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Winkelcentrum Duinzigt
Willem Royaardsplein – Den Haag

Duinzigt zoekt échte ondernemers!
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Inleiding

Winkelcentrum Duinzigt is begin jaren ‘70 

gebouwd in de gelijk namige buurt Duinzigt. 

Deze buurt maakt deel uit van de statige 

Haagse woonwijk Benoordenhout, gelegen 

aan de rand van Den Haag, op de grens van 

Wassenaar en nabij de duinen en het landgoed 

Clingendael met zijn beroemde Japanse Tuin. 

Het winkelcentrum behoort tot de hoofd winkel-

structuur van het stadsdeel Haagse Hout en 

omvat zestien winkelunits voor de dagelijkse 

boodschappen en enkele aanvullende branches.

Ontwikkelingsplannen

WP Retail Invest (WPRI) bereidt voor winkelcentrum  

Duinzigt momenteel een gefaseerd herontwikkelings-

plan voor dat voorziet in:

•	 modernisering	van	het	winkelcentrum

•	 uitbreiding	van	het	winkelbestand

•	 versterking	van	de	identiteit	en	de	branchering

Met dit herontwikkelingsplan komt WPRI tegemoet 

aan de Detailhandelsmonitor van de gemeente Den 

Haag, die al jaren aangeeft dat herontwikkeling van 

het winkelcentrum wenselijk is en dat uitbreiding van 

het aanbod in zowel dagelijkse als niet-dagelijkse 

branches tot de mogelijkheden behoort.
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R14 De winkels van winkelcentrum Duinzigt zijn gesitueerd 

rondom het Willem Royaardsplein. Dit autovrije plein 

ligt in het hart van de buurt Duinzigt, aan de noord-

westkant van Den Haag.

Het winkelcentrum is centraal gelegen tussen  

de Van Alkemadelaan, de Oude Waalsdorperweg / 

Landscheidingsweg en de Ruychrocklaan en is daar-

mee vanuit Den Haag, Wassenaar en Scheveningen 

uitstekend bereikbaar per auto. Elke circa tien minuten 

rijdt er bovendien een bus (lijn 22) via het winkelcen-

trum (halte Duinzigt / Theo Mann Bouwmeesterlaan) 

van Den Haag CS naar Scheveningen.

Parkeren is gratis en kan zowel op het naast het  

Willem Royaardsplein gelegen parkeerterrein als in  

het openbare gebied rondom het winkelcentrum.

Ligging en  
bereikbaarheid

5

A44

N44

A4

A4

A13
A4

N440

N211
N211

N213

R14

DUINZIGT

WASSENAAR

SCHEVENINGEN

KIJKDUIN

DEN HAAG

DELFT

AMSTERDAM

DEN HAAG

EINDHOVEN

ROTTERDAM

BREDA



76

Het primaire verzorgingsgebied van winkelcentrum 

Duinzigt beslaat een belangrijk deel van Benoorden-

hout, een statige Haagse jaren ’30 woonwijk die 

is onderverdeeld in zeven buurten: Nassaubuurt, 

Uilennest, Clingendael, Waalsdorp, Arendsdorp, Van 

Hoytemastraat e.o. en Duinzigt. Tot het secundaire 

verzorgingsgebied behoren diverse omliggende wij-

ken en buurten, inclusief de zuidrand van Wassenaar 

en de oostrand van Scheveningen.

De wijk Benoordenhout omvat circa 7.200 doorgaans 

royale en comfortabele woningen en appartemen-

ten, waarvan 72% in het koopsegment en slechts 1% 

in het sociale huursegment. De wijk telt zo’n 13.000 

inwoners, onder wie relatief veel expats. Ook het 

aantal actieve senioren is – met name in de buurt 

Duinzigt – bovengemiddeld. Datzelfde geldt voor het 

besteedbare inkomen, dat met gemiddeld € 45.800,- 

hoog is in vergelijking met de gehele stad Den Haag 

(€ 26.500,-)(*).

