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Inhoudsopgave

Met de oprichting van de Wijkontwikkelingsmaatschappij  

Den Haag Zuidwest (de WOM DHZW) in 2014 is de vernieuwing 

van Den Haag Zuidwest nieuw leven in geblazen. Door 10 jaar 

lang met nieuwbouw en renovatie een verscheidenheid aan  

woningen aan te bieden, blijft Den Haag Zuidwest een aan-

trekkelijke plek om te wonen, te werken en te verblijven. Voor 

mensen van binnen én buiten de wijk. Dat is onze missie. Nu 

we bijna op de helft zijn, nu de WOM DHZW (bijna) vijf jaar bestaat, 

maken we de balans op. Wat is gerealiseerd en wat ligt nog in 

het verschiet. En vinden de bewoners dat wij slagen in onze missie?

Met trots presenteer ik u dit boekje, dat wij maakten ter  

gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de WOM DHZW.

Mirjam Huffstadt 
directeur-bestuurder

Voorwoord
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Onze projecten

Projecten  Aantal  Architect /  Aannemer  Oplevering 
                               woningen  stedenbouwkundige

Quattro I     41 Inbo Dura Vermeer  Juni 2015

Wildenborgh     25 Bureau 070 Thunnissen  December 2016

Raden renovatie     24 Bart Duvekot Van Mierlo Juli 2016

Raden nieuwbouw     36 Steenhuis Bukman Van Wijnen  September 2017
   architecten  

Quattro II   111 Inbo  Dura Vermeer  Januari 2019

Dedemsvaartweg   141 Spring architecten De Vries en Verburg December 2020

Moerwijk-Oost   177 Must  April 2021
   stedenbouwkundigen

Totaal woningen  555
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De Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) is een  

samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en woningcorporatie  

Vestia. Het doel van de WOM DHZW is een nieuwe impuls geven aan de  

vernieuwing van Den Haag Zuidwest door stilgelegde projecten van Vestia  

een herstart te geven. De WOM DHZW is op 9 april 2014 opgericht.

Den Haag Zuidwest kenmerkt zich door het mooie volwassen groen, de ligging dichtbij 
strand en stad, maar ook door het grote aantal sociale huurwoningen, voornamelijk kleine 
portiek-etagewoningen. Daardoor kunnen huidige bewoners in de wijk en belangstellenden 
van elders moeilijk doorstromen naar een kwalitatief betere huur- of koopwoning. Met de 
vernieuwing beoogt de WOM DHZW deze problematiek te doorbreken, zodat Zuidwest 
een aantrekkelijk woongebied wordt voor mensen van binnen en buiten de stad.

10 projecten in 10 jaar
In totaal worden er in Den Haag Zuidwest in tien jaar tijd door de WOM zo’n 1100 nieuwe 
woningen gebouwd en gerenoveerd. Het gaat om projecten in de gebieden tussen de  
Wildenborghstraat en de Ulenpasstraat in Moerwijk-Oost, het gebied tussen de  
Meppelweg en de Zuidlarenstraat in Morgenstond en in Bouwlust. 
Na bijna 5 jaar staat de teller op 237 opgeleverde woningen, 141 woningen in aanbouw 
en 177 woningen zijn in voorbereiding. De opgeleverde projecten blijken zeer geliefd te 
zijn bij starters en doorstarters uit Den Haag Zuidwest en omgeving. Hiermee lijken we te 
slagen in de doelstelling van de herstructurering van Den Haag Zuidwest en in de missie 
van de WOM DHZW.

Gedifferentieerd en gasloos
In onze projecten bouwen we sociale huur- en koopwoningen en  
duurdere huur- en koopwoningen, met name in het middensegment. 
Bij de aanpak van de projecten kijken we goed naar de volkshuis-
vestelijke, ruimtelijke en financiële doelstellingen om een optimaal 
resultaat te behalen.
Alle woningen die WOM DHZW heeft gerealiseerd en nog gaat reali-
seren zijn voorbereid op de toekomst waarin uiteindelijk alle woningen 
gasloos zijn en zijn aangesloten op een duurzame warmtebron.

Samenwerking
Bij al onze projecten werken we op verschillende wijzen intensief  
samen met marktpartijen. Bijvoorbeeld door een Design & Build  
contractvorm in de Dedemsvaartweg, waar WOM DHZW aan de  
voorkant met een ruimtelijke spelregelkaart en overige eisen, markt-
partijen in een vroeg stadium betrekt. Maar ook door samen te werken 
in een gebied met andere vastgoedeigenaren en ontwikkelaars zoals 
in Moerwijk-Oost. Onze ervaring is dat door deze samenwerkings-
verbanden betere producten gerealiseerd kunnen worden.  

