IN THE CENTRE OF IT ALL

BUSINESS
TAKES OFF

LOCATIE
A-LOCATIE IN HARTJE DEN HAAG
Het Sijthoff gebouw bevindt zich op
een ‘commercieel tactische’ plek in

de binnenstad. Dichtbij het politieke

centrum, Den Haag Nieuw Centrum en
het Wijnhavenkwartier.

Hier vestigen betekent dan ook

aandacht vragen én krijgen op een

exclusieve A locatie die dagelijks 40.000
voorbijgangers trekt. Ondernemers die

hoge eisen stellen aan een toplocatie met
maximale bereikbaarheid kunnen dan
ook niet om het Sijthoff heen.
BEREIKBAARHEID

Het gebouw bevindt zich zowel aan

de Grote Marktstraat, de Wagenstraat
als aan de Achter Raamstraat en is

voor voetgangers en fietsers eenvoudig
te benaderen. Wie aangewezen is op
openbaar vervoer beschikt over de

mogelijkheid om met tram en bus het

Sijthoff gebouw binnen 1 minuut lopen

vanaf de dichtstbijzijnde halte te bereiken.
PARKEREN

In de directe omgeving van het Sijthoff
gebouw bevinden zich op loopafstand
4 overdekte parkeergarages die zowel

vanuit de richting Amsterdam, Rotterdam
als Utrecht goed bereikbaar zijn. De

overdekte parkeergarage voor Sijthoff
heeft 350 parkeerplaatsen.
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LANDMARK
ONTWIKKELING EN DESIGN

3 STERREN
BREEAM-NL

De architectuur van het Sijthoff gebouw zorgt ervoor dat het met recht een

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

Sijthoff gebouw ontleent zijn identiteit aan de contemporaine interpretatie

het Sijthoff gebouw zijn kwaliteit en

de straat en sluit daardoor goed aan bij de bestaande nabijgelegen

belang geweest. Het gebouw heeft

gevelafwerking en is gedecoreerd met twaalf bronzen ooievaars van

energiezuinig, voorzien van een

architectonische verwijzing van de ontwikkelaars naar het dier dat sinds

flexibel indeelbaar. Bovendien heeft

Bovendien heeft Sijthoff het duurzaamheidskenmerk BREEAM-NL

BREEAM-NL ontwerpcertificaat “very

nieuwe landmark in het Haagse stadsgezicht genoemd mag worden. Het

Bij de ontwikkeling en realisatie van

van klassieke lijnen en rondingen van de warenhuisarchitectuur in

duurzaamheid van doorslaggevend

bebouwing. Het heeft een hoge transparante winkelplint, een bijzondere

een binnentuin met drooploop, is

ruim vijf meter hoog die het gebouw op hun rug lijken te dragen. Een

gesloten warmte- koude systeem en

honderden jaren symbool staat voor Den Haag.

Sijthoff het duurzaamheidskenmerk

ontwerpcertificaat “very good” behaald.

good” behaald.

INDELING
Op de begane grond bevinden zich winkels, de entree van de kantoren, technische ruimten, de expeditie toegang en de
fietsenstalling aan de achterzijde van het gebouw. De eerste verdieping betreft ook winkelruimte.

De 3e tot en met de 6e verdieping worden gebruikt als kantoorruimte, waarbij op de 3e verdieping een binnentuin met
droogloop is gerealiseerd. Het Sijthoff gebouw biedt in totaal op twee niveaus ca. 4.500 m2 vvo winkelruimte en op
vier verdiepingen ca. 6.650 m2 vvo kantoorruimte.
FLEXIBILITEIT
De begane grond en de eerste verdieping bieden de mogelijkheid om in verschillende units te worden verdeeld waarbij
elke unit in afmeting kan verschillen. Het kantoorgedeelte van het gebouw kent kernen waarin het trappenhuis en
de liften zijn ondergebracht. Deze zijn zodanig gesitueerd dat elke verdieping in afzonderlijke vleugels kan worden
onderverdeeld.

