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Coproduceren: Het politieke bestuur en de betrokken burgers en organisaties komen gezamenlijk 
een probleemagenda overeen, waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Bestuurders 
kunnen bij de uiteindelijke besluitvorming beargumenteerd afwijken van de inbreng van de 
deelnemers, maar hun commitment is veel zwaarder dan bij het participatieniveau ‘adviseren’ 
(Edelenbos & Monnikhof, 2001). Het is vanzelfsprekend dat de complexiteit toeneemt naarmate er 
naar meer samenwerking wordt gezocht.  

Meebeslissen: Besluitvorming wordt aan de betrokkenen gedelegeerd. Het politieke bestuur verbindt 
zich aan deze besluiten. De overheid speelt nog wel een adviserende rol, maar er komt in volledige 
samenspraak met de participanten een besluit op  tafel. Het belangrijkste verschil met coproductie is 
dat de overheid niet de uiteindelijke besluitvorming heeft (Edelenbos & Monnikhof, 2001).  

5.2 - Participatieladder van Edelenbos en Monnikhof 

 

Bron: Edelenbos en Monnikhof, 2011 

De gemeente Den Haag kent op basis van de participatieladder van Edelenbos en Monnikhof vier 
niveaus van participatie. In de inspraak- en participatieverordening (Den Haag, 2012) worden de 
niveaus van raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen genoemd. De niveaus zijn 
vergelijkbaar met de niveaus van Edelenbos & Monnikhof, alleen de laagste trede, informeren is 
komen te vervallen. De inspraak- en participatieverordening voorziet in duidelijke regels om tot een 
goed participatieproces te komen. Het uitwisselen van ideeën tussen burgers en gemeente is het 
belangrijkste kenmerk van participatie. Participatie is een werkwijze waarbij het bestuursorgaan, 
veelal vóórdat er sprake is van een concreet beleidsvoornemen, relevante partijen (zoals burgers, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven, deskundigen of andere overheden) bij de 
beleidsontwikkeling betrekt (Den Haag, 2012).  
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INTERNATIONAAL PARK 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
 
overwegende dat: 
- de visie voor het Internationaal Park een uitwerking betreft van de Gebiedsvisie Internationale Zone 

(RIS 270672), die in 2014 is vastgesteld en eveneens is opgenomen in het coalitieakkoord; 
- de gemeente Den Haag een kwalitatief hoogwaardig stadspark wil ontwikkelen door de verbinding van 

de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij, tot het Internationaal Park. 
 
Besluit:  
 
I. Het concept raadsvoorstel Internationaal Park vrij te geven voor consultatie op het niveau raadplegen, 

in de periode 18 november 2015 t/m 3 januari 2016. 
 

II. Dat dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad van week 47 van 2015 en met ingang van  
19 november 2015, inclusief bijlagen, terug te vinden zal zijn op de site 
www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 288637. 

 
Den Haag, 17 november 2015  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen  
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Achtergrondinformatie 
 
Ontwikkeling Internationaal Park 
 
Drie bestaande parken verbinden 
Het Internationaal Park is de voorlopige werknaam voor drie bestaande parken bij u in de buurt: de 
Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark. Dit overkoepelend aan de al bestaande 
parknamen, niet ter vervanging. Door deze parken te verbinden ontstaat een stadspark ter grootte van 
280 voetbalvelden (140 hectare) met voldoende ruimte voor natuur, cultuur, sport en ontspanning.  
De gedachte is dat de drie parken samen sterker staan en in potentie een groen icoon van de stad 
kunnen worden. De gemeente hoopt dat het park in 2030 klaar is. Het plan is gemaakt in afstemming 
met belanghebbende partijen zoals natuurorganisaties, bewonersgroepen en nabijgelegen organisaties 
en attracties.  
 
Grote en kleine maatregelen 
Op basis van zeven kernpunten worden de komende 15 jaar grote en kleine maatregelen uitgevoerd. 
De aanleg van sterke verbindingen vormt één van de kernpunten. Een serie bruggen en een 
verbindende hoofdroute van ongeveer vijf kilometer (‘rondje door het park’) worden vóór 2020 al 
gerealiseerd. Dat geldt ook voor de aanleg van een viaduct bij de B.M. Teldersweg, een gevarieerd 
padennetwerk en herkenbare parkentrees.  
 
