtbaar is en dat de Hofvijver niet vol komt te liggen met allerlei spullen 

• : Breng het Kostuum Museum terug 
(misschien ook leuk om daar de etalages in het gebied bij te betrekken). En 
betrek daarbij ook Angelino Tap 

• zet in op het Haags Historisch Festijn in augustus. Geef 
dat een flinke push/ Dit jaar is een enorme gemiste kans d.m.v. conflicterend 
moment met de Swan Market 

• Christo vragen om het Binnenhof in te pakken 
• Anoniem : de evenementen zitten kort op elkaar waarbij 2 vlak na de vakanties, 

kan het niet interessanter zijn om te mikken op de feestdagen? 
• Het Gilde: Houd Plein vrij (zoveel mogelijk) van vrachtverkeer 
• ProDemos: Tijdens de Museumnacht politieke moorden rondleiding 
• Het Gilde: maak op het Buitenhof en Plein een grote maquette om uitleg te 

kunnen geven over het Binnenhof (mooie startplek voor wandelingen/ tours). 
Mogelijk op andere plekken ook Maquettes / iets anders om een route door het 
omliggende gebied (nog interessanter te) maken 



• : maak een gezamenlijk 12 uurtje 
• Anoniem: zorg voor een terugkerende Binnenhofborrel 
• : benut na 2020 de eventuele schuttingen en steigers met mooie 

relevante bedrukking / print / projectie 
• Anoniem: teken de omtrek van het Binnenhof op het Malieveld en maak er een 

VR experience van 
• Anoniem: 3 augustus de internationale dag van het bier. Grootste vrijmibo van 

Nederland. Daar kunnen we misschien iets mee. 
• Anoniem: Grondonderzoek in Binnenhof biedt kansen voor spannende verhalen. 

"Geheimen van het Binnenhof ontrafeld". 
• : Document voor een Monument gebruiken voor content in andere 

projecten 

Wat er verder ter tafel kwam 

Tijdens de inloopbijeenkomst kwamen ook enkele punten aan de orde m.b.t. de renovatie zoals 
mogelijk overlast en de bereikbaarheid tijdens de bouw. Naar verwachting is na de zomer het 
Voorlopig Ontwerp gereed. In het vroege najaar wordt een bijeenkomst worden georganiseerd waarin 
het laatste ontwerp gepresenteerd wordt aan de omgeving. Wensen, aandachts- en zorgpunten zullen 
dan geïnventariseerd worden en meegenomen in het verdere proces.. Deze bijeenkomst wordt 
voorbereid in samenwerking met de voorzitters van de Bewonersverenigingen en vertegenwoordigers 
van de ondernemers. Een uitnodiging hiervoor wordt na de zomer verstuurd. 

Meer achtergrondinformatie over het project Renovatie Binnenhof is te vinden op de internetsite van  
het Riiksvastooedbedrijf. Daar staat het ook Paarse boekje 'Met oog voor de Omgeving', waarin de 
wensen en ideeën die in het voortraject met de stakeholders zijn benoemd en welke als uitgangspunt 
dienen voor het verdere omgevingsprogramma. 

Wat gaan we doen in 2018? 

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst en gesprekken die er zijn geweest met de diverse 
stakeholders ontvangt u hierbij ook de programmering 2018 er nu uit ziet. 

Onderdelen van de brainstorm zijn in onderstaande programmering verwerkt! 

11 / 12 Augustus:  
Hollands Historisch Festijn, Het Hollands Historisch Festijn brengt op 11/12 augustus de Vaderlandse 
Geschiedenis op en rond het Binnenhof in Den Haag tot leven. Meer informatie op 
www.haagshistorischfestijn.nl  

1 - 2 September:  
Versterken van het Cultuurweekeinde (UIT festvial en Embassyfestival met een uitbreiding richting 
Plein en de Lange Poten. Hierbij komen activiteiten voor met name gezinnen met kinderen. Meer 
informatie zal binnenkort verschijnen op: http://www.uitfestivaldenhaag.nl/ 

19 - 27 Oktober:  
De negentiende editie van Festival de Betovering speelt zich af van 19 t/m 27 oktober 2018 op zo'n 55 
plekken in Den Haag. Kunstenaars en theatermakers uit binnen- en buitenland dompelen kinderen van 
twee t/m twaalf jaar onder in ruim 550 voorstellingen en workshops. De Betovering is hét 



internationale kunstfestival voor de jeugd en verwacht zo'n 25.000 bezoekers. Het Plein en de Lange 
Poten maken deze editie ook deel uit van het festival. Centraal op Plein en Lange Poten staat (mobiel) 
straattheater wat langs de winkels en horeca zal trekken. 

November / December:  
In samenwerking met Feest aan Zee zorgen we voor een spectaculair licht/kunst event rond het 
Binnenhof. Hierover zal na de zomer meer bekend worden gemaakt. 

Hoe nu verder? 

De komende weken wordt de programmering voor 2018 en voor 2019 verder uitgewerkt en 
geconcretiseerd door de gemeente, RVB en 	in samenwerking met de betrokkenen. 

Binnenkort worden de ondernemers gevraagd hoe zij willen aansluiten op de verschillende 
evenementen. Hierover worden de ondernemers apart geïnformeerd. 

Als u in de tussentijd vragen of suggesties heeft dan kunt u deze richten aan 	 via 

Wij willen u nogmaals erg bedanken voor uw bijdrage en hopen u te zien op één van de activiteiten 
die georganiseerd gaan worden op en rondom het Binnenhof! 
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