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Internationale Zone 5

“Den Haag heeft een unieke 
positie op het internationale 
veld van vrede en recht”

“Voor u ligt de Nota van Uitgangspunten voor de Internationale Zone. Deze nota is een eerste stap in onze wens om Den Haag van meer internationale aantrekkingskracht en allure te voorzien. Nu al is 
onze stad thuishaven van heel veel internationale organisaties op het gebied van vrede en recht. Al deze instellingen, waar besluiten op wereldniveau worden genomen, maken Den Haag – na New York, 
Wenen en Genève – tot de vierde VN-stad van de wereld. We staan wereldwijd bekend als Legal Capital.  Die naam hebben we niet in één keer gekregen. Honderd jaar geleden al verrees hier het befaamde 
Vredespaleis, de zetel van het Permanent Hof van Arbitrage, de oudste juridische organisatie in de wereld.  Wel worden vrede, recht en veiligheid de laatste tien jaar steeds zichtbaarder in Den Haag.  Het 
aantal internationale instellingen groeit en ook de grootte van de instellingen die hier al langer zitten, neemt toe.

Marnix Norder, wethouder van Bouwen en Wonen 

Maar andere Europese steden, Straatsburg, Wenen, Rome, Parijs en ook  
wereldwijd, New York, staan met open armen klaar, als het om huisvesting 
van internationale instellingen en organisaties gaat. Wil Den Haag zijn verdiende 
sporen houden, dan gaat de tijd dringen. Wij, met z’n allen, moeten het nu 
doen: internationale instellingen, organisaties en hun medewerkers een warm 
welkom heten. Ook ambassades en de wat kleinere non-gouvernementele 
organisaties moeten zich hier als een vis in het water voelen, in een inspire-
rende omgeving, groen, rustig, maar wel met alle gewenste en noodzakelijke 
voorzieningen.

We zullen op zoek moeten naar nieuwe plaatsen voor huisvesting van orga-
nisaties en instellingen. Maar ook gaat het om plaats voor opleidingsinstitu-
ten, studentenhuisvesting zoals campussen en sportfaciliteiten. Daarnaast 
zijn extra hotelaccommodatie en mogelijkheden voor kort verblijf hard nodig. 
Bovendien moet het woonaanbod her en der uitgebreid worden en wat meer 
toegesneden op internationale maatstaven.

Het is zaak om nú internationaal uit te bouwen, met de economische groei die 
daarbij hoort. Ik wil graag benadrukken dat tienduizenden Hagenaars van die 
groei leven.”



“Het gaat bepaald niet alleen om alle mensen die werkzaam zijn bij de inter-
nationale instellingen, maar evenzeer om iedereen die en alles dat daarmee 
samenhangt. Gezamenlijk plukken we de vruchten van de inspanningen en 
investeringen die we hiervoor zullen leveren.

Bereikbaarheid is van groot belang voor de stad. Ondertunneling van een 
gedeelte van de Internationale Zone zal aan die bereikbaarheid bijdragen. 
Ondertunneling maakt het bovendien mogelijk dat het bovenliggende gebied 
meer één geheel wordt, wat geluid, groen en beleving betreft. Uiteindelijke 
voltooiing van een aansluitende ringwegstructuur zal de stad nog weer beter 
bereikbaar maken.

Ik ben me er terdege van bewust dat onze weg naar een echte Internationale 
Zone erom vraagt dat we goed op onze tellen passen. Het gebied heeft nu al 
zoveel kwaliteiten van zichzelf. Den Haag is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Londen en Parijs, een heel rustige stad met een bijzondere woon- en leefkwa-
liteit. Onze stad is groen en toegankelijk en ligt ook nog eens aan duinen en 
zee. De uitdaging is al deze kwaliteiten niet te verminderen, maar juist verder 

ZoneInternationale

uit te breiden en te benutten. Ze moeten duidelijker en herkenbaarder worden. 
Het gaat erom dat iedereen in de nabije toekomst makkelijker zijn draai en 
weg vindt in Den Haag. Bovenal zal onze stad al haar inwoners en bezoekers 
moeten blijven passen als een handschoen.”

Marnix Norder, wethouder van Bouwen en Wonen 
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Inleiding

“Ruimte maken betekent niet 
alleen letterlijk ruimte maken, 
maar het betekent ook rekening 
houden met de eisen die interna-
tionale instellingen aan hun  
omgeving stellen, bijvoorbeeld 
op het gebied van veiligheid,  
representatie en bereikbaarheid”
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Uitgangspunten
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Wereldwijd erkend

Internationale Zone
Den Haag is wereldwijd erkend als Internationale 
Stad van Vrede en Recht. Het Vredespaleis 
is daarvan een bekend beeldmerk. Den Haag 
verschijnt met regelmaat in het buitenland in 
het nieuws door activiteiten van internationale 
organisaties of bedrijven die in de stad geves-
tigd zijn. De internationale rol van Den Haag 
is het meest aanwezig in de strook achter de 
eerste duinenrij, over de hele breedte van de 
stad. In de Structuurvisie Den Haag 2020, 
Wéreldstad aan Zee is dat deel van de stad als 
Internationale Kustzone beschreven. De zone 
loopt van Kijkduin, met een nieuw internatio-
naal woonmilieu en de International School, via 
het kerngebied The Hague World Forum rond-
om het Westbroekpark tot aan de Alexander-
kazerne. Dwars op de zone zijn er verbindingen 
met de binnenstad (economische dienstenzone 
en kenniszone), de kustzone (internationale 
cultuur, toerisme en recreatie) en de Binckhorst 
en A4/A12-zone voor internationale bedrijven. 
Binnen de Internationale Kustzone vallen de 
Masterplannen Kijkduin, Scheveningen-Kust en 
de Internationale Zone, als uitwerkingen van de 
Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan 
Zee. Op de precieze begrenzing van het gebied 
Internationale Zone als geheel, wordt verderop 
in de nota ingegaan. 

De Internationale Kustzone
 uit de Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee

De Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee is door 
de gemeenteraad vastgesteld op 17 november 2005. De Struc-
tuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee spreekt uit dat 
voor de Internationale Zone een nadere uitwerking nodig is in 
de vorm van een Masterplan. Voorafgaand aan het Masterplan 
worden de uitgangspunten vastgelegd in een Nota van Uitgangs-
punten. De Commissie SRO stemde op 23 augustus 2006 in met 
het plan van aanpak voor deze nota. Deze Nota van Uitgangs-
punten legt de inhoudelijke ambities en prioriteiten vast. Die 
ambities komen voort uit reeds vastgesteld beleid op zowel 
gemeentelijk als rijksniveau.

Na vaststelling van de uitgangspunten wordt een 
meer concrete ruimtelijke, programmatisch en 
financiële uitwerking in het Masterplan gemaakt. 
Uitgangspunt is dat het Masterplan Internationale 
Zone in de eerste plaats concrete uitspraken zal 
doen over het publieke domein-, in het bijzonder de 
openbare ruimte, infrastructuur en de structuren 
van groen en water in het studiegebied-, voor zover 
die met de voorstellen in het plangebied samen-
hangen of er uit voortkomen. Vervolgens worden 
locaties aangegeven voor nieuwe internationale 
instellingen, voor internationaal georiënteerde 

Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee,  

Nota van Uitgangspunten en Masterplan 

woningbouw en de bijbehorende voorzieningen. 
De uitspraken over locaties binnen het plangebied 
hebben de status van bestuurlijk uitgangspunt. 
Uitspraken over gebieden buiten het plangebied 
hebben de status van suggestie. De Internationale 
Zone is een groot gebied. Daarbinnen zullen in 
een paar specifieke gebieden echte ruimtelijke 
veranderingen plaatsvinden. Het Masterplan zal 
daarom worden toegespitst op de deelgebieden 
waarbinnen ruimtelijk iets verandert én op de 
verbindingen tussen die gebieden. Alle Master-
plannen vallend onder de Structuurvisie Den 
Haag 2020, Wéreldstad aan Zee, zullen worden 
getoetst op integraliteit bij de uitwerking van de 
ruimtelijke ontwikkelingen én afstemming op het 
gebied van bereikbaarheid. 



Rol borgen en versterken
Den Haag wil zijn rol als gastheer van internatio-
nale instellingen, gerechtshoven en organisaties 
op het gebied van Vrede en Recht borgen en 
versterken. Het stadsbestuur kiest ervoor voor-
bereid te zijn op verdere groei van organisaties 
en instellingen op dat terrein. Den Haag onder-
scheidt zich binnen de vier Nederlandse grote 
steden en binnen de Randstad als nationaal 
bestuurlijk centrum en als vestigingsplaats van 
vele internationale organisaties op het gebied 
van recht, vrede en veiligheid. Het internationa-
le milieu is een motor voor de Haagse economie.  
De ruimtelijke inrichting is daarbij een belangrijk 
instrument. Daarom is de Internationale Zone 
als kansenzone opgenomen in de Structuurvisie 
Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee. Het doel 
is om het internationale karakter van Den Haag 
te verstevigen door de Internationale Zone te 
benoemen en herkenbaar te maken. De opdracht 
is om ruimte te maken voor internationale  
instellingen. Dat kunnen nieuwe instellingen 
zijn, maar ook verplaatsingen van instellingen 
die uit hun jasje zijn gegroeid en een nieuwe 
locatie elders in de stad zoeken. Ruimte maken 
betekent niet alleen letterlijk ruimte maken, 
maar het betekent ook rekening houden met 
de eisen die internationale instellingen aan hun 
omgeving stellen, bijvoorbeeld op het gebied 
van veiligheid, representatie en bereikbaarheid. 
Maar ruimte maken betekent ook in goede 
banen leiden. De Internationale Zone is nu vol-
ledig een onderdeel van de stedelijke structuur 
en moet dat in de toekomst ook blijven.

De grenzen van de Internationale Kustzone met daarin de internationale functies

Den Haag is niet alleen een stad met veel inter-
nationale instellingen, maar heeft ook een aantal 
internationale bedrijven en werkt aan verbreding 
en verdieping van het internationaal kenniscen-
trum. De ambitie is dat de onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen op het gebied van vrede, recht 
en veiligheid uitgroeien tot één internationaal 
toonaangevend kenniscluster. 
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De huidige locatie 
 van het Internationaal Strafhof aan de Maanweg

 
Natuurlijk zijn ook niet-ruimtelijke factoren, zoals de 
talenkennis van de bevolking of goed internationaal 
onderwijs, belangrijk voor een goed internationaal 
vestigingsklimaat. Het Masterplan beperkt zich 
echter tot ruimtelijk-functionele maatregelen. Er 
kunnen dus wel ruimtereserveringen voor een in-
ternationale onderwijsinstelling in worden gemaakt, 
maar het onderwijs zelf valt buiten het bereik van 
deze Nota van Uitgangspunten.

Het Masterplan moet gezien worden als aanvul-
lende versterking van andere gemeentelijke ini-
tiatieven, zoals het actieprogramma Den Haag 
Internationale Stad en Internationale Citymarketing 
(promotie & branding). Daarnaast moet ingezet 
worden op grote infrastructurele investeringen 
(subsidies).

