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Inschrijving NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2013



Onderneming 2: 
Adres:
Postcode en plaats:
Functie:
Telefoon:
E-mailadres:   
Handtekening:
 

Woningstichting Staedion
Koningin Julianaplein  2
Postbus 40406, 2504 LK  Den Haag 
Fedde van der Zee, Projectmanager 
070 - 376 74 66 
FVDZ@staedion.nl

Overheid:
Adres:
Postcode en plaats:
Functie:
Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening: 

Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
Postbus 12655,
2500 DP Den Haag 
Hettie Verheijen, gebiedsmanager Centrum-Zuid
06-5539297 
hettie.verheijen@denhaag.nl

Onderneming 1: 
Adres:
Postcode en plaats:
Functie:
Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening: 

ERA Contour
Zilverstraat 39
2718 RP Zoetermeer
Job van Zomeren, statutair directeur
079 - 317 01 70
job.vanzomeren@eracontour.nl

Onderneming 3: 
Adres:
Postcode en plaats:
Functie:

Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening: 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Gatwickstraat 1
Postbus 59347, 1040 KH Amsterdam
Liselot Dalenoord, projectontwikkelaar 
Regio Zuid-West 
020 - 6065758 / 0620049623
liselot.dalenoord@achmeavastgoed.nl

Onderneming 4: 
Adres:
Postcode en plaats:
Functie:

Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening: 

DEXA  Groep
Maliebaan 70
3581 CV Utrecht
Rieshie Baboeram Panday,
directeur
030 - 2332223
info@dexagroep.nl

Door deelname aan de prijsvraag gaan de inzenders 
akkoord met het prijsvraagreglement en de 
indieningsvoorwaarden. De deelnemers geven daarbij 
ook nadrukkelijk toestemming voor het gebruik, vrij van 
rechten, van het ingezonden materiaal, waaronder foto’s, 
tekeningen, artist impressions, projectbeschrijvingen etc. 
ten behoeve van publicitaire doeleinden rond de 
NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling. 

Melden de volgende locatie aan voor mededinging naar 
de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2013. 

Locatie:                           De Oriënt te Transvaal
Gelegen in:                      Kempstraat-Morgenzonlaan- 
                                      Graskopstraat te Den Haag
Datum inzending:            21 januari 2012
Aantal pagina’s bijlagen: 10

Wonen in een Oriëntaals sprookje

Graag nemen wij u mee naar de wijk Transvaal, midden in de stad DenHaag. 
In deze kleurrijke wijk, met meer dan 100 verschillende nationaliteiten, is 
een prachtig stukje stad ontstaan: De Oriënt. Een plek waar mensen kunnen 
wonen, werken, genieten, ontmoeten en tot rust komen. Kortom: een plek om 
te leven. Een plek die geïnspireerd is op het sprookjesachtige en kleurrijke van 
de Oosterse culturen. Maar bovenal een plek die uitdrukking geeft aan wat 
de bewoners belangrijk vinden in het leven. Samen zijn met familie, vrienden 
ontmoeten, een veilige omgeving waar kinderen kunnen opgroeien, ruimte om 
te ondernemen. Een plek met een eigen karakter en een herkenbare uitstraling. 
Een plek om trots op te zijn! Welkom in De Oriënt.

Legenda hoofdstukken

Projectinformatie

Planinhoud

Fasering

Samenwerking, overheid en markt

Risico, verantwoordelijkheden en 
marktsituatie

Uitwerking op de bestaande 
omgeving
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Onze inschrijving



De Oriënt is ontworpen als een driehoekig bouwblok met 
daarbinnen twee grote pleinen en een kleiner hof. De punt van 
De Oriënt, aan het plein met de Julianakerk, is een markante 
gevel met 16 ruime en lichte appartementen. Het blok waaiert uit 
in twee rijen eengezinswoningen (totaal 73). Aan de levendige 
Kempstraat liggen de voorname vierlaagse herenhuizen. Aan de 
groene Morgenzonlaan en het binnenplein liggen de drielaagse 
gezinswoningen. Het blok sluit in de Graskopstraat af met elf 
gevarieerde appartementen; van compacte tweekamer parterre 
tot tweelaags topappartement met dakterras.

Tegenover de drielaagse herenhuizen van De Oriënt liggen de 78 
eengezinswoningen van het project De Morgenzon, met aan de 
kop 8 drie- en vierkamerappartementen en bedrijfsruimten. Beide 
projecten bevatten een mix aan koop- en vrije sector huur- 
woningen en kleinschalige commerciële voorzieningen in de 
plint. Tussen De Morgenzon en De Oriënt is een geheel nieuwe 
groene autoluwe laan aangelegd.

