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Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein krijgt er dankzij de luxe woontoren Bellavista straks veel potentiële klanten bij. | Foto: Patty Velberg

Bouwkundig kunststukje op het De Savornin Lohmanplein

Bellavista: mooi uitzicht te huur
Van een naam met een spruitjeslucht naar een
exotische vakantieklank: de Thorbecketoren
verandert van een leeg, grijs kantorencomplex
in een lichte, luxe woontoren met 116 appartementen: Bellavista. Hoe hoger je woont, hoe
mooier het uitzicht is. Niet op de stranden van
Miami, Barcelona of Bali, maar op de duinen en
de zee bij Kijkduin en Scheveningen, het
Westland en de verre skyline van Den Haag.
Door Herman Jansen

D

e buurt ziet Bellavista elke dag groeien.
De transformatie van gestripte, oude
man tot frisse, jonge vrouw is enorm.
Er komen twee verdiepingen extra op,
met straks op zestien van de achttien etages appartementen. Met huurprijzen van 840 tot 1380
euro per maand. De etages 3 t/m 12 krijgen vier
hoekwoningen en vier tussenwoningen. De etages 13 t/m 18 krijgen vier hoekwoningen (98 m2)
en twee grote tussenwoningen (130 m2). Licht,
veel glas en duurzaamheid – hergebruik materialen, stadsverwarming, gebalanceerd ventilatiesysteem, ledlampen – zijn de sleutelwoorden.
De 116 woningen, met eigen parkeerplaats, zijn
volgens Kim Bezemer van Frisia Makelaars al voor
ruim negentig procent verhuurd (plus opties op
nog een aantal). Ze worden rond de zomervakantie opgeleverd.
Waarom huur en geen koop? Jeanette de Bruin,
woordvoerster van vastgoedeigenaar en ontwikkelaar Urban Interest: “We wilden Bellavista graag
in eigen portefeuille houden”. Net als de Treubflat,
de lagere, brede flat net om de hoek, die net als
Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein eigendom is van Urban Interest. Hoogste Treubflatbewoner Koos van der Wende zegt weinig last te
hebben van de omgebouwde toren. “Alleen loeit
het nu nog door het lege gebouw”.
Boeiend is te zien hoe aannemer/bouwcombinatie Akor Vastbouw na de maandenlange ont-

manteling van de kantoortoren nu opeens een
luxe woontoren tevoorschijn tovert. Zelfs met
balkons, een ‘moeilijke’ klus. “Dat is een lang,
technisch verhaal”, weet Jeanette de Bruin. Maar
waar het op neer komt: “De balkons worden opgehangen aan bestaande constructies die verzwaard
zijn”.

Trouwen
Veel Hagenaars – en zeker bewoners uit de omgeving: van Kraayenstein tot Bohemen, van Vogelwijk tot Vruchtenbuurt – bezochten de Thorbecketoren vroeger voor vakantieprikken van de
GGD in arm, bovenbeen of bil. Of vertrouwden
hun hond, kat of konijn toe aan de zorgen van
Dierenkliniek Thorbeckelaan, die hier straks als
herboren in een van de commerciële ruimten op
de begane grond terugkeert. Duizenden mensen
doen regelmatig hun boodschappen in het overdekte winkelcentrum of eten en drinken er wat.
Zoals Thora Goorman en Peter Gossen. Ook zij
krijgen in Bellavista een flat. Maar eerst is er een
nog belangrijker moment.
Thora: “We trouwen begin juni. Wanneer we
verhuizen, hangt af van de oplevering. We wonen nu in Kijkduin, ook met heel veel plezier.
We willen verhuizen, zodat we een huis écht
van ons samen hebben, en we willen iets groters
en vinden het fijn dat alles nieuw is. En we wilden graag een bad in huis. We zijn gek op de locatie. Vlak bij waar we nu wonen en bij het winkelcentrum waar we graag komen. We komen op de
bovenste verdieping met uitzicht op Bohemen
en de sportvelden, en nog veel verder, denk ik”.
Albert Heijn
Zodra Bellavista helemaal is opgeleverd, gaat
Urban Interest verder met de ontwikkeling van
het winkelcentrum met de opvallende chinees
Jasmine Palace op tweehoog en de ANWB op de
hoek eronder. Lex de Bruyn Kops, voorzitter
van Winkeliersvereniging De Savornin Loh-

Een van de topappartementen in Bellavista. | Artist’s impression: DPI Animation House/
Architectenbureau Rijnboutt/Urban Interest

manplein, is blij met de nieuwe woontoren:
“Toen de Thorbecketoren een paar jaar geleden
leeg kwam te staan, hebben we veel klanten
verloren. Mensen die daar werkten”. Nu krijgt
het winkelcentrum daar weer veel bewoners
voor terug. Over de toekomst van volgens hem
‘het beste winkelcentrum van Den Haag’ weet
de voorzitter alvast: “Het aantal winkels wordt
uitgebreid. En Albert Heijn wordt naar achteren
en om de hoek richting Health Spa met 1000 m2
uitgebreid. Aldi verhuist naar het parkeerterrein
op het Colijnplein en daarbovenop komt extra
parkeerruimte. Waar Aldi nu is, komen andere
winkels. De lift tegenover Aldi gaat weg en daar
gaan straks twee rolbanen (‘tapis roulants’) omhoog naar het grote parkeerdak”.
De ingangen van Health Spa en kiprestaurant
’t Haantje verschuiven iets, maken plaats voor

de nieuwe los-en-laadplaats van Albert Heijn op
de plek aan de Groen van Prinstererlaan waar
nu nog een hellingweg naar de kelderbergingen
van winkeliers en bewoners gaat. Volgens Mikos
Storimans, eigenaar van de restaurants Mondriaan en Giorgio, komen er nog meer verplaatsingen. Zeker is de komst van een sportwinkel. Een
hengelsportwinkel is zojuist al geopend.
Architect Piet Zanstra (1905-2003) ontwierp
hier in de jaren zestig een complex in Amerikaanse stijl – wonen, winkelen en werken – en
schonk de buurt een markant herkenningspunt.
Dat wordt met Bellavista, ontworpen door architectenbureau Rijnboutt, niet anders. Het gebouw wordt wel lichter, hoger en slanker (door
de ‘verfijnde, verticale geleding’), en is door dat
bouwkundige kunststukje gewoon weer van
deze tijd.