Werkwijze en vervolg
Voor de Nota van Uitgangspunten heeft de amb-
telijke projectgroep Internationale Zone diverse 
werksessies gehouden waarin het bestaande beleid 
is geanalyseerd op het belang daarvan voor de 
Internationale Zone. Er zijn ook partijen van buiten 
de gemeente geconsulteerd. De kerngroep droeg 
zorg voor de integraliteit van de uitgangspunten. 
Bij de totstandkoming van de uitgangspunten is 
veel aandacht besteed aan de vraag hoe tot reali-
satie te komen. De gemeente kan dit niet alleen. 
Samenwerking en een gedeelde visie van gemeente, 
rijk, ondernemers, organisaties en draagvlak bij 
bewoners zijn belangrijk om de investeringen van 
alle betrokken partijen te versterken. De fysieke 
maatregelen kunnen ondersteunen, stimuleren of 
randvoorwaardelijk zijn. 

Gemeente neemt initiatief
Het rijk is in veel gevallen gastheer van interna-
tionale instellingen. De gemeente en betrokken 
ministeries kunnen met de formulering van de visie 
voor de Internationale Zone hun krachten bunde-
len en optreden als één aanspreekpunt voor de 
internationale organisaties. Voorbeelden van deze 
gezamenlijke aanpak zijn de vestiging van Europol 
en het Internationaal Strafhof. Bij de ingrepen in de 
openbare ruimte neemt de gemeente het initiatief.

De Internationale Zone is van nationaal belang. 
De betrokkenheid van het rijk is hierbij nodig. Met 
het rijk zal het overleg over de verdere uitwerking 
gestart worden.

Het Masterplan - met bijbehorende milieueffectrap-
portage - zal in de loop van 2009 worden opgesteld. Dit 
gebeurt door de interne organisatie daarop af te stemmen, 
met betrokkenheid van externe belanghebbenden en in een 
traject van samenspraak. 

Afhankelijk van de specifieke situatie per ontwikkelings- 
locatie kan tussentijds geanticipeerd worden op concrete 
planinitiatieven. Met desgewenst per locatie een afzonder-
lijk proces van ontwikkeling en besluitvorming, waarbij 
de Nota van Uitgangspunten Internationale Zone als 
toetsingskader geldt.

De Alexanderkazerne: 
toekomstige locatie van het ICC  



Doel, ambitie en opgave



Nota van 
Uitgangspunten

Internationale Zone 13

Maar de positie van Den Haag als vestigingsplaats 
voor internationale instellingen betekent ook veel 
voor de stad zelf. Het internationale karakter van 
de stad is belangrijk voor de Haagse economie (zie 
kader).Veel van de werkgelegenheid bij internatio-
nale organisaties en bedrijven past in de kennis-
economie die voor Nederland steeds belangrijker 
wordt: rechtspraak, advocatuur, congressen en 
studiebijeenkomsten, etc. Bovendien is er een aan-
zienlijke afgeleide werkgelegenheid, met name voor 
lager geschoolden. Het internationale imago van 

 • De internationale instellingen in de regio Den Haag tellen circa 12.500 arbeidsplaatsen2.

 • Ongeveer 8.700 van de werknemers is afkomstig uit het buitenland.

 • De bestedingen van de instellingen en van hun medewerkers leveren ook circa 12.500 arbeids- 
  plaatsen op (beveiliging, IT, schoonmaak, aankoop goederen).

 • De totale werkgelegenheid gerelateerd aan internationale organisaties in Den Haag bedraagt  
  daarmee 25.000 banen.

 • De inschatting is dat het internationale bedrijfsleven in de regio Den Haag circa 50.000 directe  
  banen telt en circa 15.000 indirecte banen in ondersteunende en toeleverende diensten.
  
  2 Bron: Ecorys, 2005

Internationale Zone 13

Den Haag: goede gaststad voor internationale instellingen

Den Haag hecht er veel waarde aan om een goede gaststad te zijn voor internationale instellingen1. Hoewel het anders kan lijken voor 
wie het wereldnieuws volgt, wordt de wereld veiliger. Dat is mede te danken aan het feit dat internationale crises steeds vaker vreed-
zaam, met arbitrage en rechtspraak, worden opgelost. Nederland draagt daar als vestigingsland van de internationale gerechtshoven 
een belangrijk steentje aan bij. Den Haag wil die belangen van Nederland op het internationale toneel zo goed mogelijk dienen. De  
betekenis van Den Haag als gaststad van internationale instellingen overstijgt het belang van de stad zelf. Nederland als goed gast-
land en Den Haag als goede gaststad zijn belangrijk voor de internationale positie van Nederland. Nederland wil zich verder verbete-
ren als gastland voor gouvernementele internationale organisaties en daaraan gelieerde functies. De Ministerraad heeft 
op 22 april 2005 uitgesproken dat internationale organisaties welkom zijn en heeft een besluit genomen over de wijze waarop.

1 In deze nota wordt onder internationale organisaties 

verstaan: 

VN-organisaties, verdrags- en juridische organisaties, Europe-

se organisaties, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), 

internationaal onderwijs, het grote internationale bedrijfsleven 

en de meer dan honderd ambassades en consulaten.



Den Haag heeft daarnaast betekenis voor (interna-
tionale) bedrijven in de stad. Den Haag als interna-
tionale stad versterkt immers het imago van de hier 
aanwezige bedrijven. 

Internationale werkgelegenheid
De internationale werkgelegenheid is voor Den 
Haag bovendien de economische sector van de 
toekomst. Het ministerie van Economische Zaken 
heeft van alle economische sectoren in Den Haag 
alleen de internationale component geselecteerd 
om in aanmerking te komen voor subsidies gericht 
op innovatie en ontwikkeling.

Er zijn dus veel redenen waarom Den Haag zijn 
rol als gaststad voor internationale instellingen wil 
behouden en versterken. In meerdere opzichten 
speelt ruimte daarbij een rol. In de eerste plaats 
moeten er simpelweg geschikte vestigingslocaties 
zijn voor internationale instellingen. Den Haag wil 
voorbereid zijn op nieuwe en veranderende ruimte-
vragen in de toekomst. 

Door de voortschrijdende mondialisering groeit het 
diplomatiek overleg tussen landen explosief. Mon-
diaal vervult Den Haag vooral een rol op het terrein 
van rechtspraak en arbitrage.

Ruimtevragen
De praktijk leert dat ruimtevragen er soms ineens 
kunnen zijn en dan op korte termijn invulling ver-
langen. Voor vestiging van nieuwe functies, vooral 
als het gaat om functies met hoge veiligheidseisen 
zoals het Libanontribunaal, zijn steeds locatiestu-
dies nodig. Den Haag wil beter voorbereid zijn 
op dergelijke vragen door een visie te hebben op 

beschikbare locaties en hun mogelijkheden. 
Wanneer Den Haag in de toekomst goed kan inspe-
len op ruimtevragen van internationale organisaties 
kan dat bovendien een wervende werking hebben 
op internationale instellingen die een plek zoeken.

Nieuwe huisvesting
In het algemeen zijn de bestaande internationale 
organisaties goed gehuisvest. Voor enkele reeds 
gevestigde organisaties is nieuwe huisvesting op 
dit ogenblik aan de orde. Daarnaast wil Den Haag 
graag ruimte creëren om mogelijke nieuwe organi-
saties te kunnen huisvesten. Mocht er ooit sprake 
zijn van een kanditatuur voor de vestiging van het 
OPBW (Organisation for the Prohibition of Biologi-
cal Weapons) dan is de Internationale Zone een 
geschikt vestigingsgebied. Daarnaast probeert de 
gemeente Den Haag actief te komen tot de opzet 
van een zgn. Legal Heritage Centre, waarin onder-
gebracht zou moeten worden een vredesmuseum 
en de archieven van de ad-hoc tribunalen van de 
VN, dat eveneens in het gebied gevestigd zou moe-
ten worden. 

De locaties die in deze Nota van Uitgangspunten 
verkend worden, zijn dus vooral ruimtevragen in de 
nabije en verdere toekomst. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling om ruimte te reserveren voor vestigers 
van internationale allure/standing. Reële locaties 
worden in de nabije toekomst ontwikkeld.

Naast de beschikbaarheid van locaties is de ruimte-
lijke kwaliteit van de stad, en in het bijzonder van 
de delen van de stad waar de internationale instel-
lingen geconcentreerd zijn, belangrijk. Een goed 
woon- en leefklimaat bepaalt mede of internatio-
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Het OPCW aan de Johan de Wittlaan          

nale instellingen zich in Den Haag willen vestigen 
en er willen blijven. Den Haag heeft veel te bieden. 
Wat betreft de leefomgeving zijn rust, de gemoe-
delijke sfeer, veiligheid en een riante, vaak groene, 
woonomgeving de sleutelwoorden. Er zijn badplaat-
sen, duinen en stranden. Er is een hoog niveau van 
culturele voorzieningen. Den Haag is vooral goed in 
kunstsectoren waarin taalbarrières geen rol spelen, 
zoals dans, muziek en beeldende kunst. 
Den Haag is goed bereikbaar vanaf de luchthavens 
en er zijn redelijke tot goede verbindingen (auto, 
openbaar vervoer en fiets) voor het woon-werk-
verkeer. Ook de goede kwaliteit van het onderwijs, 
de gemoedelijke rustige sfeer en de fietscultuur zijn 

waardevolle kwaliteiten. In vergelijking met andere 
internationale hoofdsteden zijn de kosten van levens-
onderhoud laag in Den Haag. Al deze kwaliteiten 
worden door veel expats ook gewaardeerd. Den Haag 
is populair onder gezinnen. Expats die naar Den Haag 
worden uitgezonden nemen graag hun familie mee. 

Talenkennis
Nieuwe organisaties vestigen zich vooral graag in 
Den Haag voor het contact met de reeds in de stad 
aanwezige organisaties. Daarnaast zijn het hoge 
opleidingsniveau en de talenkennis van de beroeps-
bevolking aspecten die de vestiging positief beïn-
vloeden en blijkt de goede ondersteuning van het 

rijk en gemeente bij vestiging een rol te spelen.

Minpunten
Er zijn echter ook minpunten. Een deel van de 
beroepsbevolking kan moeilijk meekomen in de 
opleidingseisen die de internationaal georiënteerde 
kenniseconomie stelt. De woningmarkt sluit niet 
altijd aan op de wensen van internationale mede-
werkers. Het is voor veel expats niet goed mogelijk 
een passende woning in Den Haag te vinden. De 
wijken in Den Haag waar de expat graag woont zijn 
met name te vinden in de zone tussen Wassenaar 
en Kijkduin. Een reële inschatting is dat op dit 
moment 70% van de Haagse expats in de wijken 



VN-secretaris Ban Ki Moon in Den Haag 

rond de Scheveningse Bosjes, in het noordelijk deel 
van het Centrum en in het Haagse Hout woont. 

Voor expats zijn de minpunten van het woningaan-
bod onder meer het beperkte aanbod aan vrijstaan-
de huizen of grote appartementen, de grootte van 
vertrekken, de kwaliteit van het sanitair, beschik-
baarheid van parkeerplaatsen en de prijs-kwaliteit-
verhouding. Hier ligt een duidelijke opgave voor de 
stad. Deze sluit aan bij het vigerend beleid voor het 

versterken van bestaande woonmilieus om aan de 
lokale, regionale en internationale vraag te voldoen.

Internationale evenementen
Het rijk heeft in de zetelovereenkomst met interna-
tionale organisaties een groot deel ingeruimd voor 
afspraken over voorzieningen waar de organisatie 
en/of hun medewerkers gebruik van kunnen maken. 
Daarvoor zijn naast fysieke voorzieningen ook 
activiteiten nodig. Die activiteiten bestaan onder 

andere uit internationale evenementen in de vorm 
van discussie en kennis-uitwisseling op het gebied 
van recht, vrede en veiligheid. Ook moet gezocht 
worden naar een combinatie met de uitzonderlijke 
en in Den Haag aanwezige cultuur en musea. Daar-
naast is er behoefte aan een kwaliteitsverbetering 
en internationalisering in de detailhandel.