Uitschrijven ontwikkel-
tender door Staedion 
december 2005

Hup Transvaal! Welkom in de Oriënt

Transvaal is begin van de 21ste eeuw een wijk met een zwak imago en 
vele problemen:
- één van de grootste probleemwijken van Nederland;
- zwakke woningmarktpositie en beperkte mogelijkheden tot aanpassing      
  van de bestaande woningvoorraad;
- een stenige wijk, met een hoge bebouwing- en 
  bevolkingsdichtheid;
- een hoge verhuismobiliteit;
- hoge werkloosheid, laag gemiddeld inkomen;
- imago van verpaupering, overlast en onveiligheid.

Gemeente Den Haag sluit met woningcorporatie Staedion een 
overeenkomst met als doel een grootschalige vernieuwing van de wijk: 
2.500 verouderde en voornamelijk sociale huurwoningen moeten plaats 
maken voor circa 1.800 nieuwe woningen, waarvan 70% bestaande uit 
koop. Samenwerking wordt gezocht met marktpartijen die ook in de 
wijk willen investeren. ERA Contour ziet in Transvaal een wijk met vele 
gezichten. Naast de eerdergenoemde problemen zijn er namelijk ook 
kansen!

Inspiratie en identiteit
Uit gesprekken met bewoners en ondernemers wordt duidelijk dat 
Transvaal een geliefde plek is bij de vele culturen die de wijk rijk is en 
dan vooral de grote groep Surinaamse Hindoestanen. Deze groep is 
gehecht aan de wijk, waar familie en vrienden wonen en waar de winkels 
en voorzieningen zijn. De inspiratie voor De Oriënt ligt dan ook in de 
wijk Transvaal, de vele Oosterse culturen die de wijk rijk is én de trots 
van de bewoners op de eigen cultuur. Door een woonomgeving te 
realiseren die aansluit bij hun wensen, moeten (economisch) kansrijke 
bewoners aangetrokken worden. Die wensen zijn samen te vatten als 
veiligheid, ruime woningen en frisse, vrolijke architectuur. Samen met 
WAM architecten (voorheen Molenaar & Van Winden), is De Oriënt als 
een project op maat ontwikkeld. 

27 koopappartementen
73 eengezinswoningen, waarvan:
 - 45 huurwoningen
 - 28 koopwoningen

8 commerciële ruimten, totaal circa 670 m2
163 overdekte parkeerplaatsen
3 privé afgesloten pleinen, totaal 2200 m2
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Winnen tender met 
plan De Oriënt 
maart 2006Prijsvraag De Oriënt 

december 2005

Klantenpanel 
november 2007

Start vekoop 
april 2009

Start bouw    
februari 2010 Ondertekening LOI

De Morgenzon
augustus 2011

Oplevering De Oriënt
eerste kwartaal 2012

Opening modelwoning
maart 2011

Start bouw               
De Morgenzon
maart 2012

Oplevering van            
De Morgenzon
eerste kwartaal 2013

en die tegelijkertijd associaties oproept met de Haagse art nouveau-stijl. 
En om de band met de vroegere buurt te visualiseren zijn op de begane 
grond stijlornamenten van de vroegere woningen gebruikt. De 
verschillende inspiratiebronnen samen geven De Oriënt een geheel eigen 
en nieuwe identiteit, waarbij er veel aandacht is voor de individuele 
woning, maar ook voor het geheel.

Toekomst
De Oriënt vormt een belangrijk en beeldbepalend onderdeel van de 
vernieuwing van Transvaal die – ondanks de crisis op de woningmarkt – 
nog steeds doorgaat. Dit is mogelijk door de bijzondere samenwerking 
tussen gemeente Den Haag, Staedion en de marktpartijen Dexa Groep, 
ERA Contour en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (namens 
een pensioenfonds). De succesvolle samenwerking aan De Oriënt en 
geloof in de toekomst van Transvaal hebben een vervolg gekregen in de 
ontwikkeling en realisatie van het naastgelegen project De Morgenzon. 
De bouw van De Morgenzon is tevens het sluitstuk van de derde fase 
van de herstructurering van Transvaal. Met de oplevering van de 186 
woningen die De Oriënt en De Morgenzon samen omvatten zijn de 
afgelopen tien jaar 880 nieuwe woningen in Transvaal gerealiseerd. Zo is 
er in Den Haag tussen de Paul Krugerlaan, de La Reyweg en 
de Julianakerk (Schalk Burgerstraat) een markante buurt ontstaan waar 
bijna 200 gezinnen en tientallen ondernemers met trots wonen en 
werken.
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Kleur, hoogwaardige 
materialen, duurzame techniek 
en comfort, kenmerken het 
complex. Aan de binnenzijde 
zijn twee grote 
gemeenschappelijke pleinen 
aangelegd en een kleiner hof. 
Elke woning heeft een pinakel 
op de gevel, een sierlijke vorm 
die gebaseerd is op de 
Hindoestaanse ornamentiek