Een belangrijke missie
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Quattro I

Aan de Meppelweg, in de wijk Morgenstond leverde de WOM DHZW 
in 2015 het eerste project Quattro op. Het project bestaat uit  
23 appartementen, 12 stadswoningen en 6 stadsbungalows.  
Alle 41 koopwoningen waren op 1 januari 2016 verkocht. Dura Vermeer 
realiseerde het project en droeg ook een deel van het verkooprisico 
van de woningen.

N. Yildiz – woont in een stadswoning

“Ik vond hier aan de Meppelweg mijn ideale woning, op een 
ideale locatie, tegen een betaalbare prijs. De stadswoning heeft 
een fijne indeling en is door de grote ramen heel licht. Het meest 
blij ben ik met de woonkamer, die is voor Haagse begrippen erg 
groot. De vernieuwing van de wijk is goed voor het imago van de 
buurt, dat vind ik een goede zaak.”
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Wildenborgh

Voor de Wildenborghstraat schreef WOM DHZW een tender uit die 
door Thunnissen Ontwikkeling is gewonnen. Voor de jaarwisseling 
in 2016 zijn 25 koopeengezinswoningen aan de Wildenborghstraat 
in Moerwijk opgeleverd. Het ontwerp van deze drielaagse woningen 
is gemaakt door bureau 070 en heeft een knipoog naar de bouwstijl 
van de Haagse school, die in de omgeving op verschillende plekken 
terugkomt. 

10
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De Raden renovatie

WOM DHZW heeft in 2015 zelf het renovatieproject FIRST aan de 
Bouwlustlaan ontwikkeld en aanbesteed. 24 portiekwoningen zijn 
getransformeerd tot moderne, comfortabele appartementen, die  
populair zijn bij jonge starters uit Den Haag Zuidwest. De woningen 
zijn gerenoveerd door aannemer Van Mierlo. De architect van het 
project is Bart Duvelot.

12
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De Raden nieuwbouw

Ook voor het nieuwbouwproject 4x9, pal achter het renovatieblok 
FIRST, heeft WOM DHZW een tender uitgeschreven, die gewonnen is 
door van Wijnen Projectontwikkeling West. De architect is Steenhuis 
Bukman architecten. 36 Koopeengezinswoningen: onderhoudsarm, 
energiezuinig en met maar liefst vijf slaapkamers en een speeltuintje 
voor kleine kinderen aan de overzijde van de straat zijn in september 
2017 opgeleverd.

14

Reshma Muradin – koper eengezinswoning 4x9:

“Ik ben opgegroeid in de wijk Bouwlust, dus het voelde echt als 
‘thuiskomen’ toen ik hier met mijn twee dochters kwam wonen. 
De gunstige ligging en constante levendigheid van deze wijk zijn 
heel fijn. Het feit dat je niet midden in het centrum woont, maar 
er toch zo kan komen. Het is een volksbuurt met nu nog relatief 
weinig koopwoningen. Het zou fijn zijn als de vernieuwingen ook 
een positief effect hebben op de bewoners, zodat we er met zijn 
allen plezier van hebben. Ik heb in ieder geval al de mazzel dat 
ik aan weerskanten hele leuke buren heb!”
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Quattro II

Project Quattro was een succes en is opgevolgd met nog drie woon-
blokken: Vita, Casa en Sala, in totaal 111 koop- en huurwoningen. 
Ook bij Quattro II is intensief samengewerkt met Dura Vermeer Bouw 
Zuid West. De architect is Inbo architecten. Rond de jaarwisseling 
2018/2019 worden alle woningen opgeleverd.

Casa

Vita

Sala

Ronald Harteveld – koper appartement in Casa

“Mijn vrouw en ik wonen al tien jaar naar tevredenheid in deze 
buurt. We wilden graag verhuizen naar een nieuwe, gelijkvloerse 
woning. Ik kijk uit naar de luxe van nieuwbouw. Zo hebben we 
straks vloerverwarming en geen CV meer. Het elektrisch koken 
zal even wennen zijn, maar dat is natuurlijk toch de toekomst. 
Wij gaan hier voorlopig niet meer weg!”
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Dedemsvaartweg

In oktober 2017 is het project Dedemsvaartweg aangewezen als actie-
gebied en is gestart met de herhuisvesting van de huurders. In 2017 is 
voor het project een Design & Build traject doorlopen voor de ontwik-
keling en realisatie van 90 sociale huurwoningen en 51 koop woningen. 
Eind 2017 is de bieding van de ontwikkelende aannemer De Vries en 
Verburg als winnaar van de competitie aangewezen. De architect is 
Spring Architecten. De start bouw wordt begin tweede kwartaal 2019 
verwacht. Er is nu al grote belangstelling voor deze woningen.

