
Ontwikkeling vanuit waarden:
een gebiedsvisie voor Buytenhout-West

een kernwaarden in het omgevingsplan van
de Haagse Binckhorst







Traject Gebiedsvisie Buytenhout-West, mei 2018-nov 2019

mei 2018 Kwaliteiten & plekken met betekenis 

juni Wensen, dromen & knelpunten
Kernwaarden

september Kernwaarden 
Thematische scenario’s

november Kernwaarden in deelgebieden

Oefenen met kernwaarden als afwegingskader

januari Thema’s en ambities

Aangepaste kernwaarden

maart Inspiratie-tafels, denktank Water

mei Concept gebiedsvisie toetsen

juni /juli 2019 Definitieve gebiedsvisie



Foto's JetRegeltHetKwaliteiten & plekken met betekenis







mei Kwaliteiten & plekken met betekenis 

Kwaliteiten & plekken met betekenis

mei / juni 2018







Kernwaarden

1. Ecosystemen met hoge biodiversiteit

2. Land in de stad

3. Plek voor onthaasten en ontspannen

4. Samenhang: 

delen versterken het geheel, het geheel 

versterkt de delen

5. Cultuur-historisch open landschap

6. Verbondenheid met gebied, 

verantwoordelijkheid



Foto's JetRegeltHetKernwaarden testen op fictieve initiatieven



Foto's JetRegeltHetThematische scenario’s



Thema’s & Ambities die leiden tot een integrale visie



Thema’s & kennissessies en ambities

Maart



Kernwaarden

Thema’s+ Ambities 

Mei/juni 2019

April 



Wat is ons doel : een gebied in balans

Te zorgen dat in Buytenhout een gezond evenwicht blijft 
bestaan tussen stad en land, mens en natuur: een ecosysteem 
dat de basis is voor een veerkrachtig gebied, welvaart en 
welzijn. 



Wat is ons belangrijkste keuze?

Om die reden hebben we daarvoor gekozen om de 
meest kwetsbare waarden in het gebied, de natuur en 
biodiversiteit, voorop te stellen. En ervoor te zorgen 
dat in de komende jaren de juiste condities worden 
gecreëerd die leiden tot versterking van de natuur en 
biodiversiteit.



Wat willen we bereiken?

• De gebiedsvisie met de Kernwaarden en ambities verankeren in het 
beleid zodat Buytenhout-West zich ook in de komende 20 jaar met 
een breed gedragen toekomstvisie duurzaam kan ontwikkelen.

• We hebben gewerkt aan een integrale visie met het doel dat die 
opgenomen kan worden in de omgevingsvisies van Delft en Pijnacker-
Nootdorp. En in het vervolg willen de BHT ook een rol spelen in het 
omgevingsplan.









De  Haagse BINCKHORST





Gasfabriek in de BINCKHORST rond 1950 



Diversiteit aan bedrijven e plekken



hop 
in the 

binckhorst

Woningbouwopgave:

Tot 2040  moet Den Haag 50.000 woningen bouwen

minmaal 5000  (10.000? ) woningen moeten in de komende 10 jaar in de 
Binckhorst worden gebouwd

Dit betekend een ingrijpende verandering van het karakter en identiteit 
van het gebied> 

Industrie -en bedrijventerrein wordt aangevuld met functie wonen





I’M BINCK- het platform voor de Haagse Binckhorst

sinds 2011



Bouwen aan een sterk en divers netwerk sinds 2011





hop 
in the 

binckhorst

Samen met alle betrokkenen werken aan een authentieke, 
circulaire/duurzame  en inclusieve Binckhorst.

DOELSTELLING I’M BINCK
DOELSTELLING I’M BINCK



5 Kernwaarden Binckhorst 2017-2030

Oproep voor ontwikkeling en 
behoud van een divers, rauw en 
dynamisch werk-woongebied, 
met rafelranden

Gemaakt door Binckse Krach, samengevoegd door 
I’M BINCK, platform Haagse Binckhorst 2017







hop 
in the 

binckhorst

2018 Kernwaarden opgenomen in de gebiedsaanpak van de 
gemeente en het omgevingsplan voor de Binckhorst
> borging in beleid

Stadslab 2018-2019 om kernwaarden verder operationeel te 
maken en ook te borgen in het gebied





hop 
in the 

binckhorst

Kernwaarden programmeren 
en borgen in het gebied: 

>BinckAcademy > een leven lang ontwikkelen



BINCK-PraktijkAcadmie waarin de hele Binckhorst als  een ecosysteem fungeert een groot leer –woon, leer -en 
werklandschap



hop 
in the 

binckhorst

De benadering van onderop  (pro-actieve participatie)

De verbindende aanpak  (mensen, thema’s, gebieden…)

Wat voegt de Kernwaarden-benadering toe?

Wat is de meerwaarde die deze benadering creëert?

Hoe kun je de Kernwaarden gebruiken voor visievorming?

Is het mogelijk om die aanpak voor heel Delft te gebruiken?