OFFICE SPACE
IN THE CENTER
OF IT ALL

NESTEL UW BEDRIJF IN HARTJE CENTRUM
Het Sijthoff gebouw biedt ondernemers de ruimte om zich,
voorzien van alle comfort en faciliteiten, op een centrale
locatie in een pand met architectonische meerwaarde te

huisvesten. Het karakter van het gebouw en de ambiance
van hartje centrum zijn op onvergelijkbare wijze van

invloed op de manier waarop een werkplek wordt beleefd.
Door relaties en medewerkers. En ook de bereikbaarheid

is optimaal door de uitstekende voorzieningen in openbaar
vervoer en de uitgebreide parkeermogelijkheden.
EFFICIËNTE COMPARTIMENTERING
Met in totaal ca. 6.650 m2 vvo kantoorruimte is er

voldoende gelegenheid om op comfortabele manier een

bedrijf te vestigen in het Sijthoff gebouw. De beschikbare
kantoorruimtes zijn flexibel indeelbaar.

BEST PLACE TO WORK
De binnentuin is gelegen op de 3e etage en heeft een droogloop. De halve 3e,

De aangegeven oppervlakten dienen ter indicatie van de

unit beschikt over een eigen sanitaire groep en pantry aansluitingen.

vastgesteld op basis van een NEN 2580 meetrapport.

4e en halve 5e verdieping zijn per kwadrant verhuurbaar. Iedere verhuurbare

verhuurbare oppervlakte. Het exacte metrage zal worden

Voor de actuele beschikbaarheid kijkt u op onze website of kunt u contact opnemen met onze makelaar.

3e VERDIEPING – 1.916 m 2 V VO

4e

VERDIEPING – 1.918 m 2 V VO

5e VERDIEPING – 1.897 m 2 V VO

6e VERDIEPING – 908 m 2 V VO

HEADQUARTER
OPPORTUNITIES

REDEVELOPMENT
GROTE MARKT AREA
SIJTHOFF GESCHIEDENIS
In 1934 werd door prins Hendrik het oorspronkelijke Sijthoff gebouw

officieel geopend. Het werd ontwikkeld door uitgever Albertus Willem

Sijthoff jr. en in gebruik genomen door de Haagsche Courant. Opvallende
elementen waren de klassieke gevelopbouw en het planetarium op de

bovenste verdieping. In 1976 werd dit pand door een brand verwoest en

medio jaren ’80 verrees er een voor deze periode kenmerkende vorm van
nieuwbouw die niet meer voldoet aan de huidige behoefte.
GROTE MARKT AREA
Het Sijthoff is een icoon aan de Grote Marktstraat die als een aorta

verschillende winkelgebieden tussen het Spui en de Grote Markt – zoals de

Wagenstraat, de Spuistraat, de Vlamingstraat en de Venestraat – met elkaar
verbindt. Een straat die jaarlijks door miljoenen mensen wordt bezocht en
die na een intensieve herinrichting opnieuw geschiedenis gaat schrijven.
HET VOORUITZICHT
De Grote Marktstraat heeft een forse facelift ondergaan. Het ontwerp onderscheidt zich door de chique bestrating van exclusief terrazzobeton die een

‘loper’ klaar legt voor de bezoekers. En door het bijzondere verlichtingsplan
waarin ‘kroonjuwelen’ zich manifesteren: exclusieve kroonluchters die de
sfeer bepalen en de straat een fascinerende aanblik geven.
KANSEN VOOR ONDERNEMERS
Ondernemers die zich willen onderscheiden met hun locatie en presentatie
krijgen hiervoor in de Grote Marktstraat alle gelegenheid. Zowel retailers
die met metropolitische allure een winkelend miljoenenpubliek aan zich

willen binden, als bedrijven die zich zonder logistieke belemmeringen in het
bruisend hart van een dynamische winkelstad willen vestigen.

