
KIJKDAG	VOOR	MOGELIJK	NIEUWE	ATELIERLOCATIES		
	
Op	korte	termijn	wil	de	gemeente	Den	Haag		onderzoeken	of	er	bij	kunstenaars,	

kunstenaarscollectieven	en/of	broedplaatsen	voldoende	belangstelling	is	om	drie	panden,	die	
binnenkort	vrijkomen,	mogelijk	te	ontwikkelen	als	cultuurlocatie	met	ateliers.	
Het	is	belangrijk	vooraf	te	weten	of	kunstenaars	deze	panden	geschikt	vinden	(of	geschikt	kunnen	

maken)	als	werkruimte	voor	hun	beroepspraktijk.	Het	pand	kan	misschien	niet	direct	passend	zijn	
maar	wel	een	zekere	potentie	hebben	of	wellicht	kan	een	pand	ontwikkeld	worden	met	een	
diversiteit	aan	disciplines	en	functies.	

Om	de	interesse	bij	kunstenaars	te	peilen	en	hun	ideeën	over	deze	panden	te	vernemen	organiseren	
we	een	kijkdag	op	maandag	27	juni	a.s.	tussen	10.00	en	17.00.	

	
Broedplaatsen,	kunstenaarscollectieven,	kunstenaars	(ook	kunstenaars	die	van	plan	zijn	om	op	korte	
termijn	een	collectief	te	vormen	of	van	plan	zijn	bij	een	bestaande	groep	aan	te	sluiten)	nodigen	we	

daarom	graag	uit	om	de	volgende	panden		te	bezoeken:	
-een	schoolgebouw	aan	De	Gheijnstraat	51	
-een	schoolgebouw	aan	de	Ferdinand	Bolsstraat	33	

-een	bedrijfspand	aan	het	Willem	Dreespark	312.		
Mede	op	basis	van	de	interesse-peiling	naar	aanleiding	van	deze	kijkdag		zal	worden	besloten	of	één	
of	meerdere	panden	zullen	worden	bestemd	voor	culturele	doeleinden.		

	
Hieronder	treft	u		informatie	aan	over	de	procedure	en	de	locaties.	
	

	
Met	vriendelijke	groet,	
Connie	van	Driel,	Lukas	Jespers,	Stroom	Den	Haag	

Ria	de	Waal,	Broedplaatsmakelaar	
Frans	Morera	Garcia,	Stef	Katwijk.	Gemeente		Den	Haag	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	



	

Kijkdag	
Om	een	goed	beeld	van	de	gebouwen	en	de	voorwaarden	te	krijgen	wordt	een	kijkdag	georganiseerd	
op	27	juni.	Daarbij	zal	Lukas	Jespers	van	Stroom	en	Ria	de	Waal	Broedplaatsmakelaar	beschikbaar	zijn	

om	informatie		te	verstrekken	en	vragen	te	beantwoorden.	Een	informatiemap	met	bouwtekeningen	
(huidige	toestand)	is	voor	geïnteresseerden	beschikbaar.	
	

10.00	tot	12.00	uur	bezichtiging	Willem	Dreespark	312.	
	
12.30	tot	14.00	uur	bezichtiging	Ferdinand	Bolstraat	33	

	
15.00	tot	17.00	uur	bezichtiging	De	Gheijnstraat	51		
	

	
Deelnemers	
De	procedure	is	openbaar	en	niet	alleen	bestemd	voor		Stroom	erkende	kunstenaars.	

Voor	alle	drie	de	panden	bestaat	de	mogelijkheid	van	individuele	verhuringen	als	ook	verhuring	aan	
een	hoofdhuurder	waarbij	de	voorkeur	uitgaat	naar	verhuring	aan	een	collectief	van	kunstenaars	als	
(hoofd)huurder.	

	
Interesse	kenbaar	maken	
Voor	11	juli	kunt	u	uw	interesse	kenbaar	maken	door	een	ingevuld	formulier,	dat	u	ontvangen	heeft	

op	de	kijkdag,	aan	Lukas	Jespers	te	mailen,	ateliers@stroom.nl.	
Van	kunstenaarscollectieven/broedplaatsen	wordt	verwacht	dat	zij	een	bondig	plan/idee		indienen	
(niet	meer	dan	2	A4)	met	daarin	opgenomen	de	volgende	informatie:		

-introductie	indieners(s)/kunstenaars	en	de	beoefende	disciplines	
	(	indien	van	toepassing;	aangeven	of	er	een	samenwerking	met	een	ander	kunstenaarscollectief				
			gevormd	kan/wil	worden)		

-toelichting	beoogd	toekomstig	gebruik	van	de	ruimte		
-plattegrond	met	daarop	aangegeven	welke	ruimtes	of	welke	delen	van	het	gebouw	de	voorkeur	
hebben.	Mochten	er	aanpassingen	van	het	gebouw	worden	verlangd	dan	kan	dit	ook	op	de	

bouwtekening	worden	aangegeven	met	daarbij	een	korte	schriftelijke	toelichting.		
	
