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Sinds 1977 is de vrijwilligersorganisatie Haags Architectuur Café [HaAC] actief om 
architectuur en stedelijke transformaties in Den Haag onder de aandacht te brengen 
bij betrokken burgers om daarmee de diversiteit en rijkdom aan architectuur en 
stedenbouw te tonen en debat daarover te stimuleren. Vooral via ons mailnetwerk 
worden ca. 1000 mensen regelmatig op de hoogte gehouden over de Haagse 
activiteiten.  
 
Het Haags Architectuur Café speelt een belangrijke rol in het promoten, onder de 
aandacht brengen en bekendmaken van de ontwikkeling op het gebied van stedelijke 
veranderingen bij zowel de vakgemeenschap als bij betrokken Hagenaars.  
 
 
Ook in 2017 en volgende jaren organiseert HaAC de volgende activiteiten: 
 

− Maandelijkse Pasklaar 
− Incidenteel actueel Den Haag Debat [ADHD] 
− Inhoudelijk programma jaarlijkse Dag van de Architectuur 
− E-magazine actuele ontwikkeling HAACS 
− Jaarlijkse architectuurprijs Haagse HAAK 
− Deelname in initiatievenraad van Platform STAD 

 
 
Het Haags Architectuur Café (HaAC) organiseert iedere maand PASKLAAR. Bij een 
net opgeleverd gebouw komt de architect en opdrachtgever van het gebouw aan 
geïnteresseerden uit de vakgemeenschap en aan buurtbewoners of gebruikers het 
gebouw toelichten. Daarna is er een rondleiding door het gebouw met afsluitend een 
informele borrel waar de vakgemeenschap, buurtbewoners en gebruikers de 
architect(en), stedenbouwers en opdrachtgever kunnen napraten over het nieuwe 
product, van elkaar kunnen leren, ervaringen kunnen uitwisselen. Deze 
uitwisselingen zijn van belang voor het behouden van een hoogwaardig 
architectuurklimaat in de stad.  Veel bezoekers van de PASKLAAR komen uit de 
regio Den Haag.  Een overzicht van deze activiteiten is continu te vinden op 
http://www.haac.nu. 
 
 
Het Haags Architectuur Café was de afgelopen jaren initiator van het ACTUEEL DEN 
HAAG DEBAT [ADHD]. Het ADHD-debat is een gezamenlijk initiatief van HaAC, 



BNA Kring Haaglanden, Het Nutshuis en Stroom Den Haag. Alert, levendig en actief 
worden de laatste ontwikkelingen in de Haagse stedenbouw en architectuur 
bespreekbaar gemaakt. Veel onderwerpen op het snijvlak maatschappij, stedelijke 
ontwikkeling en architectuur worden zo belicht. In 2017 wordt beoordeeld of deze 
samenwerking nog voortgezet wordt nu het nieuwe Platform Stad de debatrol in de 
stad heeft overgenomen. Voor een volledig overzicht van de debatten van de 
afgelopen jaren: ADHD-archief op www.haac.nu of www.stroom.nl. 
 
Samen met de Stichting DAG VAN DE ARCHITECTUUR (DVDA), BNA Kring 
Haaglanden, gemeente Den Haag, Platform Stad, participeren onze commissieleden 
als programmaraad/ programmamaker/ organisator of vrijwilliger bij de Dag van de 
Architectuur in Den Haag. Tijdens deze dag staat architectuur en stedelijke 
ontwikkeling in de schijnwerpers. Het grote publiek, stad bewoners maar ook 
stadgebruikers en stadmakers, krijgen toegang tot bijzondere locaties in de stad. Wat 
zijn de uitgangspunten voor deze ontwikkelingen geweest? Wie bouwden mee en 
hoe ervaren we het resultaat? Een landelijke dag waarin ontwerpkwaliteit, de 
architectuur en de stad, worden gevierd.   
 
HaAC is tevens initiatiefnemer/ organisator / auteur/ redacteur van het E-magazine 
en online platform HAACS. Een platform voor Haagse stedelijke transformatie en 
architectuur. Haagse schrijvers, architectuurfotografen en grafici hebben dit online 
magazine als vrijwilligers gemaakt in 2012. Deze website HAACS is een voortzetting 
(vanaf april 2014) van het digitale magazine. Het platform met kritische artikelen over 
de ontwikkelingen in Den Haag wordt in 2017 voortgezet. Hiermee willen wij vooral 
een stimulans en platform zijn voor discussie bij de veranderingen in de stad. 
Voor informatie over het magazine HAACS: http://www.haacs.nl/ 
 
In 2017 introduceert HaAC de nieuwe architectuurprijs: Haagse HAAK. In 2001 werd 
de Berlagevlag uitgereikt aan Sander Architecten voor hun woningbouwproject op de 
Vinex-locatie Leidschenveen. Niets wees er toen op dat dit de laatste 
architectuurprijs zou zijn, die de Dr. HP Berlage Stichting zou uitreiken. Toch is deze 
stichting, die al sinds 1960 architectuurprijzen uitreikte voor een in Den Haag 
uitgevoerd architectonisch werk of een prestatie van een persoon op 
architectuurgebied, in 2012 ontbonden. Ter gelegenheid van haar 40 jarig jubileum 
zal het Haags Architectuur Café (HaAC) in 2017 een nieuwe architectuurprijs 
‘Haagse HAAK’ uitreiken voor een aansprekend recent opgeleverd project. De 
kwaliteit wordt onder meer beoordeeld op de relatie met de directe leefomgeving, 
ruimtelijke kwaliteit, detaillering en materiaalgebruik. Met dit jubileum-initiatief wil het 
HaAC aan de orde stellen dat Den Haag een architectuurprijs mist. Als de waarde 
van een prijs breed onderschreven wordt wil het HaAC graag samen met andere 
partijen in de stad de prijs een meer structureel karakter geven en de Berlagevlag in 
ere herstellen. 
 
HaAC is mede initiatiefnemer van Platform STAD, het onafhankelijke platform voor 
STedelijke ontwikkeling en Architectuur in Den Haag. Het platform opereert 
onafhankelijk. HaAC maakt nog deel uit van de initiatievenraad. 

 
http://www.haac.nu/about/	


