VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Vanuit de gemeente 2 personen. Daarnaast maakten 23 andere deelnemers, allen lid van de stichting Den Haag
Nieuw Centrum onderdeel uit van de reis. De stichting Den Haag Nieuw Centrum is een publiek-private
samenwerking van de gemeente Den Haag en veertig marktpartijen zoals beleggers, gebruikers, ontwikkelaars,
bouwers en adviseurs. De stichting is bijna 25 jaar geleden opgericht om het gebied Den Haag Nieuw Centrum
te promoten via evenementen en activiteiten en mee te praten over toekomstige ontwikkelingen in de stad.
Den Haag Nieuw Centrum bestaat uit het Beatrixkwartier, Den Haag Nieuw Centraal, Wijnhaven en (een deel
van de) binnenstad. Het is de tweede kantoorlocatie van Nederland. De stichting is ook actief betrokken bij het
Marketingplatform Den Haag Zakenstad en de Stichting Binnenstad Den Haag.

HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen. Donderdag16 september heen en zaterdag 18 september terug.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Ieder jaar organiseert de stichting een studiereis naar steden en/of projecten die aansluiten bij de thematiek in
Den Haag. De afgelopen jaren werden zo Marseille, Valencia en Berlijn bezocht. Dit jaar werd Manchester
gekozen en werden diverse projecten in de stad bezocht. De stad die qua grootte goed te vergelijken is met
Den Haag. Het aantal inwoners is 530.000, ongeveer zo groot als Den Haag. Het is een relatief arme stad. Toch
zit de stad de laatste jaren weer in de lift. Dat uit zich in een aantal interessante (gebieds-) ontwikkelingen,
waarbij de private sector veelal een grote rol speelt. Opvallend is dat de huurprijzen van kantoorruimten over
het algemeen twee maal zo hoog liggen als in Den Haag. Aan de andere kant is de buitenruimte in grote delen
van de binnenstad van een bedroevende kwaliteit. Ook het onderwijsaanbod is heel groot. De stad heeft 5
universiteiten en 100.000 studenten.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Bezocht zijn een viertal locaties:
Noma locatie; inclusief het gebied in de binnenstad waar in 1996 een grote bomaanslag was en dat in
zijn geheel is herontwikkeld
The Civic Quarter; een gebied in de binnenstad waar voornamelijk publieke investeringen zijn gedaan
op het gebied van cultuur en
MediaCityUK; een door private partijen ontwikkeld gebied waar met name mediabedrijven naar toe
zijn getrokken (BBC en ITV). Ontwikkeling die doet denken aan de Binkhorst.
Old Trafford; het voetbalstadion van Manchester United

WIE HEB JE ONTMOET?
De deelnemers werden ontvangen door de gemeente in de persoon van Richard Elliot, head of Policy,
Partnerships and Research van de gemeente Manchester en Ken Bishop van Jones Lang & LaSalle. Deze laatste
gidste het gezelschap ook door de stad bij het bezoeken van de verschillende ontwikkelingen.
Daarnaast waren er contacten met andere deelnemers van de studiereis.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
-

Het belang van hoge kwaliteit buitenruimte in alle nieuwe ontwikkelingen
Het belang van goed onderhoud in die buitenruimte; dat laat in Manchester te wensen over
De voor en nadelen van private investeringen in vastgoed en buitenruimte
Het belang van regionale samenwerking in de vorm van de Greater Manchester

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
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