Op loopafstand van het winkelcentrum zijn diverse 

(internationale) instellingen gevestigd, waaronder 

TNO (circa 750 fte’s), instituut Clingendael (circa 100 

fte’s) en het NATO-complex (circa 500 fte’s). Eind 

2015 zal op vijf wandelminuten van het winkelcentrum 

bovendien het hoofdkantoor van het Internationaal 

Strafhof (ICC) met 1.200 fte’s worden geopend. Dit zal 

naar verwachting de nodige nieuwe expats aantrekken.

(*)  Bron: Wijkperspectief Benoordenhout (Gemeente Den Haag,  

   update mei 2011)

Verzorgingsgebied
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Buurtwinkelcentra

 A   Ursulaland

 B   Stuyvesantplein  

 (Bezuidenhout Oost)

 C  Weissenbruchstraat

 D  Van Hoytemastraat 

Grote wijkwinkelcentra

 E  Mariahoeve

Stedelijke winkelstraat

 F  Theresiastraat 

WINKELCENTRUM

DUINZIGT

KENGETALLEN

•	 Primair	verzorgingsgebied:	 

13.000 inwoners

•	 Hoog	gemiddeld	besteedbaar	

inkomen: € 45.800,-

•	 Ruim	2.500	fte’s	in	de	buurt

   
Albert Heijn – Duinzigt (1.800 m²)

 1  Hoogvliet – Mariahoeve (1.035 m²)

 2  Albert Heijn – Sumatra straat (800 m²)

 3  Albert Heijn – Mauvestraat (250 m²)

 4  Spar – Breitnerlaan (225 m²)

 5  Albert Heijn – Mariahoeve (1.800 m²)
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 II  Internationaal Strafhof (ICC)

 I  TNO en NATO-complex

 III  instituut Clingendael
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Branchering

Winkelcentrum Duinzigt is een compact (circa 5.500 m2) 

boodschappencentrum met zestien winkel units en 

behoort tot de hoofdwinkelstructuur van het stads-

deel Haagse Hout. Het winkelaanbod omvat – naast 

een 2.000 m2 grote Albert Heijn supermarkt – diverse 

food-gerelateerde speciaalzaken op het gebied van 

groenten & fruit, brood & banket, kaas en delicatessen. 

Ook zijn in het winkelcentrum een toko, een mode-

zaak, een restaurant met terras, een chinees restau-

rant, een kapsalon, een antiekzaak, een stomerij,  

een sauna en een ABN-AMRO bankfiliaal gevestigd. 

Op dit moment zijn enkele winkelunits per direct 

beschikbaar voor verhuur.

Het aanbod wordt aan de zijde van de Theo Mann 

Bouwmeesterlaan gecompleteerd door drie verplaats-

bare kramen. Deze zijn eigendom van de gemeente 

Den Haag en bieden onderdak aan een vis- en snack-

zaak, een broodjeszaak en een bloemenkiosk. 

 1  Beschikbaar voor verhuur:  

409 m2 (1e verdieping)

 2  Albert Heijn

 3  ABN-AMRO

 4  Elite Mode

 5  Beschikbaar voor verhuur:  

120 m2 (+ 120 m2 souterrain)

 6  Toko Batavia

 7  Restaurant The Clipper

 8  Haute Coiffure Robert

 9  kaas en zo

10  joey Geerlings Groenten & Fruit

11  Piecolore of Piecor & Pancor 

12  Beschikbaar voor verhuur:  

171 m2 (+ 164 m2 souterrain)

13  Chinees restaurant Foe City

14  Stomerij De kroon

15  Banketbakkerij Eickholt 

16  Sauna, zon- en sportcentrum Duinzigt 

17  De Bloemendoos

18  Döner Take Away

19  Vis en snacktiek Duinzigt

ESTHER D
E B

OER V
AN R

IjkLAAN

STALPERTSTRAAT
THEO M

ANN B
OUW

M
EESTERLAAN

VAN N
ECkSTRAAT

N
y

E
LA

N
T

S
T

R
A

A
T

3

 1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

WILLEM 

ROyAARDSPLEIN



10

Het Willem Royaardsplein behoort als buurtwinkel-

centrum tot de hoofdwinkelstructuur. De gemeente  

Den Haag streeft naar buurtwinkelcentra die vitaal 

zijn en voldoende omvang en kwaliteit hebben.  

