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Den Haag Grote Marktstraat
meervoudige opdracht
“richtingloos” bestratingspatroon, plaatsing buitenruimte meubilair
De ambitie om de Grote Marktstraat tot internationale winkelstraat te 
ontwikkelen heeft ertoe geleid dat de gemeente Den Haag een meer-
voudige opdracht heeft uitgeschreven. 

De Grote Marktstraat is met de komst van het Souterrain (de combi-
natie tramtunnel en parkeergarage) en de opheffi ng van het autoverkeer 
getransformeerd in een stedelijk interieur met een grote rijkdom aan 
winkelroutes. Een uitvoerige analyse van de stadsstructuur, zichtlijnen, 
profi elopbouw en de relatie met het omliggende netwerk van straten, ligt 
ten grondslag aan het ontwerp. Een drietal stedenbouwkundige inter-
venties versterken de Grote Marktstraat als stedelijk interieur.

Aan weerszijden van de Grote Marktstraat wordt er een ontvangst 
geïntroduceerd en gelijktijdig worden de entrees als aangename ver-
blijfsruimten gedefi nieerd. Een nieuw horecapaviljoen met terras zorgt 
voor een ruimtelijke beëindiging ter hoogte van de Grote Markt. De in- en 
uitrit van de parkeergarage wordt opgenomen in het paviljoen. Nabij het 
Spui wordt het profi el van de Grote Marktstraat breder. Een schegvormi-
ge verblijfsruimte begeleidt het perspectivisch zicht richting De Resident 
en biedt ruimte aan terrassen, omzoomd met een brede haag. 

De buitenbochten, gevormd door de twee knikken die zich in het mid-
den van de Grote Marktstraat bevinden, worden benut als oriëntatie-
punt. De ronde hoek van de Bijenkorf en een nieuw manifest gebouw 
even voorbij de kruising met de Wagenstraat markeren als baken het 
zicht over de Grote Marktstraat. 

Er zijn bouwkundige richtlijnen voorgeschreven zoals de verticale 
gevelritmering voor nieuwbouw, aansluitend op het huidige gevelbeeld.

In de buitenruimte wordt een stadsvloer ontworpen die reikt tot in de 
dwarsstraten en een vloeiende overgang bewerkstelligt tussen open-
baar en semi-openbaar, entrees, atria, trappen en parkeergarages en 
tevens programma’s op lager en hoger gelegen verdiepingen verbindt. 
Het vloerpatroon van groen en bruin graniet is rijk geschakeerd en rich-
tingloos. Dit patroon versterkt de kwaliteit van de plek als verblijfsruimte. 
Materiaal en kleur sluiten goed aan op de donkere mangaanklinker uit 
de ‘De Kern Gezond’, het plan voor de herinrichting van de openbare 
ruimte in de Haagse binnenstad. De verlichting wordt uit het zicht, nabij 
dakranden, geplaatst. Met de afwezigheid van palen of kabels wordt de 
ruimtelijkheid van de Grote Marktstraat vergroot. 

De warenhuizen worden speciaal aangelicht en fungeren als baken. 
Het meubilair wordt in reeksen geplaatst waarbij doorgang voor nood-
diensten, fi etsers en winkelend publiek is gewaarborgd.

Grote Marktstraat Den Haag
gemeente Den Haag

2007

1,5 ha stedenbouwkundige interventies, herinrichting buitenruimte

Quadrat: meervoudige opdracht

opdrachtgever

periode  ontwerp

programma

opdracht

|


