Architectuurroute naar Onbekend Den Haag – zaterdag 5 oktober 2019
Den Haag is de stad met de meeste bezienswaardigheden per vierkante kilometer. Bekende,
historische gebouwen als, De Ridderzaal, Het Binnenhof, Het Mauritshuis, De Grote- of St.
Jacobskerk, Paleis Noordeinde en Het Gemeentemuseum zijn ons wel bekend.
De excursie van De Haastrechtse Kring gaat deze keer naar gedeelten van de stad die niet zo
bekend zijn. Eén van de best bewaarde geheimen van de stad is, De Van Ostadehof, of
Wijnand Esserhof. Dit dorpje met zijn twee honderd huisjes in neo-renaissancestijl, ligt midden in
de Schilderswijk.
Het werd eind negentiende eeuw gebouwd voor de armere Joden, die toen in erbarmelijke
omstandigheden woonden daar waar nu Chinatown is. Nu wordt het bewoond door een
gemêleerd gezelschap.
Den Haag en het erbij horende Scheveningen kenden honderden hofjes gebouwd van 1600 tot
in de 19e eeuw. Daarvan zijn er nog zo’n 110 over.
We gaan een ouder en een nieuwer hofje bekijken. Onze lunchtijd zal in het centrum van Den
Haag zijn zodat u daar ook nog wat kunt rond kijken.
Later in de middag gaat een historisch treintje ons brengen naar een nieuwer deel van de stad
en als afsluiting van onze architectuurdag bezoeken we het industriegebied De Binckhorst.
In dit bedrijvige gebied, gelegen aan het water, staan spannende nieuwe ontwikkelingen op
stapel.
In het gebouw van De Caballero fabriek zijn nu honderd kleine bedrijfjes gevestigd. Er heerst
een sfeer van ‘We hebben er zin in’. In 2006 kreeg dit herbestemde gebouw de Nieuwe Stad
Prijs. Een architect gaat ons vertellen hoe dit tot stand is gekomen. En we zullen zeker worden
ingelicht over de plannen die in de toekomst nog staan te gebeuren.
Wanneer:

zaterdag 5 oktober 2019

Vertrek:

8.00 uur vanaf Concordiaplein, terug in Haastrecht omstreeks 17.30 uur.

Kosten:

De kosten bedragen € 32,50 per persoon, dit is inclusief koffie met een
versnapering en een consumptie na afloop bij Concordia. De lunch is voor
eigen rekening.

Aanmelding: reserveren@haastrechtsekring.nl
of
via de website van de Haastrechtse Kring www.haastrechtsekring.nl
Wij verzoeken de deelnemers vriendelijk zich uiterlijk 16 september op te geven.
Aanmelding verplicht tot betaling NL14RABO0118564455 o.v.v. “Architectuurroute”