Zoals in de inleiding reeds beschreven, beperkt 
het internationale karakter van Den Haag zich niet 
tot het gebied dat in deze Nota van Uitgangspun-
ten de Internationale Zone wordt genoemd. Maar 
de concentratie van instellingen en in Den Haag 
woonachtige expats is wel in dat gebied te vinden. 
Daarom wordt voor dit gebied een Masterplan 
gemaakt. De ambitie is dat de Internationale Zone 
het kerngebied van internationaal Den Haag wordt, 
waarbij locaties elders in de stad en regio als ‘satel-
lieten’ fungeren.

Een opgave voor het Masterplan is inzicht krijgen 
in nieuwe locaties voor internationale instellingen. 
Daarnaast is een opgave voor het Masterplan om 
het gebied nog meer dan nu aantrekkelijk te maken 
voor internationale organisaties en hun medewer-
kers. Dat kan door meer mogelijkheden voor de ge-
wilde woonmilieus te bieden en door de openbare 
ruimte en de bereikbaarheid verder te verbeteren. 
Het mag duidelijk zijn dat dat niet alleen aantrek-
kelijk is voor (nieuwe) internationale instellingen, 
maar dat ook de huidige bewoners, gebruikers en 
passanten van het gebied daar plezier van hebben.
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Het ICTY aan het Churchillplein

Internationale organisaties in Den Haag

In Den Haag is een grote hoeveelheid aan internationale organisaties gevestigd en organisaties 
met een internationale focus. Er zijn 13 VN-, verdrags- en juridische organisaties gevestigd, 13 
Europese organisaties, 23 niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), 6 kennisinstituten, 12 
internationale scholen en 95 ambassades en 30 consulaten. Een paar voorbeelden hiervan zijn het 
Permanent Hof van Arbitrage (PCA), het Internationaal Gerechtshof (ICJ), de Organisation for 
the Prohibitation of Chemical Weapons (OPCW), het International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia (ICTY), NATO 3CA, het Internationaal Strafhof (ICC), maar ook academische institu-
ten zoals het Asser Instituut, Clingendael Instituut voor Internationale Betrekkingen, De Haagse 
academie voor Internationaal recht, de bibliotheek van het Vredespaleis, het International Insti-
tute for Social Studies, Campus Den Haag/Universiteit Leiden en het The Hague Institute for the 
internationalisation of Law. In de directe omgeving in Rijswijk is het Europees Patent Office (EPO) 
gehuisvest.

Internationale Zones in andere (Europese) steden
De huisvesting van internationale organisaties in Den Haag is lastig te vergelijken met andere ste-
den. In Wenen is er ondermeer sprake van een gezamenlijk gebouw buiten de stad. In Genève is het 
Palais des Nations waar de ‘United nations Office at Geneva’ is gevestigd met vergaderfaciliteiten 
van 12 tot 2.500 personen. Daarnaast is er buiten de stad een gebied waar organisaties ieder hun 
eigen locatie hebben. In Wenen is het Vienna International Centre opgericht dat huisvesting biedt aan 
de 4.500 medewerkers van diverse VN organisaties. De samenhang in de situatie van Genève en 
Wenen is helder merkbaar door de afzonderlijke positie ten opzichte van de stad. In New York is wel 
sprake van inbedding van onder andere de VN in het stadsgrid. Deze stad is echter als stad niet goed 
vergelijkbaar met het Haagse schaalniveau. In Brussel is sprake van twee compounds voor de NAVO 
en de EU en de rest van de organisaties is over de stad verspreid. Dit is wellicht te vergelijken met 
de twee belangrijke vestigingsgebieden in Den Haag en een spreiding door de stad van losstaande 
vestigingen. 



Beschrijving en analyse van de In-

“Den Haag wil een stad zijn 
waar internationale instellingen 
zich graag vestigen en waar de 
lokale bevolking en expats met 
plezier werken en wonen”
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internationale instellingen en naar een kwaliteits-
sprong voor de ruimtelijke inrichting van het gebied. 
Na het afbakenen van het gebied zijn de relevante 
verbindingen vanuit het kerngebied bepaald. Die 
verbindingen zijn routes naar woongebieden en voor-
zieningen die relaties hebben met de internationale 
instellingen (waaronder de internationale scholen), de 
binnenstad en het rijkswegennet. 

In deze Nota van Uitgangspunten worden voorstellen 
gedaan om een aantal verbindingen (infrastructuur 
en groen) te verbeteren. Zij zullen daarom tenminste 
gedeeltelijk onderdeel moeten zijn van het Masterplan 
Internationale Zone. Na de gebiedsafbakening wordt 
de Internationale Zone hier gedefinieerd als het lang-
werpig gebied van TNO/NATO tot en met het Rode 
Kruis Ziekenhuis en van Scheveningen (het Van Stolk-
park/ Statenkwartier) tot en met het Willemspark. 

In deze Nota van Uitgangspunten is de gebiedsafba-
kening voor de Internationale Zone nader bepaald. 
Een goede afstemming met de andere Masterplan-
nen is belangrijk. De Nota van Uitgangspunten Inter-
nationale Zone betreft een afgebakend gebied, dat 
zonder directe overlapping enkele relaties heeft met 
andere Masterplangebieden. Het gebied Internatio-
nale Zone van het te maken Masterplan zal kleiner 
zijn dan de Internationale Kustzone van Den Haag. 
De schaal van het Masterplangebied is zodanig be-
paald dat een uitvoerbaar plan voor infrastructuur en 
openbare ruimte mogelijk wordt. 

Eén kerngebied
Bij de analyse van de Internationale Zone van de 
Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee 
blijkt dat de internationale instellingen zich tot dus-
ver concentreren in één gebied van de binnenstad 
tot Scheveningen. In en grenzend aan dat gebied 
wordt gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden voor 

In de Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee wordt de ‘kansenzone internationale kust’ gedefinieerd als het gebied van 
de gemeentegrens met Wassenaar in het noorden tot aan Kijkduin in het zuiden, en van Scheveningen tot aan het Vredespaleis. Het 
omvat drie Masterplangebieden: Kijkduin, Scheveningen-kust en de Internationale Zone.    

Gebiedsafbakening: wat is de Internationale Zone?



ies

Internationale organisaties in Den Haag

De Internationale Kustzone uit de Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee
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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



Geschiedenis van het gebied 
Het gebied van de Internationale Zone ligt tussen 
de kuststrook en de binnenstad, tussen Schevenin-
gen en Den Haag. Den Haag is ontstaan rondom 
het Binnenhof. De stad was georiënteerd op het 
Binnenhof, en het vissersdorp Scheveningen aan 
de zee. Constantijn Huygens’ visionaire project 
van een ‘Zeestraat’  tussen de beide polen is in 
de stadsplattegrond als de Scheveningseweg nog 
steeds herkenbaar. Tot het begin van de 20e eeuw 
was Scheveningen een semi-zelfstandig (vissers-)  
plaatsje met een eigen 19e eeuws kuuroord en een 
19e eeuws treinstation. Het vroegere duinland-
schap tussen Den Haag en Scheveningen is in de 

20e eeuw veranderd in een mozaïek van parken en 
villabuurten. 

De Zeestraat tussen Den Haag en Scheveningen
Constantijn Huygens bedacht de Zeestraat in 
1643, de weg werd in 1665 voltooid. Huygens 
stelde de Zeestraat voor als ideale weg voor de 
welgestelden, die dan met de koets naar Scheve-
ningen zouden kunnen rijden, maar dat vonden de 
Staten van Holland nog geen goede reden. Toen 
men zich echter begon te realiseren dat een ver-
harde weg naar Scheveningen ook door het Repu-
blikeinse leger gebruikt kon worden bij dreiging van 
een invasie uit zee, besloten de Staten van Holland 
toch met de aanleg van de weg akkoord te gaan. 
Den Haag, toen nog zonder stadsrechten, betaalde 
de helft van de aanlegkosten. 

Het ontstaan van de vredesconferenties
Het ontstaan van de eerste grote vredesbeweging 
is niet verwonderlijk. De Europese naties staken na 
1848 steeds meer geld in de opbouw van profes-
sionele legers en marinevloten. Overal werd  
geëxperimenteerd met de ontwikkeling van snellere 
en grootschaliger wapens. In deze context van wa-
penwedloop nam de Russische tsaar Nicolaas II een 
opmerkelijk initiatief. Op 24 augustus 1898 zond 
hij een brief aan de regeringen van alle  
belangrijke naties met de uitnodiging voor een 
internationale conferentie over vrede en ontwape-
ning. Nederland had een betrekkelijk neutrale posi-
tie in het Europese spanningsveld en had Den Haag 
zich in 1894 al een goed gastheer betoond van een 
internationale Haagse Conferentie voor Privaatrecht 
onder voorzitterschap van mr. Tobias Asser. En 
vermoedelijk zullen ook de hartelijke familiebanden 
tussen het Nederlandse en Russische vorstenhuis 
een rol hebben gespeeld bij de keuze van de Tsaar. 
De eerste conferentie kreeg een luisterrijk onder-
komen in paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis 

Tsaar Nicolaas II De Scheveningseweg werd in 1665 voltooid De Tweede Vredesconferentie in 1907



Internationale Zone 23

Nota van 
Uitgangspunten

van de huidige vorstin. Later volgde in 1907 nog 
de Tweede vredesconferentie, waarna het met de 
realisatie van het Vredespaleis een definitief onder-
komen kreeg in 1913. 

Wereldoorlogen
De Duitsers legden in de Tweede Wereldoorlog 
parallel aan de kust een verdedigingswal (Atlan-
tik Wall) door dit gebied aan. In die vrijgemaakte 
zone projecteerde Dudok in 1949 een doorgaande 
autoweg, onderdeel van een ring om de stad. Een 
structureel probleem van Den Haag werd daar-
mee opgelost. De voormalige ‘achterkanten’ van 
Scheveningen en Den Haag werden min of meer 

De steenleggingceremonie van het Vredespaleis in 1907

De totstandkoming van de weg kostte  
Constantijn Huygens de nodige hoofdbrekens
“Wat ik ook mocht pleiten: men praatte ook vol ongeloof over de mogelijkheid, Den Haag en Sche-
veningen aaneen te smeden met een weg. Op “weg” scheen alleen maar “weg, weg!” te rijmen; 
op “aaneen” echode “neen”. Mijn pleidooi werd beschouwd als het ijlen van een zieke; uit die war-
taal van mij kon niets goeds voortkomen. Het zand bedwingen met een klinkerweg: ik stónd erop, 
maar iedereen leek over me heen te willen lopen. Was ik dan geen Hagenaar, en kende ik het zand 
niet, en wist ik dan niet dat het over het land stoof, net als de as van de Etna en de Vesuvius, 
van onderen in beweging gebracht door de werking van de zee? Kon ik me de winterstormen dan 
niet meer herinneren? Men zou morgen aan mij vragen: “waar is toch die harde weg, die prachtige 
straatweg gebleven die u gisteren heeft aangelegd?” 
Als los zand hing hun argumentatie aan elkaar. Ik probeerde me te verdedigen tegen wat men mij 
voorhield. “Zand is zand”, pleitte ik, en als er zand op de weg kwam, dan kon het er ook weer 
afwaaien.”
                       

