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Grootste hindoestaanse tempelcomplex met appartementen,
commerciële ruimten in Den Haag, Laakhaven West.
Mahler Vastgoed Ontwikkeling ontwikkelt grootste hindoetempel van het Europese
vasteland. “Het wordt een echt icoon voor de stad Den Haag”, aldus wethouder Marnix
Norder van de gemeente Den Haag.
Verder omvat het plan naast de drie gebedsruimten, mandirs geheten, ook de bouw
van circa 90 appartementen en 800 m2 commerciële ruimten. De locatie van het plan is
in Laakhaven-West, achter station Hollands Spoor.
In dit plan krijgen de drie betrokken Hindoestaanse organisaties ieder hun eigen mandir
evenals een ontmoeting en/of activiteitenruimte.
Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Den Haag
gekozen voor het plan van Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO), in samenwerking met Arya
Samaj Nederland (ASAN), Sri Krishna Dhaam (SKD), Siri Guru Singh Sbha (SGSS- de
Sikhs).
Het gaat om Hindoestaanse organisaties die in hun huidige panden geen mogelijkheid tot
uitbreiding hebben. De huidige mandirs zijn nu vaak gymzalen of verbouwde winkels.
Daarom heeft de gemeente in overleg met verschillende organisaties een locatie tussen de
Waldorpstraat en de 1e van der Kunstraat beschikbaar gesteld voor een mandirpark en
woningbouw evenals commerciële ruimten.
MVO ontwikkelt het gehele project. Integratie en duurzaamheid staan voorop. Het is een
uniek project. Het totale oppervlak van de mandirs is circa 2800 m2. Een deel van een
appartemententoren en een deel van de commerciële ruimte worden geïntegreerd met de
mandirs. De appartementen zijn bestemd voor diverse doelgroepen en diverse
nationaliteiten. Het stedenbouwkundige ontwerp is van De Stijlgroep, Paul van Wijk en
Carola van Bennekom, uit Rotterdam. Het ontwerp van de mandirs is van Dynamic Spaces,
Aniel Ramjanam, uit Zoetermeer.
De komende maanden zal het plan verder worden uitgewerkt. De start van de bouw wordt
verwacht begin 2013 en de oplevering in 2014. In 2014 vindt de WK Hockey plaats in Den
Haag. Het College van B & W kan de gasten, zoals Pakistan en India, dan ook welkom heten
in het mandirpark.
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