Investeren in groen 
Om ervoor te zorgen dat het groen in het park kwalitatief verbetert, is een grootschalige opknapbeurt 
nodig. De inzet is om meer bos te creëren, met meer beplanting, bomen die groter kunnen groeien en 
meer variatie in dier- en plantensoorten. De plannen voorzien daarnaast in een structurele verhoging 
van het onderhoudsniveau. Het terugplaatsen van het tolhek aan de Scheveningseweg illustreert hoe 
het verleden als inspiratiebron fungeert. 
 
Stille en actieve zones 
Het park wordt onderverdeeld in zones. In bepaalde zones kunnen bezoekers genieten van de stilte en 
de natuur. In andere zones kunnen het hele jaar door activiteiten en kleinschalige evenementen 
plaatsvinden. Een jaarrond parkprogramma volgt deze zonering. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een 
grote speelvijver waar kinderen in de zomer kunnen badderen en waar in de winter geschaatst kan 
worden. Andere ideeën zijn: een plek voor een food festival met een kleinschalig muziekprogramma, 
een restaurant waar je kunt lunchen met uitzicht op de Waterpartij, buitensporten in het park, wandelen 
langs een kunstroute of gewoon genieten van de herfstbladeren in het bos.  
Iedereen kan activiteiten voorstellen. Alle voorgestelde activiteiten worden aan tien punten getoetst. 
Als het hieraan voldoet kan het worden toegevoegd aan het parkprogramma. 
 
Meedoen bewoners en bedrijven 
Verder wil de gemeente de bewoners en bedrijven in de stad ook mogelijkheden bieden om mee te 
investeren in het park en worden ze ook betrokken bij de uitwerking van de projecten. Dit mede omdat 
de gemeente niet genoeg geld heeft om alle plannen zelf te financieren. Iedereen kan te zijner tijd 
intekenen op een zogenaamde ‘bruidslijst’ met dure en minder dure dingen: van 100 bloembollen tot 
een bank of brug die gesponsord kunnen worden.  
 
Meer informatie  
Op www.denhaag.nl/internationalezone (en dan klikken op het project Internationaal Park) vindt u 
aanvullende informatie en kunt u de visie ook downloaden. 
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gestelde vragen’ spreken boekdelen.
Er wordt gevraagd hoeveel bomen het gaat kosten (vraag 3),
een heel duidelijke en heldere vraag, maar de Gemeente geeft
daar geen antwoord op. Niet eens een schatting. ‘Eventueel’ zo
hullen zij zich in nevelen, en ‘op kleine schaal’.
Nouja! Alsof wij niet kunnen tellen! Bespottelijk gewoon! Wij
tellen gemakkelijk 5000 gekapte bomen! Dat is bijna het halve
bos! En dat noemt de wethouder ‘zorgen voor groen’? 

Dat staat ons het meest tegen van dit plan.We worden met
marketingpraat, pimpen en opleuken bij de neus genomen
opdat we maar niet zullen opmerken dat dit plan duizenden
bomen gaat kosten en onze mooie Bosjes en de Waterpartij
he-le-maal kapot zal maken.Verpest en verpatst!

Dit plan is niet ‘modern’. Het is oppervlakkig, banaal en dom.
Verstening is het grootste gevaar voor onze stad die toch al
hoog scoort als één van de minst groene steden van
Nederland.Als je bijzonder wil zijn moet ordinaire keet, lawaai
en kermispret die overal te vinden is natuurlijk ten koste van
alles vermeden worden.Als je uniek wil wezen ga je niet het
mooiste wat je hebt en wat je het liefste is - en wat bovendien
geen enkele andere stad in de wereld heeft - kapot maken,
betonneren en uitleveren aan goedkope ‘lol’ en platte commer-
cie.
Ja, bijzonder in grootschalige sloop, dát worden we! Als het
doorgaat dan zal het een historische vergissing blijken te zijn
die de stad een slag toebrengt die generaties lang zal doordreu-
nen en de stad internationaal nog een slechte naam zal bezor-
gen ook. De toegebrachte schade aan het gebied zal onherstel-
baar zijn. Dit is moord en ‘What’s done cannot be undone’
zoals Lady Macbeth al zegt.