Bron: Constantijn Huygens in “Zee-straet’ (1667)

‘voorkanten’, ontsloten door en zichtbaar vanaf de 
nieuwe weg. Belangrijke publieke functies als het 
Congresgebouw en het Museon vestigden zich in 
het gebied. Het Gemeentemuseum ligt nu op een 
kruising van belangrijke routes. Wat in Dudoks 
plannen werd aangeduid als ‘Cultureel Centrum’ 
werd de oorsprong van wat nu is uitgegroeid tot 
het ‘The Hague World Forum’. Deze clustering van 
internationale instellingen en congresfaciliteiten is 
één van de kernen van het internationale 
Den Haag. Het voornamelijk groene mozaïek tussen 
Scheveningen en Den Haag werd door de autoweg 
op de Atlantik Wall in twee delen gesplitst. 



De Internationale Zone in 2008

Wonen 
De Internationale Zone is een gebied met veel belangrijke 
parken.  Binnen het studiegebied valt de kwaliteit van de 
woonbuurten op. Statenkwartier, Vogelwijk, Van Stolkpark, 
Belgisch Park, Duttendel, Wittebrugkwartier, Archipelbuurt en 
Benoordenhout horen tot het beste wat Nederland op dit gebied 
te bieden heeft. Stad en zee zijn binnen fietsafstand. Scholen, 
culturele voorzieningen en winkels zijn weliswaar niet overal in 
gelijke mate en naast elkaar aanwezig, maar in combinatie met 
een goed stelsel van openbaar vervoer en fietsroutes kan toch 
van een rijk palet worden gesproken.

Verschillen in architectuur
De Internationale Zone bevat (semi-) stedelijke 
woonmilieus die verschillen in architectuurstijl, 
menging van functies en bebouwingsdichtheid: 
Vogelwijk, Duttendel, Marlot (overheersende archi-
tectuurstijl 1920-1940, hoofdzakelijk woongebied, 
veel groengebieden en lage dichtheid van <20 
won/ha.), Benoordenhout (architectuurstijl 1920-
1940, wonen en kantoren, grote groengebieden 
en ca. 30 won/ha), Archipelbuurt, Statenkwartier, 
Duinoord, (architectuurstijl 1870-1915, wonen 
en kantoren, geconcentreerde bebouwing, 40-60 
won/ha.), Willemspark II, noordrand Zeehelden-
kwartier (architectuurstijl 1860-1900, stedelijk 
wonen en kantoren, 70 won/ha.).

Populaire woongebieden
De wijken binnen de Internationale Zone zijn po-
pulaire woongebieden en hebben een zeer sterke 
positie op de woningmarkt. In het algemeen liggen 
de prijzen hoger en is de verkooptijd korter dan het 

Haagse gemiddelde. Deze wijken zijn ook populair 
bij expats. In het Benoordenhout, Zorgvliet en het 
Willemspark gaat het om ongeveer eenderde van 
de bewoners. De hoge kwaliteit van wijken in de 
Internationale Zone leent zich bij uitstek voor het 

Wonen in de Internationale Zone

bedienen van de lokale, regionale en internationale 
vraag naar (nieuwe) woningen in het marktsegment 
van bovengemiddeld tot top. Hiermee ontstaat te-
vens doorstroming in de betreffende wijken en de 
stad als geheel.
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Verkeer
Door de Internationale Zone lopen enkele drukke doorgaande 
wegen evenwijdig aan en haaks op de kust. De belangrijkste 
route is de noord-zuidverbinding vanaf de Landscheidingsweg 
naar Kijkduin via de Oude Waalsdorperweg, Waalsdorperweg 
naar het Hubertusviaduct. Daar gaat het tracé over in de Noord-
westelijke Hoofdroute, die bestaat uit de Prof. B.M. Teldersweg, 
Johan de Wittlaan, President Kennedylaan, Segbroeklaan, 
Sportlaan en de Machiel Vrijenhoeklaan. Deze wegen behoren 
tot de Internationale Ring van Den Haag.

Knopen van de dwarsverbindingen met de Inter-
nationale Ring, zoals de Houtrustbrug en Sche-
veningseweg, hebben een beperkte capaciteit. 
Dat leidt vooral in de spits tot stagnatie in de 
verkeersafwikkeling. De circulatie en de uitwisse-
ling van verkeer tussen de ring en de wijk- en de 
stadsdeelontsluitende wegen wordt beperkt door 
afslagverboden op kruisingen (Scheveningseweg 
en Statenlaan). Op delen van de route, zoals op 
de Sportlaan, is het profiel ontoereikend om het 
verkeer op een goede en veilige wijze af te wik-
kelen. Daardoor komt het langzame verkeer en het 
openbaar vervoer in het gedrang. Dit vraagt om 
maatregelen die de rol en functie van de ring ook 
op langere termijn veilig stellen.

Doorstroming verkeer
In het noordelijk deel van de autoring is de Huber-
tustunnel in aanbouw. De tunnel (opening najaar 
2008) is onderdeel van het Verkeersplan waarmee 
Den Haag de bereikbaarheid en doorstroming van 
het intern en extern gerichte verkeer van de stad 
wil verbeteren en de leefbaarheid in de wijken wil 
vergroten. De Hubertustunnel neemt de functie 
voor het doorgaande verkeer tussen de  

Verkeersdrukte bij de kruising Johan de Wittlaan met de Scheveningseweg

De Internationale Ring en RandstadRail 2e fase



Landscheidingsweg en het Hubertusviaduct over 
van het tracé Landscheidingsweg - Oude Waals-
dorperweg – Waalsdorperweg. De tunnel komt ter 
hoogte van het Hubertusduin bovengronds. Daar-
mee houdt het verdere tracé (Prof. B.M. Telders-
weg) zijn scheidende werking.

Ondertunneling
Voor het Masterplan wordt prioriteit gelegd bij een 
ondertunneling ter hoogte van de Johan de Witt-
laan en de kruising met de Scheveningseweg. Het 
overige deel van de Noordwestelijke Hoofdroute is 
onderdeel van de Haagse Nota Mobiliteit.

Tramlijnen doorkruisen de Internationale Kustzone

Openbaar vervoer
De belangrijkste openbaar vervoersverbindingen 
zijn de tramlijnen 1,9,11 en 17. Deze verbinden de 
kust met de binnenstad en de NS-stations 
Den Haag Centraal en Hollands Spoor. Tegelijk met 
de uitwerking van de Structuurvisie wordt gewerkt 
aan plannen om het openbaar vervoer op een hoger 
plan te brengen (OVHP). Ook de bereikbaarheid 
van de Internationale Zone wordt met de voor-
stellen voor RandstadRail vergroot. De tramlijnen 
vanuit de stad naar de kust kruisen de Internatio-
nale Ring in de Internationale Zone. Daarom wordt 
bij de uitwerking van ideeën voor verbetering van 

de verkeersafwikkeling op de knopen met de ring, 
zoals bij de Houtrustbrug, gekeken naar de con-
sequenties voor het OV en de mogelijkheden om 
de doorstroming van het OV te versnellen. In het 
masterplan zal onderzoek worden verricht naar de 
verbetering van de openbaar vervoer verbindingen 
parallel aan de kust.
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Naast de vele pluspunten van het gebied zijn er 
echter ook enkele minpunten te noemen. Het 
groene hart van de Internationale Zone wordt 
doorsneden door de Prof. B.M. Teldersweg. In de 
Masterplanfase wordt onderzocht hoe barrièrewer-
king kan worden verminderd en de Professor B.M. 
Teldersweg landschappelijk kan worden ingepast.

Haagse Beek
De zone van de Haagse Beek is ook een 
kwaliteit. De beek is echter niet overal voldoende 
herkenbaar en heeft op een aantal plaatsen geen of 
onvoldoende profiel door bebouwing (Verhulstplein) 
of inrichting van plantsoenen. De Houtrustbrug 
is zowel een ecologisch als een verkeerskundig 

Groen
Het gebied heeft een aantal royale en prachtige parken, groene woonmilieus en groene routes. De Scheveningse Bosjes, Waterpartij/
Belvedère, het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en het Hubertuspark vormen samen met het afgesloten park Zorgvliet 
het groene hart van Den Haag. De individuele onderdelen hebben veel intrinsieke kwaliteit en zijn divers van karakter; ze zijn oases 
van rust in het stedelijke gebied. Vooral de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark zijn graag bezochte groengebieden3.

knelpunt. Zorgvliet is bijna niet te onderscheiden 
van het andere groen doordat het groen zo is 
opgeschoten, dat het het park verhult. In de tijd 
van Cats had Zorgvliet een Franse baroktuin die in 
de late 18e eeuw plaats maakte voor een Engelse 
landschapstuin. Van Zorgvliet is niet algemeen 
bekend dat het (uitsluitend met jaarkaart) bezocht 
kan worden. 

Strandwallen, strandvlakten en veengrond
De landschappelijke oorsprong van Den Haag is 
een combinatie van strandwallen, strandvlakten en 
venige gronden. Die structuur loopt parallel aan de 
kustlijn en is nog duidelijk herkenbaar in de stad. 
De strandvlakten waren watergangen die inmiddels 
vaak als groene linten in de stedelijke bebouwing 
zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld de Haagse 
Beek. De oudste doorgaande wegen, zoals de Laan 
van Meerdervoort, liepen op het midden van de 
strandwallen. De wegen naar de kust, zoals de 
Scheveningseweg, de Badhuisweg en de Stadhou-
derslaan zijn aangelegd als snelle en directe verbin-
ding tussen de stad en de zee. Juist deze haakse 
relaties zijn niet alleen recreatief aantrekkelijk, maar 
hebben ook een ecologische waarde vanwege de 
verbinding tussen zee en veenweide. Een deel van 
deze groene gebieden maakt onderdeel uit van 
de stedelijke ecologische hoofdstructuur. Ook het 
Westbroekpark is onderdeel van de ecologische 
hoofdstructuur.

3 Bron: Stadsenquête 2007Landgoed Zorgvliet in barokstijl naast de Scheveningseweg



Binnen de Internationale Zone behoren de gebieden 
de Scheveningse Bosjes, de Nieuwe Scheveningse 
Bosjes, Hubertuspark, Zorgvliet en Oostduinen/
Oostduinpark tot de stedelijke ecologische hoofd-
structuur. Daarnaast zijn er in de hele stad verschil-
lende ecologische verbindingszones, waarvan de 
Haagse Beek in de Internationale Zone ligt. Deze 
groenblauwe zone vormt een verbinding tussen de 
Westduinen, de binnenstad en de Oostduinen en 
verbindt (met een onderbreking bij het Verversings-
kanaal) gebieden als Meer en Bosch, de Bosjes van 
Pex, Bosjes van Poot en Zorgvliet.

Buiten de parken en groengebieden is de kwaliteit 
van de inrichting van de openbare ruimte in de Inter-
nationale Zone in het algemeen goed. Op een aantal 
plekken en routes waar veel bezoekers, bewoners of 
passanten komen, zou de kwaliteit meer onderschei-
dend mogen zijn. Voorbeelden zijn het voorplein bij 
het Vredespaleis, het gebied van het The Hague 
World Forum (THWF) en de winkelstraat 
Frederik Hendriklaan. Het bijzondere karakter van 
deze plekken komt onvoldoende tot uitdrukking in 
de inrichting van de openbare ruimte. De Internatio-
nale Zone onderscheidt zich daarmee niet genoeg 
van andere plekken in de stad en heeft niet de uit-
straling die past bij het begrip ”internationaal”.