De Detailhandelsmonitor van Den Haag – die het  

winkelcentrum omschrijft als  ‘stabiel’ – gaat daar-

naast uit van minimaal een of twee supermarkten 

voor een wijk- of buurtwinkelcentrum.

Door de aanwezigheid van Albert Heijn – de grootste 

en best gesorteerde supermarkt in de wijk Benoor-

denhout – heeft winkelcentrum Duinzigt een aan-

zuigende werking op bewoners uit de verre omtrek. 

Hierdoor zijn de bezoekersaantallen ronduit goed te 

noemen. De binding met de wijk is bovendien sterk 

doordat vrijwel alle winkelunits worden bezet door 

lokale ondernemers.

Het winkelcentrum beschikt over een actieve  winke-

liersvereniging die regelmatig sfeervolle activiteiten 

organiseert. Deze activiteiten worden aangekondigd 

op de eigen website (www.wroyaardsplein.nl) en op 

Facebook (www.facebook.com/WinkelcentrumDuinzigt).

Aantrekkelijk voor 
ondernemers

“Benoordenhout is een van de betere 

wijken van Den Haag. je kunt hier mooie 

handel verkopen, want de mensen 

hebben wat te besteden en ze hebben 

graag wat over voor goede kwaliteit en 

een stukje service. Als je dat snapt, heb 

je trouwe klanten die jou wat gunnen!” 

– JOey geerlings (eigenaar JOey 

geerlings grOente en Fruit)

“Ik verwacht dat ons winkelcentrum zal 

gaan profiteren van de komst van het ICC 

en van de verjonging van de wijken hier 

achter ons. Een échte ondernemer met 

hart voor zijn klanten kan hier dan ook 

een mooie zaak opbouwen en een goede 

boterham verdienen.” – Bert spiJksma 

(eigenaar elite mOde)
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De Albert Heijn in Duinzigt is  

    de grootste en best gesorteerde  

   supermarkt  in Benoordenhout

Een échte ondernemer kan hier

               een mooie zaak opbouwen en een prima     

             boterham verdienen

      Een winkel openen in 

winkelcentrum Duinzigt…

   maak jij daar een succes van?

“De aanwezigheid van onze supermarkt is een waarborg voor een wekelijk-

se stroom van duizenden bezoekers vanuit Groot-Benoordenhout naar dit 

winkelcentrum. Aan de andere winkeliers de uitdaging om deze bezoekers 

te verleiden tot een bezoek aan hún zaak. kansen zijn er genoeg, want ons 

publiek is bovengemiddeld koopkrachtig.” – peter scheFFer, super-

marktmanager alBert heiJn
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Huidige situatie
Het Willem Royaardsplein is een rechthoekig voet-

gangersgebied dat aan drie zijden wordt omsloten 

door winkels. Boven de winkels aan de lange zijde 

bevinden zich maisonnettes van twee verdiepingen. 

De bebouwing dateert uit begin jaren ‘70. 

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Den Haag 

het plein grondig onder handen genomen en opnieuw  

ingericht. Daarbij is onder meer de verlichting 

vernieuwd en zijn en zitbanken voor het winkelend 

publiek geplaatst. De werkgroep ‘openbare ruimte’ 

van de winkeliersvereniging zorgt ervoor dat het plein 

regelmatig wordt onderhouden.
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WPRI zoekt op korte termijn enkele   

                 échte ondernemers met 

een duidelijke toegevoegde waarde  

        voor het winkelcentrum.

