Den Haag Nieuw Centraal “impuls voor de stad”
GroenLinks stemde, in tegenstelling tot SP en Haagse Stadspartij, voor
de ambitieuze plannen van de gemeente in en rond het Centraal Station.
Fractievoorzitter Heleen Weening: “Met deze plannen laat je zien dat je
lef hebt. Het huidige stationsplein is nu een rommeltje. Den Haag Nieuw
Centraal betekent een enorme kwaliteitsimpuls.”
Wie het bezoekerscentrum tegenover het Centraal Station binnenloopt, krijgt een
mooi overzicht van de plannen voor Den Haag Nieuw Centraal. Een uitbreiding
van het station (OV-terminal) om te kunnen voldoen aan de verwachte extra
reizigers, aanpak van het Anna van Buerengebouw en -plein, New Babylon, hoge
flats om in te wonen en uiteraard de beroemde M van Koolhaas. In dit gebouw
(93 meter hoog) komen kantoren en winkels. In 2014 moet alles gereed zijn.
Sommigen hebben het dan al over een Manhattan aan de Koekamp. Enkele
vragen aan Heleen Weening, fractievoorzitter van GroenLinks in de Haagse
gemeenteraad.
Waarom heeft GroenLinks met de bouwplannen ingestemd?
“Het is een unieke kans om wonen en werk te combineren in de omgeving van
het station. Hiermee kun je de mobiliteit beperken en mensen verleiden gebruik
te maken van het openbaar vervoer. Bovendien is het huidige gebied een
rommeltje. GroenLinks is voor verdichting van de stad waar dat verantwoord is.”
De hoogbouw – met een flat van 100 meter – is zeer dominant in de
plannen?
“Wij vinden dat het op deze plek kan. GroenLinks heeft wel randvoorwaarden
gesteld. De Koekamp en het Haagse Bos veranderen niet en blijven onaangetast.
Dat blijft allemaal zoals het is. Het geheel van plannen geeft het gebied rond CS
een enorme uitstraling en allure en het is een uitstekende kans om te verdichten
bij een OV-knooppunt. Dat past bij onze ideeën over duurzaamheid.
SP en Haagse Stadspartij zien dat anders.
“Daarin verschillen we duidelijk. Deze partijen kiezen voor behoudzucht en
conservatisme. GroenLinks kiest voor verandering als dat nodig is en kansen
grijpen waar die zich voordoen. Je kunt niet zeggen: we laten CS zoals het nu is.
Uiteraard moet je goed kijken naar de randvoorwaarden.”
De Grote M op het stationsplein is omstreden.
“Het is gewaagd, maar wel mooi. Zoals ik al eerder zei: we tasten de natuur niet
aan. Onze kersverse woordvoerder bouwen en wonen, Inge Vianen, kwam met
het idee om bovenop het dak van de M een stadstuin aan te leggen. Hiermee
krijgt de M ook een publieke functie. Dat vinden wij enorm belangrijk. Wethouder
Norder zal met de projectontwikkelaar onderzoeken of er een stadstuin kan
komen op het dak om de bewoners en bezoekers van Den Haag te laten genieten
van de prachtige architectuur van het gebouw, het uitzicht vanaf het gebouw en
groen op het dak. Een dag na dat besluit kreeg ik een telefoontje van de
voorzitter van de Vereniging voor amateurtuinders, die wilde op het dak een
grote volkstuin maken, een mooi idee. “De plannen van Den Haag Nieuw

Centraal zijn spannend. Wij zijn er van overtuigd dat het gebied een
kwaliteitsimpuls en uitstraling krijgen die bij een stad als Den Haag horen.”
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