Water
De belangrijkste uitgangspunten voor het water zijn 
vastgelegd in het Nationaal Waterplan (opvolger 
4e Nota waterhuishouding), het Provinciaal Be-
leidsplan Groen, Water en Milieu, het gemeentelijk 
Waterplan Den Haag (incl. de waterbergingsvisie) 
en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

De Internationale Zone valt binnen de waterplan ge-
bieden Haagse Beek, Scheveningen, Boezemgebied 
en Benoordenhout, waarvoor verschillende ambities 
zijn gedefinieerd. Een ambitieniveau bestaat uit een 
onderling samenhangend geheel van doelstellingen 
en maatstaven voor verschillende onderdelen van 
het watersysteem, zoals waterkwaliteit, natuur-
waarde, oeverinrichting, riolering, waterbeheersing, 
materiaalgebruik, energieverbruik en recreatie.

Voor de Haagse Beek geldt de (hoogste) ambitie 
“Water dat leeft”. Voor de gebieden Scheveningen 
en Benoordenhout geldt de (middelste) ambitie 
“Water dat behaagt”. Om een ambitieniveau te 
realiseren zijn maatregelen nodig op het gebied van 
inrichting, onderhoud en beheer. 
De maatregelen zijn beschreven in het waterplan 
Den Haag. Een herziening van dit waterplan is in-
middels aan de orde als gevolg van nieuwe 
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De Haagse Beek

De Scheveningseweg omstreeks 1900 De Scheveningseweg anno 2008

Het plein 
 voor het Vredespaleis behoeft herinrichting

landelijke en Europese regelgeving op het gebied 
van  kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 

De benodigde opwaardering van het gebied Inter-
nationale Zone biedt kansen om de Haagse water-
ambities te realiseren. Vigerend beleid zal bij de uit-
werking van het Masterplan als uitgangspunt dienen.



boven de 55 dB. Geluidhinder doet afbreuk aan het 
gewenste internationale woon- en werkklimaat.

Bodemverontreiniging en luchtkwaliteit
Op diverse locaties in de Internationale Zone is de 
bodem ernstig verontreinigd. Deze bodemverontrei-
nigingen moeten worden gesaneerd alvorens op de 
locatie kan worden (her)ontwikkeld. Zonder de extra 
maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsverband 
Luchtkwaliteit en het Haagse Actieplan Luchtkwaliteit 

Het college en de raad hebben zich tot doel gesteld 
om Den Haag als stad in 2050 CO² neutraal te la-
ten zijn. Ook internationale organisaties zoal de VN 
en de EU hechten groot belang aan CO² reductie. 
De Internationale Zone kent nog geen  CO² neu-
trale gebouwen, bouwblokken of wijken. Aan de 
rand van de Internationale Zone eindigt het warm-
teleidingennet. In zowel Scheveningen als Kijkduin 
wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden 
voor benutting van aardwarmte. Zowel de nabijheid 

Milieu
van het warmteleidingennet als de haalbaarheid-
studies over de benutting van aardwarmte bieden 
kansen voor CO² reductie in de Internationale Zone.

De doorgaande wegen zoals de Machiel Vrijen-
hoeklaan, Sportlaan, Segbroeklaan, President Ken-
nedylaan, Waalsdorperweg en Scheveningseweg 
hebben (ernstige) geluidhinder. Ook groengebieden 
als Zorgvliet, Scheveningse Bosjes en Westbroek-
park kennen aan de randen overdag geluidsniveaus 

Uniek: duinen in en rond de Internationale Zone
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Een ansichtkaart 
 van de Waterpartij omstreeks 1900de Waterpartij anno 2008

wordt het jaargemiddelde luchtkwaliteitsnorm voor 
NO² in 2010 en in 2015 overschreden op de Sport-
laan, de Segbroeklaan en de President Kennedylaan.

Zwerfvuil
De aan- en afwezigheid van zwerfvuil bepaalt in 
sterke mate hoe de openbare ruimte wordt ervaren. 
Goed ontwerp en beheer van de openbare ruimte is 
een eerste vereiste in het voorkomen en bestrijden  van 
vervuiling. 

Route gevaarlijke stoffen
De route Raamweg, Teldersweg, Segbroeklaan, 
Sportlaan en de Machiel Vrijenhoeklaan zijn aangewe-
zen als Route Gevaarlijke Stoffen. Langs deze wegen 
mogen gevaarlijke stoffen worden vervoerd zonder 
ontheffing. 
Aan de Teldersweg en de Machiel Vrijenhoeklaan zijn 
LPG-stations gevestigd. Bij gebied(her)ontwikkeling 
moet met de ligging van de Route Gevaarlijke Stoffen 
rekening worden gehouden.



Programma

“Veel van de werkgelegenheid 
bij internationale organisaties 
en bedrijven past in de kennis-
economie die voor Nederland 
steeds belangrijker wordt”
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Ambassades en de kleinere NGO’s
In het algemeen zijn er vanuit ambassades en niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s) geen speci-
fieke ruimtevragen voor de Internationale Zone. 
Wellicht ontstaan er concrete vragen voor een 
verzamelgebouw voor NGO’s. Voor de specifieke 
ruimtevragen die onder meer voortkomen uit 
veiligheidswensen, worden in het Masterplan 
locaties onderzocht.
Voor kleinere functies die zich in bestaande panden 
willen vestigen, kan gekeken worden of vestiging 
soepeler en sneller mogelijk gemaakt kan worden 

Den Haag wil een stad zijn waar internationale instellingen zich 
graag vestigen en waar hun medewerkers met plezier wonen. 
Daarvoor is het belangrijk dat Den Haag een leefomgeving kan 
bieden die voldoet aan de wensen van organisaties en mede-
werkers. Soms zijn die wensen specifiek voor het internationale 
milieu, maar meestal zijn ze algemener, worden er kwaliteiten 
verlangd die de stad voor alle bewoners aantrekkelijker maken. 
In dit hoofdstuk wordt het programma en de ruimtelijke opgave 
voor de Internationale Zone beschreven. In bijlage 1 is terug te 
lezen op welke overwegingen en beleidskaders het programma 
is gebaseerd.

Kwaliteiten die de stad voor alle bewoners aantrekkelijk maken

met een speciale planologisch juridische regeling 
voor alle bestemmingsplannen in het plangebied.
Deze regeling richt zich op het verbreden van 
bestaande bestemmingen op zodanige wijze dat 
bij functiewijziging voor een internationale instel-
ling geen bestemmingswijziging nodig is. Het gaat 
alleen om de functie. Het is geen versoepeling in 
algemene zin om bijvoorbeeld fysieke maatregelen 
zoals parkeren, beveiligingsmaatregelen, enzo-
voorts, mogelijk te  maken. Noch is het bedoeld 
om de rechtsposities van belanghebbenden volgens 
de vigerende wet- en regelgeving te verzwakken.

Andere internationale organisaties
Nederland dingt mee in het internationale krachten-
veld om de huisvesting van (nieuwe) internationale 
instellingen. In de praktijk komen de ruimtevragen 
vanuit bestaande en vanuit nieuwe organisaties 
vaak onverwacht en wensen zij in korte tijd invul-
ling. Den Haag wil voorbereid zijn op nieuwe ruimte-
vragen. Enerzijds om zoveel mogelijk aan de wensen 
van de organisaties tegemoet te komen. Anderzijds 
om de stad leefbaar te houden en de afstemming 
van functie en locatie in goede banen te leiden. 

Uitgangspunten voor het 
woningbouwprogramma 
 • Het programma bestaat met name uit
  kwalitatief hoogwaardige vrije sector appar-
  tementen. Dit bevordert de doorstroming 
  vanuit nabij gelegen wijken en uiteindelijk 
  ook vanuit de gehele stad. De bouw van 
  bijzondere typen appartementen verbreedt 
  het aanbod en versterkt de positie van 
  Den Haag als aantrekkelijke woonstad.
 • De norm van 30% sociale woningbouw is 
  – gerelateerd aan de opgave voor de betrok
  ken stadsdelen - van toepassing, maar hoeft  
  niet voor elk project afzonderlijk te gelden; 
  in de fase van het Masterplan wordt dit 
  nader uitgewerkt.
 • De openbare ruimte is onderdeel van de 
  bouwopgave om daarmee aantrekkelijke 
  woon- en werkmilieus te creëren.

Doorstroming op de woningmarkt
Veel mensen willen graag in de buurten binnen 
de Internationale Zone wonen. Bij toevoeging 
van woningen wordt vanwege de beperkte 
ruimte uitgegaan van (luxe) appartementen. Zo 
ontstaan nieuwe mogelijkheden voor mensen 
die vanuit het buitenland naar Den Haag willen 
verhuizen. Maar er ontstaan ook doorstromings-
mogelijkheden, met name voor ouderen die van-
uit een grote woning willen verhuizen naar een 
comfortabel appartement in de buurt. Door die 
doorstroming ontstaat wat ruimte binnen een 
geliefd segment op de Haagse woningmarkt. 



Congresgebouwen elders in de wereld

Mont-

Straats-

Voor het Masterplan Internationale Zone wordt de 
opgave gesteld om ruimte te zoeken voor enkele 
grote (> 30.000 m² bvo), middelgrote (10.000-
30.000 m² bvo) en kleinere (< 10.000 m² bvo) 
organisaties. Er moet gezocht worden naar locaties 
voor zowel instellingen met een hoog tot zeer hoog 
veiligheidsrisico als organisaties met een gemiddeld 
veiligheidsrisico. De locatiereservering voor een 
multifunctioneel tribunaal zal onderzocht worden. 
Betrokkenheid van de Rijksgebouwendienst (RGD) 
is hierbij van belang en zal dan ook een belangrijke 
rol gaan vervullen als stakeholder bij de uitwerking 
van het Masterplan.

Congresfaciliteiten
Het opstellen van deze Nota van Uitgangspunten 
loopt parallel aan een afweging over de toekomst 
van de congresfunctie in Den Haag. In de fase van 
het Masterplan wordt gewerkt conform het bestuur-
lijk besluit dat in de loop van 2008 kan worden ver-
wacht. Het World Forum Convention Center (WFCC) 
vervult - bij voldoende ontwikkelingsperspectief- een 
belangrijke rol voor de Internationale Zone.

Economie en werkgelegenheid
In opdracht van de gemeente heeft Ecorys het 
programma van het Masterplangebied Internationale 
Zone doorgerekend op haar werkgelegenheidsef-
fecten. Het functioneel programma zoals dat in 
deze Nota van Uitgangspunten wordt gepresen-
teerd zal na realisering leiden tot een netto toe-
name van het aantal arbeidsplaatsen met circa 
acht- tot tienduizend arbeidsplaatsen. Op basis van 
ervaringscijfers kan worden gesteld dat circa twintig 
procent hiervan functies betreft die door werk-
nemers met een lager opleidingsniveau of zonder 
specifieke vooropleiding kunnen worden verricht.

Horeca en Hotels
Voor de langere termijn (na 2012) moeten in het 
Masterplan enkele locaties worden opgenomen 
voor hotels. Gedacht moet worden aan één of 
meer grote hotels met bijbehorende voorzieningen 

van kwalitatief hoog niveau (zwembad, restau-
rant, vergaderzalen, etc.) op goed bereikbare, 
mooie locaties.
Vanuit organisaties en bedrijven is er vooral be-
hoefte aan lunch- en dinergelegenheden van 
beperkte omvang, maar groot genoeg voor het 
ontvangen van groepen. Dat kan in bestaande 
bebouwing, maar ook aan (nieuwe) openbare ruim-
ten. Specifiek is er behoefte aan afhaalgelegenhe-
den voor lunch en koffie gecombineerd met goede 
verblijfsplekken in de openbare ruimte. Opgave is 
dat het groen niet wordt aangetast met name als 
het gaat om de stedelijke ecologische (verbindings) 
zones.