De consument als co-producent

De betrokkenheid van bewoners en ondernemers uit de Hindoestaanse 
gemeenschap van Transvaal (na India en Londen de 3e grootste ter 
wereld!), maakt het project uniek. Vanaf het begin hebben de 
toekomstige gebruikers van De Oriënt het heft in handen! De buurt en 
de beoogde bewoners staan centraal. Voordat de architect wordt 
ingeschakeld, is al een schat aan informatie verzameld over de woon-
wensen en motieven om in Transvaal te wonen. Via interviews, 
internetenquêtes en klantenpanels toetst ERA Contour vervolgens de 
planopzet, behoefte aan woningtypen en plattegronden, voorkeuren voor 
architectuur en betaalbaarheid van de woningen.

Lang voordat het project in verkoop gaat, is er een grote groep 
ambassadeurs, die actief meedenkt met de planuitwerking. Duidelijk 
wordt dat De Oriënt niet ‘zo maar’ een nieuwbouwproject is, maar een 
project met een identiteit die de trots en waarden van de bewoners van 
Transvaal weerspiegelen. Eén van deze ondernemers is de 
Hindoestaanse belegger Dexa Groep. In een vroegtijdig stadium is Dexa 
betrokken bij de ontwikkeling van De Oriënt. Met hun kennis van de 
winkelmarkt en Hindoestaanse achtergrond kunnen zij de commerciële 
bedrijfsruimten in de plint van het complex voor de doelgroep op maat 
maken. De levendige winkelstraten, gecombineerd met de rust van de 
binnenpleinen en het naar eigen inzicht kunnen aanpassen van de 
woningen, maken De Oriënt tot een uitermate klantgericht 
woningproject.

Samen het roer om
Op het moment dat de crisis op de woningmarkt toeslaat, start in april 
2009 ook de verkoop van de 100 woningen in De Oriënt. Veel belang-
stellenden van het eerste uur durven door de ontstane onzekerheid op de 
markt de investering niet aan. Hierdoor wordt het voor start bouw 
benodigde voorverkooppercentage van 70% niet gehaald.
De grote betrokkenheid van de verschillende partijen bij de ontwikkeling 
van De Oriënt – van gemeente Den Haag, Staedion, belegger Dexa tot en 
met de particuliere kopers – blijkt op dat moment de redding van het 

Markt en doelgroepen

project. Er ontstaat een gezamenlijke wil en drive om de De Oriënt tot 
‘leven’ te brengen. De Oriënt wordt gezien als een project met identiteit 
die waarde en trots toevoegen aan de buurt en die de transformatie van 
Transvaal een eigen en herkenbaar gezicht kan geven. Alle 
mogelijkheden worden dan ook onderzocht om de start bouw mogelijk 
te maken, en samen lukt het! Dexa Groep maakt haar toezeggingen hard 
en neemt de commerciële ruimten af, Staedion wil garant staan voor de 
appartementen bij tegenvallende verkoop en tenslotte wordt via 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance een pensioenfonds gevonden 
die de belegger is voor minimaal 20 vrije sector huurwoningen. 
Bovendien wil het pensioenfonds garant staan voor de onverkochte 
eengezinswoningen in het project. Zo wordt – tijdens het Hindoestaanse 
Holi-feest – gezamenlijk het feestelijke startschot gegeven voor de bouw 
van De Oriënt

De vernieuwing gaat door!
Geloof in de toekomst van Transvaal en onderling vertrouwen leiden 
er bovendien toe dat ruim twee jaar later dezelfde vier partijen het 
startschot voor de bouw van De Morgenzon kunnen geven. Het bewijs 
voor uitstekende samenwerking tussen (semi)overheid, marktpartijen en 
de eindgebruiker! Met de realisatie van De Oriënt en voorzetting in De 
Morgenzon wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de reeds 
ingezette vernieuwing van Transvaal. Begin 2013 zal de laatste van de 86 
woningen in De Morgenzon worden opgeleverd. Een mooi moment voor 
een feestje voor deze jongste buurt van Transvaal!

Sleutel tot succes
Zonder uitstekende samenwerking tussen gemeente Den Haag, 
Staedion, Dexa Groep, ERA Contour en Syntrus Achmea Real Estate & 
Finance hadden De Oriënt en De Morgenzon niet gerealiseerd 
kunnen worden. ERA Contour heeft als initiatiefnemer de juiste partijen 
bij elkaar weten te brengen, het resultaat – een nieuwe toekomst voor 
Transvaal - is een gezamenlijke inspanning van alle partijen, waarbij ook 
de toekomstige bewoners een belangrijke rol hebben gespeeld.