Contactpersonen:			

Stroom	Den	Haag:	Lukas	Jespers,	ateliers@stroom.nl		tel:	06	190	35	648	
Broedplaatsmakelaar:	Ria	de	Waal	ria.dewaal@moore.nl		tel:06	514	67	470	
	

Vervolg	na	Interesse-peiling	
Op	basis	van	de	ingediende		formulieren,	plannen,	ideeën	zal	binnen	4	weken	naar	de	

geïnteresseerden	een	terugkoppeling	over	de	verdere	voortgang	plaatsvinden.	
 

 

 



Locatie De Gheijnstraat 51 

Dit betreft een schoolgebouw uit 1983 met een maatschappelijke bestemming in het 
Regentessekwartier. 

De sporthal / fitnessruimte inclusief doucheruimten zijn in principe niet beschikbaar.  

Verbouwingen | aanpassingen in ruimte indeling is mogelijk, in overleg met de gemeente.  

VRAAG ANTWOORD DIVERS	
vloeroppervlakte totaal : BG + 1e etage 1748 m2  
buitenruimte ja  
buurt/wijk Regentessekwartier  
locatie in woonwijk  
gemiddelde huurprijs per m² VVO 
(Verhuurbaar Vloer Oppervlak) 

ca. € 30,- per m2 per jaar   

gemiddelde prijs servicekosten (inclusief 
verbruik nutsvoorzieningen, onderhoud 
ketel) en afhankelijk van verbruik. 

grove inschatting tussen         
€ 15 - € 20 per m² bvo  

 

contractvorm  
huurcontract voor min. 1 jaar 
(optie tot meer) 

ingroei mogelijk*  
	

eigenaar gemeente Den Haag  
functies broedplaats(en) + dans in onderzoek	
beperkingen in gebruik Omgeving met beperking 

t.o.v. geluidsoverlast 
 

 

 

 

 

 

Ligging pand binnen de woonwijk.       Straatzijde (het pand heeft ook een binnenplein) 

 

 

 

 

 

  

Techniek lokaal (mogelijke project/presentatie-ruimte) Leslokaal (mogelijke atelierruimte)  

* Indien een stichting een heel pand of verdieping gaat huren is een mogelijke ingroei van de huur 
bespreekbaar. 

 



Locatie Willem Dreespark 312 

Dit betreft een bedrijfspand in Moerwijk (Escamp) uit 1972  met een bestemming voor 
bedrijf/kantoor. 

Opzet bij dit pand is een mix aan functies; broedplaats(en),  makers, creatieve industrie | start-up’s. 

Mix van functies wordt gelijkmatig verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.  

Verbouwingen | aanpassingen in ruimte indeling is mogelijk, in overleg met de gemeente.  

VRAAG ANTWOORD DIVERS	
vloeroppervlakte totaal :  
BG + 1e etage, 

2900 m2 
meerdere ingangen 
werkplaatsen + roldeur 

werkplaats 
kantoor 
bedrijfsruimte	

buitenruimte ja aan kade	
buurt industrie/woonwijk  
locatie Moerwijk  
gemiddelde huurprijs per m² VVO ca. € 25,- indien sprake van 

verzamelpand  
 

gemiddelde prijs servicekosten (inclusief 
verbruik nutsvoorzieningen, onderhoud 
ketel) en afhankelijk van verbruik. 

grove inschatting tussen de       
€ 15 - € 20 per m² bvo  

 

contractvorm  
huurcontract voor min. 1 jaar 
(optie tot meer) 

ingroei mogelijk * 
	

eigenaar gemeente Den Haag  
functies broedplaats(en) + creatieve 

industrie | start-ups 
 

beperkingen in gebruik geen  
 

 

 

 

 

Ligging pand aan het water     Straatzijde (achter pand nog een stuk kade) 

      

  

 

 

 

 

 

Verschillende type ruimtes geschikt voor ateliers, presentatieruimte, projectruimte etc.  



Locatie Ferdinand Bolstraat 33 

Dit betreft een schoolgebouw uit 1911 met een maatschappelijke bestemming in de Schilderswijk. 

Verhuur|gebruik gaat per VVO m2 met opslag voor algemene ruimte.  

(beperkte) Verbouwingen | aanpassingen in ruimte indeling is mogelijk, in overleg met de gemeente.  

VRAAG ANTWOORD DIVERS	

vloeroppervlakte totaal : BG + 1e etage en 
2e etage 

1.625 m² BVO !e en  2e etage zijn 
beschkbaar 

buitenruimte Ja (schoolplein)  

buurt/wijk Schilderswijk  

locatie in woonwijk  

gemiddelde huurprijs per m² VVO + 10% 
opslag algemene ruimte 

ca. € 30,- tot € 35,-  

gemiddelde prijs servicekosten (inclusief 
verbruik nutsvoorzieningen, onderhoud 
ketel) en afhankelijk van verbruik. 

grove inschatting tussen de    
€ 15 - € 20 per m² vvo  

 

contractvorm  huurcontract voor min. 1 jaar 
(optie tot meer) 

ingroei mogelijk *	

eigenaar gemeente Den Haag  

functies broedplaats(en)  in onderzoek	

beperkingen in gebruik geen parkeergelegenheid op 
eigen terrein 

 

Ligging	Pand	op	de	kop	van	het	bouwblok.													Buitenruimte	van	formaat	

	

	

	

	

	

	Historische	foto	van	de	voorgevel.	