Detailhandel
De belangrijkste winkelstraat binnen het Master-
plan Internationale Zone is de Frederik Hendriklaan. 
De kleinschaligheid en diversiteit van de winkels, 

Lu- Toron-
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de bebouwing en de levendigheid zijn de smaakma-
kers. De opgave voor de detailhandel is meer een 
kwalitatieve dan een kwantitatieve. Dat kan door 
de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren 
en door het stimuleren van de clustering van exclu-
sieve en chique winkels. De binnenstad is de loca-
tie voor grootschalige internationale winkelformules. 
Binnen de Internationale Zone is geen behoefte aan 
een grote toename van de detailhandel. 

Onderwijs 
Het internationale onderwijs in Den Haag (in deze 
nota gemakshalve de verzamelterm voor buiten-
landse nationale scholen, internationaal onder-
wijs en aanvullende scholen) is in beweging, en 
neemt toe. Het is raadzaam om in het Masterplan 
Internationale Zone tenminste twee locaties voor 
internationaal onderwijs te zoeken, waaronder één 
locatie voor internationaal primair en voortgezet 

onderwijs. Dat kan een buitenlandse school zijn, of 
een dependance van de International School met 
een eventuele ‘Europese stream’. Nabijheid van 
sportvelden is een sterke pré en kan door de school 
zelfs als vestigingsvoorwaarde worden gesteld. Bij 
het zoeken naar locaties moet rekening gehouden 
worden met de afspraken die reeds zijn gemaakt 
rond de vestiging van The International School in 
Kijkduin en met het bestaande gemeentelijke beleid 
voor onderwijshuisvesting.

De tweede locatie zou bestemd kunnen worden 
voor het University College, een initiatief van de 
Universiteit Leiden. Vestigingsvoorwaarden zijn 
onderlinge nabijheid van de onderwijs- en studenten-
huisvesting (met een voorkeur voor een campus), Internationaal onderwijs en studenten versterken de Internationale Zone

De binnenstad voorziet in internationale winkelformules



Gezondheidszorg
Wat betreft ziekenhuizen is er geen ruimtevraag 
voor de Internationale Zone. In de basisgezond-
heidszorg is er een behoefte tot samenwerking in 
gezondheidscentra. De initiatieven daarvoor komen 
uit de sector zelf. Er is geen gemeentelijk beleid 
deze centra op te richten. Er wordt gewerkt aan 
een internationaal gezondheidscentrum in 
Scheveningen. In clustering van wijkvoorzieningen 
binnen de Internationale Zone moet aandacht zijn 
voor de in opkomst zijnde gezondheidscentra. 

Cultuur
Den Haag heeft een breed en hoogwaardig cultuur-
aanbod, waaronder een niet taalgebonden aanbod 
op het gebied van dans, beeldende kunst en mu-
ziek. De inspanningen van de gemeente zijn vooral 
gericht op versterking van het cultuuraanbod in het 
centrum, dus op kleine afstand van de Internationale 

Zone. Het Gemeentemuseum, Museon en het GEM 
museum voor actuele kunst vormen samen een sterk 
cultuurcluster in het hart van de Internationale Zone.

Sport
Door het internationale milieu wordt veel waarde ge-
hecht aan goede sportvoorzieningen in de omgeving. 
De druk op de sportparken in en bij de Internationale 
Zone, rond de Sportlaan en Kijkduin, is groot. Het is 
daarom belangrijk dat de aanwezige sportvoor-
zieningen optimaal gebruikt kunnen worden, bijvoor-
beeld door scholen en naschoolse opvang. 

Natuur, groen en openbare ruimte 
Wanneer het Masterplan Scheveningen is uitge-
voerd, ligt de Internationale Zone nog meer dan 
nu tussen twee centra van stedelijke recreatie: de 
binnenstad met al zijn culturele- en winkelvoorzie-
ningen aan de ene kant en anderzijds 

In het World Forum ligt een cultuurcluster van verschillende musea

nabijheid van wetenschappelijke bibliothecaire col-
lecties en sport- en cultuurvoorzieningen, een reistijd 
van maximaal 15 minuten naar station 
Den Haag Centraal, en een representatieve uitstra-
ling passend bij een internationale topopleiding. 

Van de niet-internationale schoollocaties die tot 
2020 vrijkomen wordt een inventarisatie gemaakt 
onder meer ten behoeve van hergebruik of sloop/
nieuwbouw in de internationale sfeer.

Kinderopvang
Goede kinderopvangvoorzieningen zijn belangrijk, 
ook voor expats. De gemeente heeft vooral een 
voorwaardenscheppende rol, bijvoorbeeld in het 
aanbieden van goede locaties. In het Masterplan 
worden locaties opgenomen die geschikt zijn voor 
kinderopvang. Vooral locaties bij scholen en/of bij 
clusters van internationale bedrijven zijn geschikt.

Genève: goed gebruik van de openbare ruimte
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Scheveningen-Bad en getransformeerd multifunc-
tioneel Scheveningen-Haven. Het karakter van 
de Internationale Zone als groen en rustig gebied 
tussen twee polen van stedelijk vermaak wordt zo 
nog duidelijker. Het is daarom niet nodig en niet 
gewenst om in de Internationale Zone zélf allerlei 
vormen van stedelijke recreatie toe te voegen. Wel 
kan een bescheiden toename van de horeca (pavil-
joens, restaurants) in de Internationale Zone, juist 
in combinatie met de groene ruimten, het gebied 
nog aantrekkelijker maken.

Binnen de Internationale Zone is er een royaal aanbod 
aan parken, geschikt voor de korte openluchtrecreatie 
(wandelen, hardlopen, boek lezen in park) van bewo-
ners. In de Internationale Zone is op de oorspronke-
lijke duinen bos geplant. Dit deel (de Scheveningse 
Bosjes) heeft natuurwaarde en een eigen karakter, 
dat totaal anders is dan de meer open delen van het 

Westbroekpark en de Waterpartij. 

Om de groene recreatiemogelijkheden die in de 
Internationale Zone besloten liggen maximaal te 
benutten én de langzaamverkeerroutes naar de 
omliggende stadsdelen te versterken, zal in de 
fase van het Masterplan verder gestudeerd moe-
ten worden op dit waardevolle groene hart van de 
stad. Zowel voor de recreatieve beleving als voor 
de ecologie moeten groen en water in samenhang 
worden gezien. 
In het Masterplan worden mogelijkheden voor het 
slechten of verminderen van (ecologische) barrières 
in beeld gebracht. 

Tennis is in de Internationale Zone goed vertegenwoordigd
De poorten van de Scheveningseweg staan nu bij de Kerkhof-

laan



De bijzondere betekenis van de Internationale 
Zone voor Den Haag is niet overal voldoende her-
kenbaar in de inrichting van de openbare ruimte. 
Zo zou een bijzondere plek als het voorplein van 
het Vredespaleis een hogere kwaliteit van in-
richting moeten krijgen. Met een hoogwaardige 
en samenhangende inrichting van de openbare 
ruimte zal de Internationale Zone meer dan nu als 
bijzonder en herkenbaar gebied binnen Den Haag 
beleefd worden. 

Herkenbaarheid betekent een heldere ruimte-
lijke vertaling van de functie van een laan, plein 
of voorgebied. Die herkenbaarheid kan verder 
worden versterkt door eenheid in materialisering, 
straatmeubilair en verlichting. Binnen het gebied 
zijn de speerpunten: straten en plekken waar veel 
mensen komen (hoofdwinkelstraat, ruimten rond 
bezoekersaantrekkende voorzieningen zoals het 
THWF) en de doorgaande routes. Wat betreft het 
ambitieniveau is de lijn om te werken met “hof-
stadkwaliteit” en “maatwerkkwaliteit” gekoppeld 
aan een zorgvuldig beheer.

Bereikbaarheid
De internationale bereikbaarheid van Den Haag is 
goed dankzij de ligging ten opzichte van de lucht-
havens Schiphol en Rotterdam-Airport en de aanslui-
ting van Den Haag op het Europese net van hoge-
snelheidslijnen, de HSL-Zuid op afzienbare termijn. 
De toegang van Den Haag via de A4/A12/Utrechtse 
Baan is daarentegen vaak overbelast en daarmee 
een groot knelpunt, ook voor de Internationale Zone. 
Door het ontbreken van een ringweg is de interne 
en externe bereikbaarheid van de stad per auto nog 
niet optimaal. Doel is om de bereikbaarheid van de 
Internationale Zone, de leefbaarheid en de veiligheid 
te verbeteren zonder de doelstellingen op andere ter-
reinen uit het oog te verliezen. 

Aan de bereikbaarheid wordt met de aanleg van 
de Hubertustunnel hard gewerkt. Een vervolg op 
diverse innovatieve wijzen is nodig om een echte 
Internationale Ringweg te krijgen. De voltooiing van 
de ringweg zal bijdragen aan een betere doorstro-
ming en een betere verdeling van het verkeer over 
het wegennet. 

Het parkeren - zowel nieuwe ontwikkelingen als 
verbetering van bestaande parkeercapaciteit - en de 
mogelijkheid om mensen in en uit te laten stappen, 
zijn aandachtspunten voor het Masterplan. Bijzon-
dere functies en specifieke eisen (bijvoorbeeld van 
veiligheid) vragen om maatwerk. 

Aan de fietsroutes in de stad wordt gewerkt op 
basis van het “Meerjarenprogramma Fiets” waarin 
prioritaire fietsprojecten zijn verankerd. Hiertoe 
behoort bijvoorbeeld de aanleg van vrijliggende 
fietspaden zoals te zien is langs de Houtrustweg.

Bijzondere betekenis en Openbare ruimte
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Veiligheid
Veiligheid is de laatste jaren een steeds belangrijker 
onderwerp geworden. Het veiligheidsvraagstuk en 
de veiligheidsmaatregelen verschillen per organisa-
tie. De zienswijze van een organisatie en het advies 
van de NCTb zijn doorslaggevend. Dat kan leiden 
tot spanning ten aanzien van het draagvlak bij de 
bevolking en het gewenste kwaliteitsniveau van de 
openbare ruimte. Om die reden wordt door onder 
meer TNO gestudeerd op een innovatief veilig-
heidsconcept (“Secure Haven”). Dit gebeurt onder 
de paraplu van het beleidskader van het ministerie 
van Economische Zaken: “Pieken in de Delta”.
 
Milieu-aspecten
Het Haagse Milieubeleid is voor ruimtelijke ordenings-
plannen uitgewerkt in het Gebiedsgericht milieube-
leid. Het Gebiedsgericht milieubeleid kent gebieds-
typen met bijbehorende ambities. In de Internationale 

Zone komen alle gebiedstypen en ambities uit het 
Gebiedsgericht milieubeleid voor. In het Masterplan 
wordt per gebied het gebiedstype en de wijze waarop 
de ambities in de gebiedsvisies en ontwikkelingen zijn 
geïntegreerd en tot uitdrukking komen aangegeven. 
De gegevens worden tevens in een duurzaamheids-
paragraaf overzichtelijk gepresenteerd.

Ter onderbouwing van het Masterplan wordt de 
plan Milieu Effect Rapportage-procedure (MER) 
doorlopen. Naast de thema’s uit het gebiedsgericht 
milieubeleid gaat een plan MER ook in op thema’s 
zoals duurzaam bouwen, recreatie, cultuurhistorie 
en archeologie.