Hallo, ik ben Toi van Gelder,

een heel gewone mevrouw. Ik ben op 20 november j.l. de
Facebookpagina ‘Behoud Scheveningse Bosjes,Waterpartij en
Westbroekpark’ gestart omdat ik me kapot schrok van dit plan
voor een ‘Internationaal Park’. Omdat ik dacht dat natuurlijk
niemand dat hele plan zou lezen (het was ook heel moeilijk te
vinden op de website van de Gemeente) heb ik op die
Facebookpagina het hele ambitieplan uitgebreid besproken. Ik
nam steeds een stukje en daar gaf ik dan commentaar bij.

Het bleek dat ik niet de enige was die verontwaardigd was
over het plan: in één dag 500, in vijf dagen 1000 en nu al bijna
3500 likes.We hebben opgeroepen om de Gemeente een mail
te schrijven waarin iedereen kon melden wat hij/zij van het plan
vond met een kopie aan ons mailadres.
Heel veel mensen geven daar gehoor aan en bij het lezen van
die brieven kreeg ik vaak echt tranen in de ogen. Ik heb een
aantal van die brieven op de Facebookpagina geplaatst die daar
ook insloegen als een bom. Op de laatste pagina’s van dit docu-
ment treft u enkele van deze brieven aan.

We hielden een nieuwjaarskaartenactie waarbij 15.000 kaarten
in een paar dagen overal in de stad verspreid werden. Omdat
dit ‘internationale’ plan alleen in het Nederlands te lezen was
hebben we er bovendien voor gezorgd dat er van het plan
voor de expats een Engelse vertaling en een résumé in het
Frans is gemaakt!

Het ‘Ambitiedocument’
Het plan is vooral interessant om wat er niet in staat. Nergens
staat bijvoorbeeld hoeveel bomen gekapt gaan worden. De ant-
woorden die de Gemeente op haar website geeft op ‘meest



Internationale Zone 69

Nota van 
Uitgangspunten

Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag

Samenstelling
Projectgroep Masterplan Internationale Zone
van de gemeente Den Haag.

Beeldmateriaal
Tim Eshuis, diverse foto’s (p 13, 19)
Gemeentearchief, diverse prents (p 7re.,22, 23li., 27, 29li.bo., 31re.)
Getty Images, diverse personages (p 1)
Hollandse Hoogte, divers persfoto’s (p 8, 17)
Ingenieursbureau Den Haag, verschillende impressies (p 43)
OMA (p 49)
RO-plan, diverse personages (p 32,56)
Christiaan Vaillant (p36, 59)

Zover niet anders is vermeld is het beeldmateriaal afkomstig van de 
gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Vormgeving en Productie
Gemeente Den Haag
ROMZ-Visualisatie

Datum en Status
Deze Nota van Uitgangspunten Internationale Zone is  
28 mei 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Internationale Zone 21

Nota van 
Uitgangspunten

In de Internationale Kustzone 
 komen groen, grote infrastructuur en langzaam verkeer samen

Een luchtfoto van 
 het kerngebied Internationale Zone, onderdeel van de Internationale Kustzone

ZoneInternationale

 Internationale Kustzone en de Internationale Ring

Internationale Zone 51

Nota van 
Uitgangspunten

Communicatie in het vervolg
Na vaststelling van de Nota van Uitgangspun-
ten zullen de kaders voor de samenspraak vast-
gelegd worden in een Discussienota. Partijen 
met wie samenspraak wordt gehouden, moeten 
vooraf helderheid hebben over wat nu wel en 
wat nu juist niet onderwerp van samenspraak 
kan zijn. In de meeste andere Masterplannen is 
het mogelijk om over die kaders vrij concreet te 
zijn. Dat ligt bij de Internationale Zone anders. 
Door de aard van de opgave en de omvang van 
het plangebied is de Nota van Uitgangspunten 
her en der van een zekere abstractie. 