Charles Crown – bestuurslid Bewonersplatform Morgenstond:

“Ik ben blij dat veel van de stilgevallen projecten in zuidwest nu 
alsnog worden gerealiseerd. De vernieuwing van de flats aan de 
Dedemsvaart is écht noodzakelijk. Anders blijven er hele lelijke 
plekken in de wijk. Als je hier straks rondrijdt, ziet het er van 
begin tot eind netjes uit.”
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Moerwijk-Oost

In Moerwijk-Oost wil WOM DHZW vanaf 2019 ongeveer 177 nieuwe  
woningen realiseren. WOM DHZW heeft in de wijk 162 woningen,  
Vestia ruim 1.000 en de gemeente Den Haag is eigenaar van de voormalige 
brandweerkazerne en de schoollocatie aan de Twickelstraat. Er ligt een plan 
van aanpak voor Moerwijk-Oost waarin WOM DHZW, Vestia en de Gemeente 
Den Haag de krachten bundelen voor een gevarieerd en kwalitatief goed 
woningaanbod in een aantrekkelijke wijk. In dit gebiedsplan zijn door  
Must de hiernaast getoonde uitgangspunten gehanteerd.

Verbinden – verbeteren van de  
bereikbaarheid van omliggende buurten  
met een centrale rol voor het Heeswijkplein.

Versterken – in het midden van de wijk ligt 
een voorzieningenzone. De vernieuwingsopgave 
biedt kansen om deze zone te versterken en 
op termijn wellicht uit te breiden. 

Verduurzamen  
– de energie labels van de  
bestaande woningen zijn slecht. 
Door sloop, nieuwbouw en renovatie 
moet de woningvoorraad verduur-
zaamd worden.

Verdichten – er ligt een grote  
verdichtingsopgave in Den Haag en  
knoop Moerwijk is aangewezen als  
een van de focuslocaties.

Verbeteren  
– de woningvoorraad is verouderd en 
klein. Er zijn weinig mogelijk heden om  
in de wijk te verhuizen van een goed  
appartement of een eengezinswoning. 
De eerdere vernieuwing van WOM 
DHZW heeft hier al succesvol op inge-
zet. Dit zetten we nu door en creëren 
ruimte voor sociale stijging in de wijk. 

Wildenborgh (WOM DHZW)
Zijpendalstraat e.o. (WOM DHZW)
Ulenpasstraat (Vestia)
Guntersteinweg (Vestia)
Schoollocatie Twickelstraat 
(Gemeente Den Haag)

Heeswijkplein (Vestia)
Schoonhetenstraat (Vestia)
Assumburgweg / Brandweerkazerne
(Vestia / Gemeente Den Haag)

A

E

B

F

C

G

D

H
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Zijpendalstraat e.o.

In 2019 wordt een marktpartij geselecteerd om woningen te ontwikkelen  
en te bouwen in de Zijpendalstraat en omgeving, eveneens volgens een 
Design & Build contract. We trekken daarin op met Vestia, die plannen 
maakt voor nieuwe woningen aan de Ulenpasstraat tegenover het plan-
gebied. Op 1 oktober 2018 is het woningbezit van WOM DHZW  
aangewezen als actiegebied.

T. Rafahya – al 20 jaar bewoner van de Hackfortstraat:

“In 2004 hoorde ik al dat mijn woning zou worden gesloopt.  
Dat ging toen niet door. Overal om mij heen kwamen nieuwe 
huizen. Het kon niet uitblijven dat iemand ook dit deel van de 
buurt zou aanpakken. Het is heel goed dat de WOM DHZW  
dat doet. Ik moet verhuizen omdat mijn woning gesloopt wordt, 
maar ik hoop hier ooit terug te keren. In 2030 is Moerwijk-Oost 
de beste plek van Den Haag.”
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colofon

Dit boekje is een uitgave van de WOM DHZW ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan.

November 2018

Tekst: WOM DHZW
Vormgeving & fotografie: CieremansVanReijn

www.womdhzw.nl