Naast de eerdergenoemde mede-investeerders en risicodragende partijen 
is voor de realisatie van De Oriënt gebruik gemaakt van de tijdelijke rijks- 
stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. De Oriënt ontving 
€ 7.500 per woning die is ingezet om de verkoop te stimuleren. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de gemeentelijke koopsubsidie. Kopers ontvingen 
€ 10.000 van de gemeente Den Haag bij het afsluiten van de 
koop-/aannemingsovereenkomst.

Het grootste risico van De Oriënt was de afzet van koopwoningen in 
tijden van financiële crisis. Ondanks vroege betrokkenheid en 
enthousiasme bij bewoners in de klantenpanels, was afzet een blijvende 
zorg. Bijzondere inspanning voor de verkoop is geleverd door de drie 
verschillende makelaars, elk met eigen netwerken onder de diverse doel-
groepen: hoofdzakelijk bewoners van Nederlandse, Turkse en Surinaams- 
Hindoestaanse afkomst. Ingezet is op extra begeleiding voor het rondkomen 
van de financiering van de woning. Daarnaast heeft het uitvoeringsteam 
op de bouwplaats in zeer kort tijdsbestek een modelwoning gerealiseerd. 
Inmiddels zijn alle 27 appartementen verkocht en opgeleverd, evenals de 
73 eengezinswoningen, waarvan uiteindelijk 45 in verhuur zijn gebracht door 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Een ander risico was de sterke focus van De Oriënt op één doelgroep. Uit 
onderzoeken bleek immers de grote wens van veel mensen met binding met 
Transvaal om terug te keren. Uiteraard werden andere dan Hindoestaanse 
culturen niet uitgesloten van het project. Net als in de rest van Transvaal, 
woont in De Oriënt een gevarieerde bewonersgroep, met verschillende 
culturele achtergronden. Uiteindelijk is dit risico tevens de kracht van het 
project gebleken. Door te richten op een heel duidelijk bewonersprofiel is 
het mogelijk een locatie te ontwikkelen met een sterke identiteit. Zonder die 
sterke identiteit, zou het project waarschijnlijk niet gerealiseerd zijn.

360 graden duurzaam
Veel aandacht is besteed aan het 
energiesysteem. Via Warmte Koude 
Opwekking in de bodem wordt 
bijgedragen aan een zo gering mogelijke 
milieubelasting. Toch is in de woningen 
ook een gasaansluiting gerealiseerd. Uit 
de klantenpanels bleek namelijk dat 
Hindoestaanse bewoners graag op gas 
koken. De Oriënt is vooral een sociaal 
duurzaam project; het samen 
ontwikkelen met toekomstige bewoners 
leidt tot grote betrokkenheid en plekken 
waar mensen prettig en veilig wonen.
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Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is met De Oriënt een duidelijke 
link naar de bestaande wijk gemaakt. Door de grootschalige sloop en 
terugbouw van nieuwe woningen is het nodig geweest om in het 
vernieuwingsplan voor de wijk extra aandacht te besteden aan 
samenhang en diversiteit in de architectuur. De rode baksteen en 
afgeschuinde hoeken van veel voorkomende bouwblokken van 
Transvaal zijn onderdelen die terugkomen in de architectuur van 
De Oriënt, waardoor zij goed in haar omgeving past.

Een ander belangrijk onderdeel van de vernieuwingsopgave is de 
herinrichting van de openbare ruimte. De smalle, stenige straten met 
veel auto’s in Transvaal, maken plaats voor pleinen, bomen, 
eenrichtingswegen en bredere stoepen. In De Oriënt is het parkeren 
in het project opgelost, wat niet alleen de kwaliteit van het project ten 
goede komt, maar ook de buurt.

De Oriënt is tenslotte vanwege haar kleurige architectuur en markante 
silhouet - veroorzaakt door de pinakels op de daklijsten - een 
herkenbare plek geworden die de transformatie van Transvaal een 
gezicht geeft. Je hoeft niet in De Oriënt te wonen om trots te zijn om 
dit mooie project dat weerspiegelt hoe mensen willen leven. Je kunt er 
vrienden, familie of buren ontmoeten, in één van de kleine winkels of 

Zo trots als een pauw Index (zie vogelvlucht van De Oriënt)6

bedrijven terecht voor producten 
en advies op maat of gewoon een
wandeling maken over de ruim 
opgezette Morgenzonlaan en 
genieten van deze prachtige 
nieuwe buurt.
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De Oriënt is mogelijk gemaakt door:
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