Het nieuwe Schotse Parlement heeft een landschappelijk ingepaste beveiliging

Gebiedstypen 

Thema’s Wonen Werken Gemengd wonen Gemengd werken Infrastructuur
Groen en Blauwe 
hoofdstructuur

Bodem Extra Basis Extra Basis Basis Extra

Externe veiligheid Maximaal Basis Maximaal Maximaal Basis Extra

Geluid Maximaal Basis Extra Basis Basis Extra

Lucht Maximaal Basis Extra Basis Basis Extra

Mobiliteit Extra Basis Extra Extra Maximaal Maximaal

Schoon Extra Extra Extra Maximaal Maximaal Extra

Water Ambities per poldereenheid (water dat siert, behaagt of leeft)

Natuur Extra Basis Basis Basis Basis Maximaal

Klimaat Maximaal Maximaal Maximaal Maximaal Maximaal Maximaal



Het streefbeeld voor de Internatio-

“In 2020 is de ruimtelijke 
structuur helderder, de  
kwaliteit hoger en is er ruimte 
beschikbaar voor nieuwe  
ontwikkelingen”
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Het karakter van de zone zal zijn: internationaal, groen en sophisticated * zijn.
In de vorige hoofdstukken is de Internationale Zone ruimtelijk 
beschreven en is een analyse gegeven van de ruimtelijke opgave 
en het programma voor het Masterplan. In dit hoofdstuk worden 
voorstellen voor ruimtelijke ingrepen gedaan die antwoorden 
geven op die analyses. 

de weg die Dudok projecteerde op het voormalige 
tracé van de Atlantik Wall. De weg heeft de be-
reikbaarheid van zuidwestelijk Den Haag verbeterd, 
maar door bebouwing en profiel nog niet voldoende 
samenhang en allure gekregen. Dat geldt met name 
ter hoogte van de Houtrustbrug en het Verhulst-
plein. De Teldersweg werkt zoals hiervoor al ver-
meld als een barrière door het groene hart.

De herkenbaarheid van de verbindingen van de
Haagse binnenstad naar de drie polen aan zee
(Scheveningen-Bad, Scheveningen Dorp en  

Situatie anno 2008
De hoofdstructuur van het gebied anno 2008
De kaart laat schematisch de huidige hoofdstuctuur 
van de Internationale Zone zien. Het The Hague 
World Forum en het Vredespaleis zijn de hoofd-
kernen van Internationaal Den Haag. Beide liggen 
aan een lange lijn van de stad. Eén van die lijnen is 

*  Betekenis: verfijnd, geavanceerd, wereldwijs, karaktervol

Doelstellingen vanuit de ruimtelijke ordening
 Het scheppen van:

 •  een integraal en herkenbaar kader;
 •  een harmonische aansluiting op de bestaande stad;
 •  passende infrastructuur voor alle vormen van verkeer en vervoer;
 •  synergie tussen lokale en internationale belangen.

Scheveningen Haven) kan worden vergroot. De 
ligging van de stad aan zee wordt nog onvoldoende 
aangegeven en beleefd. 



onderwijs, hotel(s), wonen of andere voorzieningen.

De ingrepen hebben gedeeltelijk een onderlinge 
afhankelijkheid. Een tunnel en landschappelijke aan-
passing op het maaiveld brengen de diverse karakters 
van de “hartkamers” (groengebieden) met elkaar in 
verbinding. Er kan groen en water worden toege-
voegd en de barrièrewerking van verkeerslawaai 
vermindert. Aan de randen kunnen functies die 
betekenis hebben voor Internationaal Den Haag 
wellicht een plek krijgen. Het zoeken naar geschik-
te plekken (voor de lange termijn) gebeurt in de 
fase van het Masterplan, waarbij rekening wordt 
gehouden met de vigerende beleidskaders op het 
gebied van groen, milieu en natuur.

De lijnen van binnenstad naar kust
De karakters van de vijf routes van de stad door de 
Internationale Zone naar de kust krijgen meer 
accent. In het Masterplan worden voorstellen 
gedaan waarmee de verbindingen helderder dan 
nu de volgende identiteiten krijgen: de 
Van Alkemadelaan als duinweg naar Scheveningen-
Bad, het Kanaal en het Verversingskanaal 

Het gewenste beeld in 2020
Het voorstel is om de ruimtelijke structuur ten 
opzichte van de huidige situatie te verhelderen, de 
ruimtelijke kwaliteit te verhogen en ruimte te zoe-
ken voor nieuwe ontwikkelingen. 

In de eerste plaats worden de lijnen van de binnen-
stad naar de kust door de Internationale Zone hel-
derder gemaakt. 

Ten tweede wordt het groene hart van het gebied 
beter beleefbaar door landschappelijke middelen 
toe te passen bij verstoorde structuren (landscaping) 
en door het deels ondertunnelen van de Telders-
weg.

Op de derde plaats wordt de inrichting van de 
openbare ruimte verbeterd, in het bijzonder op een 
paar plekken die kenmerkend zijn voor het interna-
tionale karakter van het gebied. 

Als vierde worden mogelijke ontwikkelingslocaties 
aangegeven. Dat zijn locaties waar ruimte kan ont-
staan voor internationale instellingen, internationaal 

Opgave voor het Masterplan: onderzoek naar de aanleg van een tunnel
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Streefbeeld 2020: Internationale functies rond het 
 groene hart. De diverse ‘kamers’ van het groene hart beter met elkaar 

 in verbinding gebracht. De Internationale Zone goed aangetakt op binnenstad en Scheveningen.

als blauwe routes naar Scheveningen-Bad respec-
tievelijk Scheveningen-Haven, de Scheveningse-
weg als groene route en de Stadhouders- en 
Statenlaan als belangrijke stedelijke route naar 
Scheveningen-Haven.

Samenhang gebied
Afstemming van de bereikbaarheid op verschil-
lende schaalniveaus en de wisselwerking tussen 
ruimtelijke ontwikkelingen en de benodigde infra-
structuur (voor OV, auto en fiets) is essentieel. 
Het gaat daarbij om zowel een kwalitatieve als 
een kwantitatieve toets. Op dit moment wordt ge-
werkt aan een integrale visie voor Scheveningen. 
Het gaat in die visie onder andere om de interne 
ontsluiting, de verkeersontsluiting en om de aan-
takkingen op de Noordelijke Randweg en Noord-
westelijke Hoofdroute. Beide routes zijn onderdeel 
van de Internationale Ring. Ook wordt onderzocht 
hoe de verbindingen tussen de binnenstad en 
Scheveningen verbeterd kunnen worden. Dit geldt 
voor alle vormen van vervoer en richt zich met 
name op de vervoersknopen. Dit is een van de 
opgaves voor het Masterplan Internationale Zone.



Punten voor het Masterplan 
 • de veiligheid van internationale instellingen in  
  relatie tot de bouw van een tunnel.
 • de landschappelijke inpassing van de 
  Professor B.M. Teldersweg.
 • de bijdrage van een tunnel aan de 
  verbetering van de doorstroming voor het
    gemotoriseerd verkeer, het openbaar vervoer  
  en het langzame verkeer.
 • de bereikbaarheid van de omliggende wijken.
 • de ruimtelijke inpassing van een tunnel en de  
  herinrichting van de openbare ruimte en
    het groen rond de Johan de Wittlaan.

 • de effecten en kansen voor milieu en 
  archeologie.
 • gevolgen van het feit dat het tracé een route  
  is voor gevaarlijke stoffen.
 • veiligheid, bouwtechniek, duurzaamheid en  
  kosten van de tunnel.
 • onderzoek naar mogelijkheden van een 
  ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de
    Houtrustbrug.
 • onderzoek naar mogelijkheden voor 
  financiering (o.a. FES-regeling).

Verkenningsstudie tunnelvarianten
In het najaar 2008 wordt de Hubertustunnel 
opengesteld voor het verkeer waarmee aanleg van 
de Noordelijke Randweg een feit is. Een mogelijk 
vervolg in de realisering van een optimaal functi-
onerende Internationale Ring is de ondertunneling 
van de Johan de Wittlaan met de kruising Scheve-
ningseweg. Met het Hubertusviaduct en de Pro-
fessor B.M.Teldersweg vormt dit tracé de directe 
aansluiting van de Noordwestelijke Hoofdroute op 
de Noordelijke Randweg. 

Het doel van de bouw van een tunnel onder de 
Johan de Wittlaan is 3-ledig: 
• Verbetering van de doorstroming van het  
 verkeer en het openbaar vervoer op de 
 kruising met de Scheveningseweg.
• Goede garanties bieden voor de veiligheid  
 van de aanliggende internationale 
 instellingen.
• Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit  
 rond de Johan de Wittlaan en de
   Scheveningse Bosjes.

In de Masterplanfase zal worden aangesloten bij de 
uitkomsten van de op te stellen algemene beleids-
nota over verkeer en vervoer (werktitel: “Haagse 
Nota Mobiliteit”).

De uitwerking van maatregelen voor het deel-
traject: Sportlaan - Segbroeklaan van de Noord-
westelijke Hoofdroute valt buiten de context van 
het Masterplan Internationale Zone. Het is wel on-
derdeel van de “Preverkenning Internationale Ring”.

Tunnel Johan de Wittlaan
In ambtelijke opdracht van de gemeente is in juni 
2007 (bijlage bij Nota van Uitgangspunten) door 
het adviesbureau AGV Movares een globale ver-
kenningsstudie verricht naar mogelijke tunnelvari-
anten en locaties voor de in- en uitgangen van een 
tunnel. In de Nota van Uitgangspunten is gekozen 
voor het uitwerken van een tunnel onder de Johan 
de Wittlaan en de kruising met de Scheveningse-
weg.

De exacte lengte van de tunnel en de aansluitingen 
op het maaiveld zijn o.a. onderdeel van het onder-
zoek in de Masterplanfase. Kortere tunnelvarianten 
waarbij tenminste de kruising met de Scheve-
ningseweg wordt ondertunneld- zijn binnen de 
genoemde bandbreedte mogelijk en zullen op hun 
merites worden onderzocht.

Vanwege de bereikbaarheid van de aanliggende 
functies is en blijft ook bij ondertunneling van de 
Johan de Wittlaan, een weg op maaiveld nodig. 
Met een tunnel kan op de Johan de Wittlaan wor-
den volstaan met een smaller wegprofiel. De ruimte 
die daarmee vrijkomt, kan bijdragen aan de veilig-
heid van de aanwezige en te vestigen internatio-
nale instellingen en het functioneren van het World 
Forum Convention Center. 

Om de positie van fietsers te verbeteren en om 
bij te dragen aan de veiligheid van (te vestigen) 
internationale instellingen in het THWF, heeft de 
gemeente onderzoek gedaan naar het verkeersluw 
maken van de Eisenhowerlaan. Een verkeersluwe 
laan en eenrichtingverkeer vanaf de Johan de Witt-
laan bieden ruimte voor een vrijliggend fietspad.
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Cluster 1
Cluster 4

Cluster 5

Cluster 3

Cluster 2

Inrichting openbare ruimte
De verbetering van de openbare ruimte begint met 
het The Hague World Forum waarvoor het ontwerp 
in voorbereiding is. Het Carnegieplein zou daar 
direct op kunnen volgen. Het zijn de twee brand-
punten binnen de Internationale Zone zowel voor 
directe gebruikers als voor toeristen. Met de herin-
richting wordt duidelijk dat de ambities van  
Den Haag voor de Internationale Zone ook werke-
lijk inhoud krijgen. De openbare ruimte zal als iden-
titeitsdrager van de Internationale Zone fungeren. 
In de Masterplanfase zullen daartoe diverse mid-
delen worden onderzocht waaronder een lichtplan. 
Ook zal worden onderzocht of een permanente 
vlaggenparade kan worden ingepast.