Ontwikkelvisie

In de visie van WPRI beschikt winkelcentrum Duinzigt 

over voldoende ontwikkelpotentie. De ligging en de 

basisvoorzieningen zijn goed, maar de branchering, 

de dynamiek en de eigen identiteit zijn voor verbete-

ring vatbaar.

Ontwikkeling

WPRI heeft de ambitie om winkelcentrum Duinzigt te 

herontwikkelen tot een aantrekkelijker en moderner 

wijkwinkelcentrum met een sterkere branchering voor 

de dagelijkse boodschappen. In dit kader zoekt WPRI 

op korte termijn enkele échte ondernemers die met 

hun ondernemingszin een duidelijke toegevoegde 

waarde voor het winkelcentrum vormen. Hierbij wordt 

gedacht aan de volgende (mogelijke) invulling:

•	 Food:	traiteur,	slagerij,	visspecialiteiten,	lunchroom,	

slijterij, biologische producten, etc.

•	 Non-food:	drogisterij/parfumerie,	opticien,	gemaks-

winkel (tabak, lectuur, post), etc.

•	 Dienstverlening:	apotheek,	sport/fitness,	zorg,	etc.

Naast een grondige renovatie van de huidige bebou-

wing ligt ook een uitbreiding van het winkelcentrum 

– inclusief gebouwde parkeergelegenheid – met ont-

brekende landelijke wijkwinkelcentrum-gerelateerde 

formules voor de hand.

nieuwe impulsen

In de wijk Benoordenhout en 

omgeving zijn diverse schoolinstel-

lingen gevestigd. Ook zijn er volop 

sportfaciliteiten – waaronder tennis, 

hockey, cricket, voetbal, rugby en 

golf – aanwezig. Mede dankzij dit 

soort voor zieningen vestigen zich  

in Benoordenhout steeds meer 

jonge gezinnen. 

Daarnaast opent eind 2015 het 

Internationaal Strafhof (ICC) zijn 

deuren openen en wordt in 2015 

ook gestart met de uitbreiding van 

het NATO-complex aan de Oude 

Waalsdorperweg, waardoor het aan-

tal fte’s wordt uitgebreid naar 740. 

Al deze ontwikkelingen dragen  

bij aan het versterken van het  

verzorgingsgebied van winkel-

centrum Duinzigt.
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Over WP Retail Invest C.V.

WP Retail Invest C.V. investeert – zowel voor eigen 

rekening en risico als namens derden – vanuit een 

gedegen visie op de retailmarkt in bestaand winkel-

vastgoed. Duurzame waardecreatie en rendements-

verbetering door middel van actief asset manage-

ment, herontwikkeling, renovatie en uitbreiding staan 

hierbij centraal.

Primair richt WPRI haar focus op foodbranche-geori-

enteerde winkelcentra met een groot verzorgings-

gebied op wijkniveau en – in mindere mate – op 

buurtniveau. Deze objecten vormen in de optiek van 

WPRI een relatief stabiele beleggingscategorie met 

toekomstwaarde en uitbreidingspotentieel.

Winkelcentrum Duinzigt is ondergebracht in WP 

Retail Invest Duinzigt C.V., waarin zowel WPRI zelf als 

externe investeerders participeren.

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen  

rechten worden ontleend.

© 2014 WP Retail Invest – Rotterdam

Trackrecord

HoogAmbacht - H.I. Ambacht

Bergsteyn - Rotterdam

Informatie en verhuur
WP Retail Development & Management B.V.

Pedro de Medinalaan 1

1086 Xk Amsterdam

T (020) 714 7780

E info@wpri.nl

I www.wpri.nl

gert-Jan Veldkamp

M (06) 41 93 15 88

E gert-jan@wpri.nl

rOderik lüschen

M 06) 29 41 92 85

E roderik@wpri.nl

Waarde creëren in winkelvastgoed

Hoge Schie - Rotterdam

Tolbergcentrum - Roosendaal
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