Eerst zal politiek en bestuurlijk draagvlak moe-
ten worden gevonden en verankerd. Tweede 
Kamer, ministeries, Stadgewest, Provincie enz. 
zullen er van overtuigd moeten worden/raken 
dat internationale organisaties en instellingen 
juist in Den Haag gevestigd moeten worden en 
niet elders. 

Uitwerking van het Masterplan Internationale 
Zone staat of valt met samenwerking met 
stakeholders. Een publieke discussie – bijvoor-
beeld samenspraak – kan niet eerder worden 

gevoerd dan nadat projectpartners onderling op 
de hoogte zijn van elkaars wensen en mogelijk-
heden. 

Dit Masterplan is, met andere woorden, een 
lobbydocument bij uitstek. Naast communicatie 
in het algemeen en naast samenspraak, dient 
dan ook een, gescheiden, lobbytraject in gang 
gezet te worden. De Internationale Zone staat 
of valt met draagvlak. Dit lobbytraject zal los 
staan van het samenspraaktraject.
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AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013 6
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Inleiding

Begin 2013 besloot de gemeente Den Haag om 
de mogelijkheid te laten onderzoeken om het 

Haags Binnenduinbos tot één Internationaal Park te 
transformeren, waarvoor drie ontwerpbureaus op-
dracht kregen. Hoewel de voorstellen van de bureaus 
onderling sterk verschillen, sturen ze alle drie aan op 
een verhoging van te organiseren activiteiten in dit 
kwetsbare gebied. Deze ontwikkeling baart de AVN 
grote zorgen. 

Het gebied waar de gemeente Den Haag voorne-
mens is een ‘Park voor de Vrede’ te ontwikkelen 
maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstruc-
tuur van Den Haag, specifiek de belangrijke groen/ 
recreatieve verbinding tussen de Oost- en de West-
duinen. De kwaliteiten van deze groenstructuur 
worden uitvoerig beschreven in het Beleidsplan voor 
het Haagse Groen 2005-2015; ‘Groen kleurt de stad’. 

Uitgangspunt voor de AVN is dat de ontwikkeling 
van een Park voor de Vrede niet in strijd kan en mag 
zijn met de uitgangspunten van dit groenbeleidsplan 
en alle daaruit opgestelde deelnotities zoals o.a. de 
Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 en de 

nota Haagse Bomen 2008-2017: “Kiezen voor kwali-
teit en diversiteit”.  De AVN is zich echter ook bewust 
dat de stad, en dus ook de groene delen van de stad,  
samen een dynamisch geheel vormen. De tijd staat 
immers  niet stil en veranderingen zijn daar onlos-
makelijk mee verbonden. De AVN ziet het als een 
uitdaging om met de tijd mee te bewegen en niet 
star vast te houden aan eerder opgestelde regels. 
In het hoofdstuk ‘aanbevelingen’ wordt verder op het 
bovenstaande ingegaan. 

Restant oorspronkelijk duingebied
De AVN is ervan overtuigd dat Den Haag erg zuinig 
moet zijn op de natuurwaardes van dit unieke grote 
groengebied dat een restant is van de oorspronkelij-
ke jonge duinen. De aanduiding ‘park’ is daarom ver-
warrend en schetst een beeld van uitsluitend aange-
legd cultuurgroen. Niets is minder waar. Het betreft 
hier vooral een aaneenschakeling van gevarieerde 
deelgebieden die door hun compactheid een grote 
gezamenlijke ecologische waarde vertegenwoordi-
gen. Door geologische en geografische oorsprong en 
leeftijdsopbouw van de beplanting biedt dit gebied 
habitats voor flora en fauna die niet te vergelijken 
zijn met aangelegde parken van deze grootte. Deze 
groene buffer tussen Den Haag en Scheveningen 
functioneert bovendien als een belangrijke schakel 

in de ecologische verbinding tussen de Oostduinen 
en de Westduinen.

