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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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