
 

 

 

Den Haag – Theresiastraat 145 

     Hoogvliet Supermarkt
  

  20 januari 2015 



Agenda 

 Introductie 

 

 Supermarktaanbod & Supermarktformules 

 

 Locatie 

 

 Hoe gaat het eruit zien? 

 

 Werkzaamheden 

 

 Planning 

 

 Vragen? 



 

 
 

 

 Hoogvliet Beheer 
 Riny Kouwer – Vastgoed Acquisiteur 

  

 Wildschut Plan Ontwikkeling 
 Cees Wildschut – Vastgoed Ontwikkelaar 

 

 Hoogvliet Supermarkten 
 Bewezen de goedkoopste! 

 

 

  

Introductie   



Supermarktaanbod 



Supermarktformules 



 Rijksmonument     

 

 

 

 

Pand   

 Rijke historie met verschillende functies     

 

 

 

 

 Binnen veel historische elementen uit het zicht verdwenen    

     

 

 

 

 

 Van sportschool naar supermarkt 

         

 

 

 

 



Pand  

Bron: www.vindog.nl/sportgebouw1895.nl/ 



Pand   

Bron: www.vindog.nl/sportgebouw1895.nl/ 



Pand   



Hoe gaat het eruit zien?   

 Aan de buitenzijde van het pand weinig wijzigingen, behalve: 

 

 Toevoegen enkele nooduitgangen. 

 Aanpassen stoep bij de entree, zodat minder validen ook makkelijk het pand 

kunnen betreden. Nu is daar een hoge opstap. 

 Verwijderen fiets parkeren aan de voorzijde (gaat naar de zijkant). 

 Toevoegen enkele reclame-uitingen. 

 Wegwerken achterstallig onderhoud. 

 Saneren van beperkte bodemverontreiniging. 



Hoe gaat het eruit zien?   



Hoe gaat het eruit zien?   

 Aan de binnenzijde van het pand meer wijzigingen, zoals: 

 

 Verwijderen hangende squashbanen op de verdieping. 

 Verwijderen binnenmuren, zodat oorspronkelijke gewelven weer zichtbaar 

worden. 

 Vloeren en wanden geschikt maken voor gebruik als supermarkt. 

 Maken van kantoor/kantine op de 1e verdieping (waar de zonnebanken 

stonden). 

 Inrichten als supermarkt. 

 Geen plafonds, dus vrije hoogte in het midden ca. 11,5 meter. Historie van  

het pand wordt weer zichtbaar! 

 



Hoe gaat het eruit zien?   



Hoe gaat het eruit zien?   



Hoe gaat het eruit zien?   

Doorsnede concept inrichting     

 

 

 



Werkzaamheden buiten het pand   

 Ook buiten het pand - in het openbaar gebied - dienen enkele 

wijzigingen doorgevoerd te worden, zoals: 

 

 Aanpassen stoep bij de entree ivm toegankelijkheid minder validen. 

 Aanpassingen straat en stoep in Johannes Camphuijsstraat tbv laden en 

lossen. 

 Verplaatsen parkeerplaats buurtbus en verplaatsen invalideparkeerplaats  

wijk- en dienstencentrum. 

 Instellen venstertijden tbv bevoorrading. Bevoorraden tussen 7.30 uur en 

19.00 uur. Daarbuiten gewoon betaald parkeren. 

 Deze aanpassingen zijn in een vooroverleg met het Wijkberaad Bezuidenhout  

en Bewonerscommissie De Camphuijs besproken en vastgelegd. 

 

 

 

 

 



Werkzaamheden buiten het pand   

Bestaande situatie Johannes Camphuijsstraat     

 

 

 

 



Werkzaamheden buiten het pand   

Nieuwe situatie Johannes Camphuijsstraat     

 

 

 



Werkzaamheden buiten het pand   

Doorsnede bestaand/nieuw Johannes Camphuijsstraat     

 

 

 



Planning    

 19 december 2014 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. 

 Bestemmingsplan staat gebruik als supermarkt toe. 

 Dit betekent een reguliere aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Echter…. 

 

 Pand is een Rijksmonument. 

 Dit betekent dat er een langere beslistermijn van kracht is van maximaal 

26 weken. 

 Wanneer er meer duidelijkheid is over de vergunningsverlening zal de 

definitieve planning gecommuniceerd worden middels een nieuwsbrief 

voor direct omwonenden en een bericht in Bezuidenhout Nieuws. 

 

 



Tot slot 

 We hopen uiteraard zo spoedig mogelijk deze bijzondere winkel  

te kunnen openen! 

 



Tot slot 

 Vragen? 

 



  

 

 

 Dank voor uw aandacht! 