524.000
INWONERS
Het besteedbaar inkomen is 6%

hoger dan landelijk gemiddeld. 45%

THE HAGUE:
CITY & FACTS

van de beroepsbevolking is hoger

opgeleid. 10% van de inwoners zijn
kapitaalkrachtige expats.

BESTE BINNENSTAD
Den Haag telt ruim 50.000 bedrijven waarvan

zo’n 10% actief is in retail. De gedeelde visie van

de Gemeente en ondernemers op de ontwikkeling
van Den Haag draagt bij aan de gezonde balans

tussen grootwinkelbedrijven en kleine, specifieke
shops met een eigen gezicht en karakter. Het
resultaat: Den Haag mag zich tot 2015 Beste
Binnenstad van Nederland noemen in de

DE STAD

categorie ‘grote binnensteden’.

Den Haag. De stad waar een

internationale gemeenschap vaart
brengt in een wereld van bestuur,

rechtspraak, cultuur en diplomatie.
Waar genoten wordt van kunst,

cultuur, gastronomie en vrije tijd.

Waar de grandeur van weleer met
een vooruitstrevende dynamiek

nieuw leven wordt ingeblazen. Een
stad om zaken te doen.
DE MENSEN
Den Haag trekt hoogopgeleide
mensen vanuit de hele wereld

aan. Niet voor niets houden de

Verenigde Naties (het Internationaal
Gerechtshof) en het Internationaal

AANTAL BEZOEKERS
Jaarlijks bezoeken meer dan 30 miljoen
mensen uit binnen- en buitenland
Den Haag. Om uiteenlopende

redenen. Den Haag is het toneel

van congressen, culturele events,
internationale rechtspraak en

(internationale) politieke manifestaties.
Kunstliefhebbers vinden hier talloze

musea en er is een gevarieerd aanbod

aan podiumkunsten en muziekfestivals.
Madurodam, het Binnenhof en het

strand van Scheveningen zijn het hele
jaar een belevenis.

STADSSYMBOOL

KONINKLIJKE ZETEL

De ooievaar, het

Het Koninklijk Huis

Haag, staat centraal in

gebruik van Paleis

stadssymbool van Den
het gemeentewapen.
De oorsprong:

gekortwiekte ooievaars
werden ooit gebruikt
als opruimers op de

maakt in Den Haag
Noordeinde als

werkpaleis en Paleis
Huis ten Bosch als

Koninklijke residentie.

vismarkten en ze

zouden geluk brengen.

Strafhof hier hun zetel. En ligt het
besteedbaar inkomen ruim boven

het landelijk gemiddelde. Vandaar
dat de meeste high-end stores

van Nederland hier te vinden zijn.
modern-day relevance. A city for
doing business.

POLITIEK CENTRUM
Al vanaf 1584 zetelt de regering in Den Haag. In eerste aanleg omdat alle stadhouders en
vorsten hier woonden, maar later waren staatsrechtelijke redenen hiervoor bepalend. Het
politieke centrum wordt gevormd door het Binnenhof met de Ridderzaal en daaromheen

parlements- en regeringsgebouwen. En het Torentje, de werkplek van de minister-president.

CONTACT:
SIJTHOFF
Grote Marktstraat 39-53
2511 BH Den Haag
www.sijthoff-city.nl

MAKEL A AR OFFICES:

Nadorp Bedrijfsmakelaars
Jan Willem Frisolaan 3
2517 JS Den Haag
+31 (0)70 - 375 75 75
info@nadorp.nl / www.nadorp.nl

CBRE
WTC The Hague
Pr. Margrietplantsoen 84
2595 BR Den Haag
+31 (0)70 750 89 00
netherlands@cbre.com / www.cbre.nl

ASSET MANAGER:

Cording Real Estate Group B.V.
WTC, Toren A verdieping 10
Strawinskylaan 1019
1077 XX Amsterdam
+31 (0)20 575 50 80

DISCL AIMER
De inhoud van deze presentatie is met de
grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

