
Binck: een Openluchtmuseum van de toekomst? 

De Binckhorst is in ontwikkeling. Een oud industriegebied dat inmiddels al vele bestemmingen heeft 

gekregen. De oude industrie zal gedeeltelijk blijven, maar ook zullen er .. woningen verschijnen. 

Ondertussen heeft de ontwikkeling niet stilgestaan en is de Binckhorst ook bij uitstek het gebied van 

nieuwe bedrijvigheid in de stad: kunstenaars en visionairs bouwen samen vanuit de Besturing aan 

een …., in de CabFab komen jonge startende bedrijven met vernieuwende ideeën en op allerlei 

plaatsen zijn Makersbedrijven aan de slag op de Binck.  

Op de Bincktop van het I’m Binckfestival spraken verschillende soorten ondernemers, ontwikkelaars 

en politici met elkaar over de mogelijkheden van het gebied. Eén ding was iedereen het over eens: 

de Binckhorst zou het mooiste worden als het een gebied is waar we een formule vinden voor het 

samenbrengen van al deze activiteiten. Dit is een innovatieve uitdaging, want waar vind je nou 

wonen tussen de industrie? Wat voor soort toekomstige bewoners vraagt dat? Innovatie is in dit 

geval zowel technisch (om aan alle duurzaamheidseisen en gezondheidsregels te kunnen voldoen) als 

sociaal (de betrokkenheid van nieuwe bewoners bij het gebied realiseren vóórdat ze er wonen). 

Wat ook opvalt is dat de Binckhorst nu vooral bestaat uit losse percelen waar al dan niet iets 

gebeurd. De eigenaren en ondernemers hier zijn bezig met hun ‘eigen ding’ op de percelen, 

waardoor het gebied niet echt een gezicht heeft voor iemand die niet weet wat er allemaal achter 

die gevels gebeurt. 

Zo ontstond het idee om samen een project te starten gericht op de buitenruimte, de openbare 

ruimte die we met z’n allen delen. Dáár zou zichtbaar moeten worden wat er allemaal al gebeurt, 

hoe wonen en industrie met elkaar samen hangt. Hier zou je ontmoetingsruimte op menselijke maat 

kunnen creëren, hier kan je middels placemaking laten zien hoe wonen en werken samen gaat, hoe 

stedelijk wonen in een hippe makers-omgeving kan zijn. Hier kan je ook groen en productie samen 

laten gaan, bijvoorbeeld door in het openbaar groen gewassen te telen die je in de industrie kan 

gebruiken (hop, olifantsgras, bamboe?). 

In de openbare ruimte kunnen de waarden van de Binckhorst zichtbaar worden: 

• Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied; 

• Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad; 

• Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie 

• Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging; 

• De verrassende Haagse waterkant. 

 

Project Openluchtmuseum van de toekomst 

Aansluitend bij de Binckhorst zoals die nu is, zou je de buitenruimte in kunnen richten vanuit alle 

initiatieven en ondernemers op de Binckhorst zelf. Een project van, voor en door de (toekomstige) 

Binck’ers. Do It Yourself en met grote diversiteit. Om dit project tot stand te laten komen zouden de 

volgende stappen gezet kunnen worden: 

 

1. Initiatiefgroep samenstellen (BPD, Gemeente I’m Binck) 

2. Tijdens een special op de Binck ondernemersontbijt/netwerkbijeenkomst/ronde tafel een 

basis-element voor de buitenruimte ontwerpen (bv. formaat zeecontainer, iets met pallets of 

recycling, iets groens-productiefs), waardoor andere bewoners en gebruikers van de Binck op 

het idee komen hier ook een element aan toe te voegen. In dit basiselement natuurlijk de 

verschillende gewenste waarden al een plek geven. 



3. Het basis-element realiseren met enkele initiatiefnemers en hier publiciteit omheen 

genereren. 

4. Zorgen dat het basis-element door anderen ook gebruikt gaat worden. Als er eenmaal een 

aantal basis-ontwerpen zijn dan kan je ook een Binck- DIY of prijsvraag organiseren waar 

iedereen gaat bouwen aan deze elementen in de buitenruimte. Dat hangt er een beetje 

vanaf hoe enthousiast iedereen wordt over de ontwerpen/betrokkenheid. 

5. Zorg dat het project organisch groeit: dus sluit aan bij do it yourself, start met echte 

placemaking, dingen die je kan zien en doen, ervaren op straat, dingen die nieuwsgierigheid 

opwekken en opvallen en dan vanzelf – door de eigen waarde van het ding – gaan groeien 

(vergelijk Debatmobiel). 

 

Wat is nodig om dit te realiseren? 

- een initiatiefgroep 

- geld om te zorgen dat mensen hier tijd en aandacht aan kunnen besteden en dat het eerste 

element gebouwd kan worden.  

- later geld voor tweede fase, als je van eerste element naar openluchtmuseum van de toekomst 

toewerkt worden er meer mensen betrokken en zijn er meer kosten aan realisatie. 

 