Uitgangspunt natuurkwaliteit
De AVN heeft daarom besloten om een visie op 
papier te zetten waarin de ontwikkeling van het 
gebied uitgaat van de eigen specifieke kwaliteit en 
kracht. Het doel is om die te beschermen en waar 
mogelijk te versterken. De rust, natuur en relatieve 
nachtelijke duisternis die er nu de bijzondere sfeer 
en uitstraling bepalen, zullen daarbij leidend zijn. 
Die kwaliteiten zijn uniek voor dit groene deel van 
Den Haag en moeten beschermd worden tegen de 
oprukkende drang om meer stedelijke activiteiten te 
ontwikkelen. 

Individuele recreatie
Deze studie gaat echter niet alleen over het behoud 
en versterken van de natuurwaarden, maar is ook 
een zoektocht naar mogelijkheden om de cultuur-
historische en recreatieve waarden te vergroten. De 
AVN denkt dat daar veel winst te behalen is. Maar 
in tegenstelling tot de drie ontwerpbureaus richt de 
AVN zich met deze studie niet op groepsactiviteiten, 
maar wil ze de individuele beleving van het gebied in 
beeld brengen en vanuit dat uitgangspunt maatre-
gelen noemen die deze kwaliteit zullen verbeteren.

In beeld brengen van…
Om zorgvuldig afwegingen te maken, is de bestaan-
de situatie goed in kaart gebracht. Dit is gedaan door 
de betekenis voor de stad en de verhouding met de 
twee duingebieden die eraan grenzen te bekijken.
• In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan de ontstaansgeschiedenis van het gebied.
• De karakters van de verschillende delen: de groen-
gebieden, parken en Buitenplaats Zorgvliet worden 
zo kernachtig mogelijk beschreven: wat maakt ze 
uniek, waarin onderscheiden ze zich van elkaar en 
hoe verhouden ze zich tot elkaar? De cultuurgeschie-
denis, de recreatieve- en  de natuurwaarden worden 
in beeld gebracht, waarbij gekeken wordt naar de 
punten die bij het beheer voor verbetering vatbaar 
zijn.

Aan de hand hiervan wordt bepaald welke ontwik-
kelingen wenselijk zijn en welke activiteiten juist 
vermeden moeten worden. Op basis daarvan zullen 
in de conclusie de maatregelen genoemd worden die 
de kwaliteit van het hele gebied kunnen verbeteren.
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En kunnen de premium partners van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, hun 
innovatieve oplossingen in Den Haag in de praktijk toepassen.  
 
De gemeente Den Haag en The HSD overwegen om een Living Lab (proeftuin) Internationale Zone op te starten, 
waarin alle stakeholders onderzoeken en testen welke oplossingen voor hun situatie geschikt is. Doelstelling van de 
proeftuin is om maximale veiligheid, met minimale zichtbaarheid te creëren en zo leefbaarheid, economie en 
veiligheid te combineren. In de proeftuin wordt dit continue proces bewaakt en komen vraag- en aanbod in een proces 
van innovatie, middels co-creatie van gebruikers, kennisinstellingen en industrie bij elkaar. 
 
Nieuwe plekken voor ontmoeting 
In de Internationale Zone ontmoeten Hagenaars en expats elkaar dagelijks in de winkels, bij scholen of 
sportverenigingen. We willen dit verder stimuleren en verdiepen door nieuwe ruimten te creëren voor activiteiten die 
het internationale karakter versterken. Het is wenselijk om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de behoefte 
van een internationaal verzamelgebouw voor onderwijs (o.a.  lesruimte voor kinderen van ambassade personeel) in 
combinatie met het zoeken naar de mogelijkheid om een alliantie te vormen van organisaties die activiteiten en 
expertise aanbieden op het terrein van vrede, recht en wereldburgerschap.  
 
Verder zijn er de jaarlijkse evenementen waar Hagenaars en expats elkaar ontmoeten zoals het Embassy Festival, 
Haagse Internationale Open Dag, Wereldreis door Eigen Stad, maar ook Veteranendag en het Uitfestival.  
 
(Internationaal) Toerisme 
Toerisme is een belangrijk economische pijler voor Den Haag, wat de stad jaarlijks 2 miljard euro oplevert. Met ruim 
50 miljoen bezoekers en 1,2 miljoen overnachtingen is Den Haag de tweede toeristische stad van Nederland. 
 
