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Onderwerp 
Ontwerpkader Haagse Grachten 

  

Geachte voorzitter, 
 
De belang van de Haagse grachten voor bewoners, bezoekers en ondernemers wordt steeds meer 
onderkend. Verschillende actoren zien de potentie van Den Haag als grachtenstad met de grachten als 
aantrekkelijke groene wandel- en verblijfsgebieden, waarbij het bevorderen van recreatie, toerisme en 
gebruik van het water ook de komende periode op de agenda staan.  
 
Op 27 juni jl. heb ik u geïnformeerd over de voortgang van de Kern Bijzonder (RIS 297279).  
Eind 2016 heeft de raad de agenda De Kern Bijzonder (RIS295184) vastgesteld met de ambitie: 
voortbouwen op het succes van de Kern Gezond met de eisen van de toekomst als standaard. Het 
versterken van de identiteit van de sfeergebieden en het verbeteren van de connecties tussen de 
sfeergebieden is een belangrijk onderdeel van de Kern Bijzonder. Daarom worden er voor 
verschillende sfeergebieden ontwerpkaders opgesteld: de Haagse Grachten, het Hofkwartier, het 
Museumkwartier, het Spuikwartier en de Winkelkern. Het ontwerpkader Haagse Grachten is de eerste 
in de reeks. 
 
Door de grote vervangingsopgave voor kademuren tot 2040 (zie MJPK3, RIS 297826) zijn de komende 
jaren ook rond de grachten in de binnenstad veel projecten te verwachten. Het uitvoeren van deze 
technische vervangingsopgave kan gekoppeld worden aan de gewenste kwaliteitsslag 
 
Het ontwerpkader Haagse Grachten bestaat uit een analyse waarin de geschiedenis, de bijzondere 
eigenschappen, kwaliteiten en potenties en opgaves zijn benoemd. Hieruit volgen de visie voor de 
toekomst en de ruimtelijke ambities voor de Haagse grachten. Het geschetste beeld in dit 
ontwerpkader is bedoeld als basis voor verdere uitwerkingen per deel, zonder bijbehorend 
uitvoeringprogramma. Concrete inrichtingsplannen worden met de omgeving en belanghebbenden 
besproken.   
 
 
 
 



Gemeente Den Haag 
 
Ons kenmerk 
DSO/2017.1039 
 

2/2 

 
Zo kunnen we samen met bewoners en ondernemers, met het geschetste beeld als uitgangspunt, 
ervoor zorgen dat bij alle herinrichtingen langzaam maar zeker een mooi, herkenbaar en houdbaar 
beeld van de Haagse grachten ontstaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
Boudewijn Revis 
 
 
 