In de Internationale Zone bevinden zich veel grote toeristische instellingen, zoals Madurodam, het Gemeentemuseum, 
Omniversum, Museon en GEM/Fotomuseum, die gezamenlijk ruim 1,5 miljoen bezoekers per jaar trekken. Daarnaast 
is de Internationale Zone met het World Forum en de verschillende hotels dé locatie voor grote internationale 
congressen. Dit gebied vormt de schakel tussen de toeristische centra binnenstad en Scheveningen, waarmee de 
Internationale Zone de verbinding is tussen stad en strand, de kust en de binnenstad. Om deze functie te behouden en 
verder te versterken, is het van belang het toeristisch karakter van het gebied te koesteren.  
 
De Internationale Zone is tevens het hart van Vrede en Recht, met het Vredespaleis als icoon, dat jaarlijks vele 
toeristen van over de hele wereld trekt. Voor het verder uitbouwen van dit thema voor (inter)nationale bezoekers, is de 
Internationale Zone de aangewezen plek dit kan door bijvoorbeeld tentoonstellingen te organiseren in de bestaande 
musea 
 
Stimuleren hergebruik kantoren 
Om de werklocaties in de stad beter te profileren en clustervorming van gelijksoortige organisaties te stimuleren, heeft 
Den Haag zones vastgesteld met elk een eigen karakter. In de Internationale Zone is dat een cluster van ambassades, 
internationale organisaties en instituten, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), kennisinstituten en zakelijke 
dienstverleners. 
 
In het gebied gaat het Rijk de komende jaren veel panden afstoten. Een projectgroep van Rijk en gemeente werkt 
hieraan. Tegelijkertijd onderzoeken we welke kantoorgebouwen in aanmerking komen voor transformatie naar andere 
functies   
 
Lacunes woningmarkt  
De wijken binnen de Internationale Zone zijn populaire woongebieden bij Hagenaars én expats. Dat geldt voor het 
stedelijke Statenkwartier met veel ruime herenhuizen, maar ook voor het groenstedelijke Van Stolkpark met de 
lommerrijke lanen. De huidige woningmarkt kent echter ook lacunes. Zo is er onder expats in dit deel van de stad 
vraag naar vrijstaande huizen en luxe appartementen. 
 
Gezien de beperkte ruimte gaat in geval van nieuwbouw de voorkeur uit naar (luxe) appartementen in de vrije sector. 
De bouw van deze categorie appartementen verbreedt het aanbod en versterkt de positie van Den Haag als 
aantrekkelijke woonstad. Het bevordert tevens de doorstroming op de woningmarkt. Verder is er behoefte aan 
(kleinere) middeldure appartementen voor bijvoorbeeld het middenkader van instellingen, tijdelijke werknemers en 
stagiaires.  
 

 

De belevingswaarde en de mogelijkheden voor gebruik nemen toe als de parken met elkaar worden verbonden, zodat 
het groen wordt ervaren als een samenhangend geheel maar met behoud van het eigen karakter van elk park. 
Biodiversiteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De impact van eventueel nieuwe functies zal altijd worden 
onderzocht en er zal een zorgvuldige afweging plaatsvinden. Zo kunnen deze groengebieden geleidelijk uitgroeien tot 
een Archipel van Binnenduinparken.  
 
Parkvisie 
Kwaliteit wordt bereikt door verbetering van de inrichting, beheer en onderhoud. Er zal daarvoor een ‘parkvisie’ voor 
de groengebieden worden opgesteld. Vier doelen zijn richtinggevend voor alle ingrepen:  
 
1. Waarderen:  cultuurhistorische en ecologische waarden benoemen en behouden. 
2. Onderscheiden:  unieke kwaliteiten van de parken benutten en zo nodig versterken. 
3. Verbinden  de hiërarchie van paden verduidelijken en een verbindend Pad van Vrede  
    (werktitel) aanleggen. 
4. Ontmoeten   meer uitnodigende entrees en ontmoetingsplekken creëren.. 
 
In nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende zal worden onderzocht hoe de 
gemeentelijke middelen beschikbaar voor deze groengebieden het meest effectief kunnen worden ingezet. Maar ook 
zal samenwerking worden gezocht met derden. Dat kan resulteren in nieuwe vormen van partnerschappen, beheer en 
financiering. In samenspraak zullen gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd en ongewenste worden afgeremd. 
De gemeentelijke rol zal vanuit het perspectief van de veranderende rol van de overheid wijzigen. De gemeente 
regisseert op hoofdlijnen en faciliteert nieuwe initiatieven. Inzet is het behoud van de kwaliteiten (ecologie, 
cultuurhistorie, gebruiks- en belevingswaarde) en om tegelijkertijd onder voorwaarden nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk te maken. 
 
B) Intensiveren dynamische clusters 
De internationale functies concentreren zich in drie clusters: het World Forum, het Hubertusduin en het cluster van de 
voormalige kazernes. Hier liggen tevens de beste kansen voor nieuwe ontwikkelingen. De drie clusters hebben elk een 
eigen karakter. Nieuwe projecten kunnen worden aangegrepen om een kwaliteitsslag in de omgeving te maken, zoals 
verbetering van de leefbaarheid, bereikbaarheid, opwaardering van de openbare ruimte en goed ingepaste 
veiligheidsmaatregelen (HSD) door ‘werk met werk’ te maken.  
 
Cluster World Forum 
Het cluster World Forum, het hart van de Internationale Zone, heeft een mix aan functies: internationale instituten, 
kantoren, musea, een congrescentrum en hotels. Deze interactie maakt het een interessant cluster. Hier is ruimte voor 
intensief gebruik, bijvoorbeeld tijdens beurzen, festivals en topconferenties. De veiligheidsmaatregelen worden hierop 
afgestemd. De openbare ruimte is ingericht op kwaliteit, veiligheid en intensief gebruik. Ook bij drukke evenementen 
moet het doorgaand autoverkeer minimale hinder ondervinden. De Toren van Oud kan een beeldmerk worden voor 
het cluster, een landmark in de stad. Binnen het gebied van het World Forum is een levendige sfeer gewenst, 
bijvoorbeeld door het vergroten van de gebruiksruimte zoals toevoegen van horeca of informatie- en 
tentoonstellingsruimtes. 
 
Cluster Hubertusduin 
Het cluster Hubertusduin richt zich op vermaak en recreatie met als grote trekker Madurodam, maar ook de 
voormalige uitspanning ‘De Bataaf’ (nu een tennisvereniging). Het heeft een campusachtig karakter met veel open 
ruimte, groen en daartussen recreatieve functies en bebouwing. Het nabijgelegen Westbroekpark kan bij evenementen 
grote aantallen bezoekers ontvangen, zoals tijdens het jaarlijkse Parade-festival in de zomer. Naast een goede 
bereikbaarheid is het een opgave om functies en gebouwen beter in te passen in het omringende duinlandschap. 
Bijvoorbeeld met nieuwe oplossingen voor entrees en het parkeren. 
Tot dit cluster hoort ook het kantoor van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan de Plesmanweg dat op termijn 
zal vrijkomen. Verder zijn er mogelijkheden om het cluster  te vergroten richting de Plesmanweg en de Stadskwekerij.  
 
Cluster Kazernes 
De locatie van de vroegere kazernes leent zich uitstekend om (inter)nationale instellingen met bijvoorbeeld een hoog 
veiligheidsprofiel te huisvesten. De Alexanderkazerne is gesloopt om plaats te maken voor het Internationaal Strafhof. 
Op de locatie van de Frederikkazerne heeft het Rijk een nieuw officiershotel gerealiseerd. Op termijn is ook hier 
ruimte voor instellingen met een scherp veiligheidsregime. Nieuwe ontwikkelingen moeten in maat en schaal 
zorgvuldig worden afgestemd op het aangrenzende duingebied van de Waalsdorpervlakte. 
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Postadres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Telefoon:  
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag  
Internetadres: www.denhaag.nl 

 Ons kenmerk 

DSO/2014.154 
RIS 270672 

 
GEBIEDSVISIE INTERNATIONALE ZONE 
 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
 
overwegende dat: 
- de Internationale Zone het visitekaartje is voor Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht; 
- de Gebiedsvisie een uitwerking/actualisatie is van de in 2009 door de raad vastgestelde Nota van 

Uitgangspunten Internationale Zone; 
- de Gebiedsvisie als streven heeft om het woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren voor bewoners, 

ondernemers, werknemers en bezoekers. 
 
Besluit:  
 
In te stemmen met de Gebiedsvisie Internationale Zone. 
 
Den Haag, 4 maart 2014  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 
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4

Een Erasmus MCD studiegroep van januari 2012 schildert in hun driedelige onderzoekspu -
blicatie nog een beeld van vermarkting, partnerschappen, intensivering van gebruik, afstoten
van elke gemeentelijke bemoeienis met onderhoud en beheer.
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/15595-visie-internationale-zone-den-haag-inte -
grale-gebiedsontwikkeling-door-netwerkmanagement

In zijn master-thesis Planologie aan de Universiteit van Utrecht van februari 2014 onder -
zoekt Maikel de Laat de communicatie tussen internationale instellingen en de gemeente,
polst hij bereidheid bij internationale instellingen om ook financiëel bij te dragen aan het
beoogde Internationale Park .

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwixiOq_i5rKAhUCGw8KHW1ICVQQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fdspa
ce.library.uu.nl%2Fbitstream%2Fhandle%2F1874%2F294058%2FMasterthesis%2520Mdel
aat_3367231.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AFQjCNHtxgF2Dn1Y4oK-ZvbswTAFLajffQ
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Geachte heer, mevrouw, 
U hebt een reactie gestuurd op het concept- ambitiedocument Internationaal Park. Zoals 
toegezegd ontvangt u hierbij informatie over de rapportage en het vervolgproces. 
Alle reacties op het vorig jaar opgestelde concept-ambitiedocument Internationaal Park 
staan in een rapportage. Omdat inmiddels is besloten om voor de groengebieden een nieuw 
plan te maken, staan er in de rapportage geen antwoorden of reacties op de ingediende 
vragen en opmerkingen. De rapportage zal gebruikt worden als achtergrondinformatie voor 
gesprekken met de stad.
Op http://www.denhaag.nl/.../Plan-voor-toekomst-Westbroekpark-en... vindt u meer 
informatie, waaronder de rapportage, geanonimiseerde reacties en de commissiebrief. 
In september 2016 start de gemeente Den Haag met gesprekken in de vorm van Stadslabs 
over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij). 
Iedereen kan hieraan deelnemen. Voor de zomer 2016 ontvangt u hiervoor een 
aankondiging. 
Deelnemers gaan met elkaar en de gemeente in gesprek met als doel een opdracht te 
formuleren voor een denktank. Die moet vóór eind 2017 een integrale toekomstvisie 
uitbrengen voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij). 
Naast een belangrijke inhoudelijke bijdrage, worden deelnemers gevraagd tijdens het 
Stadslab één persoon te kiezen uit  alle deelnemers om lid te worden van de denktank. U 
kunt zich dus niet bij de gemeente aanmelden voor de denktank. U kunt zich wel tijdens een 
Stadslab verkiesbaar stellen.  
 
Als de denktank is samengesteld, kijkt de gemeente of er ontbrekende belanghebbenden 
en/of deskundigen moeten worden toegevoegd.  
Ik zie u graag bij één van de Stadslabs.
 
Met vriendelijke groet, 
Boudewijn Revis 
 
Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte 
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DENKTANK SCHEVENINGSE BOSJES EN WATERPARTIJ
EN
ONDERTUNNELING TELDERSWEG
zie raadsadres www.behoudhaagsgroen.nl

DENKTANK SCHEVENINGSEWEG
zie collegevorming: nog geen besluit over bomenkap

UITBREIDING MADURODAM
principeaccoord, nog geen besluiten over aanleg, bomenkap, grondverzet en groencompensatie

HORECA WESTBROEKPARK
in uitvoering na aanpassingen