Voor de openbare ruimte van het Carnegieplein en 
de aangrenzende architectuur komen in het Mas-
terplan concrete voorstellen voor de korte en lange 
termijn. In het streefbeeld past het benadrukken 
van het Vredespaleis als beeldmerk van Den Haag 
als de Internationale Stad van Vrede en Recht. 

In het Masterplan worden de mogelijkheden on-
derzocht om het recreatief gebruik van Zorgvliet 
te verhogen. Daarbij kan gedacht worden aan een 
beeldentuin en een bescheiden horecagelegenheid. 
De wenselijkheid van meer openbaarheid van het 
park en een uitnodigend karakter voor passanten 
zijn aandachtspunten. Het Catshuis en directe 
omgeving moeten vanuit de aard van de functie af-
gezonderd blijven voor het publiek. Bij de program-
mering van herinrichtingsprojecten worden ook 
de beheerskosten aangegeven. De besluitvorming 
per project geeft tevens de dekking aan voor extra 
beheerskosten.

De vraag naar locaties voor internationale instellin-
gen en voorzieningen doet zich onregelmatig voor. 
Daarop anticiperen is moeilijk doch wenselijk.  
In deze Nota van Uitgangspunten wordt aange-
geven welke locaties in de Internationale Zone 
op de korte of lange termijn beschikbaar (zouden 
kunnen) komen voor herontwikkeling. Vervolgens 
wordt in de fase van het Masterplan onderzocht 
welke functies in welke omvang gekoppeld kunnen 
worden aan een bepaalde locatie. Tevens zal geke-
ken worden naar de wenselijkheid en mogelijkheid 
van actieve verwerving en herontwikkeling door 

gemeente, rijk of derden. De strategische aanpak 
voor de middellange termijn zal centraal staan. 

In de fase van de Nota van Uitgangspunten zijn 
reële en P.M.-locaties* in clusters genoteerd voor 
nadere beschouwing. Van enkele locaties (o.a. het 
Verhulstplein en het Internationaal Strafhof) is de 
herontwikkeling al in beginstadium. Deze projecten 
maken deel uit van het gebied Internationale Zone, 
zodat de planconcepten nu al worden getoetst op 
de nota van uitgangspunten Internationale Zone.
* Reëel: In ontwikkeling/ontwikkeling nabij. P.M.: Ontwikkeling

Reële en P.M.-locaties geclusterd

Te onderzoeken ontwikkellocaties



Cluster 1: World Forum en omgeving 

Dit gebied is het brandpunt van de Internationale 
Zone. Opgaven en aandachtspunten:

• Verdichtingsmogelijkheden gericht op 
 concentratie van specifieke internationale
 instellingen.
• De uitbreiding en openbaarheid van de 
 voorzijde van het WFCC.
• Kwaliteit en functionaliteit van de openbare  
 ruimte.
• De relatie met het groene hart en de 
 omliggende wijken.
• Een integraal verkeers- en parkeerplan voor  
 het THWF in samenhang met het 
 aangrenzende deel van Zorgvliet en de 
 tunneloptie.
• Programmaprofiel: internationale instellingen,  
 congresfaciliteiten, hotel.
• Toe te voegen programma indicatief: interna-
 tionale organisaties P.M. 50.000 m² bvo; 
 congresfucties ca. 15.000 m² bvo.

Cluster 2: Haagse Beek (o.a. locaties Rode Kruis 
Ziekenhuis, Mondriaancollege, R.K. Kerk Martelaren 
van Gorkum en het Verhulstplein)

• Herstel Haagse Beek: de Houtrustbrug   
 en het Verhulstplein als knelpunt voor resp.  
 de doorstroom OV en autoverkeer en voor  
 ecologie/ leefmilieu. Beëindiging van het 
 tankstation is verbonden aan de heront-
 wikkeling van het Verhulstplein.
• Verbeteren openbare ruimte tussen de   
 locaties.
• Programmaprofiel: Gemengd met nadruk op 
 aantrekkelijke woonmilieus; opties internatio-
 naal onderwijs, plintfuncties (kinderopvang, 
 dienstverlening, artsenpraktijk).
• Toe te voegen programma indicatief: wonen 
 ca. 60.000 m² bvo (P.M. 70.000 m² bvo).

Cluster 3: Hubertusviaduct (o.a. locaties Europol 
- Raamweg en Ministerie van Verkeer- en Water-
staat)

• Onderzoek naar mogelijkheden voor 
 strategische reserve voor de lange termijn.
• Programmaprofiel: Gemengd: wonen, inter-
 nationale instellingen, internationaal onder-
 wijs, cultuur, sport. 
• Toe te voegen programma indicatief: wonen
 P.M. 40.000 m² bvo; internationale organisa-
 ties P.M. 35.000 m² bvo; internationaal 
 onderwijs P.M. 20.000 m² bvo; cultuur P.M.
 15.000 m² bvo.
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Cluster 5: Vredespaleis en omgeving

• Onderzoek naar kans op verbetering van de  
 kantoorarchitectuur tegenover het 
 Vredespaleis.
• Openbaar ruimteplan Carnegieplein met on-
 derzoek naar verlegging verkeersstromen, 
 een gebouwde parkeervoorziening en het 
 bomenbestand. Rekening houdend met de 
 komst van een bezoekerscentrum op het 
 terrein van het Vredespaleis.
• Hoofdkantoor Politie Haaglanden 
 onderzoeken op mogelijkheid van sloop-
 nieuwbouw en kans op reservering voor de
 lange termijn. 
• Programmaprofiel: Gemengd: Wonen, inter-
 nationale organisatie, openbare ruimte en 
 parkeergarage. 
• Toe te voegen programma indicatief: interna-
 tionale organisaties P.M. 10.000 m² bvo; 
 wonen P.M. 40.000 m² bvo.

Cluster 4: Kazernes en omgeving 

• Profilering van het gebied (vgl. 
 Vredespaleis en THWF) met de komst van
 het ICC op de Alexanderkazerne.
• Uitbreidingsmogelijkheden NATO C3/ TNO.
• Onderzoek naar kansen op een reservering  
 voor de lange termijn van de Frederikkazerne.
• Programmaprofiel: internationale instellingen  
 met een (zeer) hoog veiligheidsrisico.
• Toe te voegen programma indicatief: interna-
 tionale organisaties ca. 100.000 m² bvo 
 (P.M. 100.000 m² bvo).

Het streefbeeld samengevat
Samengevat zal het karakter van de Internationale Zone 
zijn: internationaal, groen en sophisticated.
De ruimtelijke opzet zal de beleving van de zone en het 
groene hart intenser maken en de gebruikswaarde ver-
hogen. Zichtassen verbinden de instellingen met elkaar, 
met het groene hart én met de stad. Den Haag wint aan 
betekenis door aansprekende architectuur in een geper-
fectioneerde setting.ZoneInternationale



Communicatie 

“Gedegen en open communicatie is 
een belangrijke voorwaarde om tot 
een gedragen resultaat te komen”

Brussel: Een infotent van OMA ter promotie van de EU
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Interne communicatie
Overleg heeft plaatsgevonden in drie reguliere 
overlegvormen: bestuurlijk overleg, de wekelijkse 
kerngroep (vier personen) en de tweewekelijkse 
projectgroep (circa vijftien personen). Een afvaar-
diging van de kerngroep heeft bovendien deelge-
nomen aan overleg over Den Haag, internationale 
stad, afstemming met de Structuurvisie en de 

Gedegen en open communicatie is een belangrijke voorwaarde om tot een gedragen resultaat te komen. 
Communicatie heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld tijdens het opstellen van deze Nota van Uitgangspunten. 

andere Masterplannen uit de Internationale Kust-
zone (Kijkduin en Scheveningen-Kust). Overleg met 
de projectleiders van projecten met een karakter 
gericht op internationaal recht en bestuur, vond 
bilateraal plaats. Daarnaast zijn verschillende werk-
sessies, met in- en externen, gehouden. Hierover 
meer in het kader van de externe communicatie.

Brussel: Een infotent van OMA ter promotie van de EU

Het verwerven van draagvlak is wezenlijk  zijn.
Een infostand in de EU-promotietent

Externe communicatie
De externe communicatie had betrekking op drie 
groepen: de bij de internationale projecten betrok-
ken partijen, de inwoners van Den Haag en andere 
belangstellenden. Strategie was mensen te betrek-
ken bij de vraagstelling en open te staan, zonder 
een vooraf ingenomen gemeentelijk standpunt. We 
wilden in beeld krijgen hoe men tegen ons vraag-
stuk aan keek. Wel wilden we overbrengen dat de 
ambities van totstandbrenging van de Internatio-
nale Zone niet alleen voor de gemeente van belang 
zijn, maar dat ook andere partijen hier hun vruch-
ten van plukken. 

Vrijwel direct is consultatie van externen (interna-
tionale instellingen, betrokken ministeries, expat-
organisaties, enz.) van start gegaan. Dit was nood-
zakelijk, omdat een groot deel van de benodigde 
kennis en ervaring van en met de internationale 
aspecten van de stad van externen moet komen. 



Thema’s waren:
• Analyse
• Vergelijking
• Wonen
• Bedrijven
• Veiligheid
• Infrastructuur en openbare ruimte
• Onderwijs
• Gemengd programma
• Bewonersorganisaties
• Nationaal beleid

Incidenteel is bij de werksessies gebruikt gemaakt 
van tekenaars van de Beeldleveranciers. Zij 
zorgden voor wat extra inspiratie en beeldvertaling. 

Communicatiedoelen waren:
• Toetsing van de uitgangspunten. 
• Verkrijgen van input en scheppen van  
 draagvlak.
• Betrokkenheid kweken bij de opzet van het  
 samenspraaktraject in de Masterplanfase.

Aan deze doelen werd gewerkt in de vorm van 
thematische werksessies. De sessies dienden twee 
doelen: de uitgangspunten definiëren en vaststellen 
van prioriteiten. Door dit in gezamenlijke sessies 
te doen, werd duidelijk waar de synergie zit en, 
tegelijkertijd, waar de verschillen zitten. Van de 
werksessies is steeds verslag gemaakt, dat aan de 
aanwezigen ter goedkeuring werd voorgelegd.

Tijdens het opstellen van de Nota van Uitgangs-
punten heeft ook consultatie van bewonersor-
ganisaties plaatsgevonden. Tot slot is een ronde 
tafelgesprek gevoerd met vertegenwoordigers van 
het rijk, provincie en (omliggende) gemeenten.

Uit de verschillende vormen van consultatie is een 
veelheid aan informatie verkregen. Veel opmer-
kingen en ideeën zijn verwerkt in deze Nota van 
Uitgangspunten. Niet alle suggesties zijn overge-
nomen. Allereerst was soms sprake van onderlinge 
strijdigheid, maar sommige suggesties zijn eenvou-
digweg niet te verenigen met de ambities van de 
Internationale Zone. In de samenspraak zal over 
deze onderwerpen uiteraard verder worden gesproken.
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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.



Financiering en ontwikkelingsstrate-

“Voor het creëren van een stad met 
internationale allure is op sommige 
plekken een kwaliteitsimpuls van de 
openbare ruimte essentieel”
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In de financiële verkenning van maart 2006 bij de Structuurvi-
sie Den Haag 2020 “Wereldstad aan Zee” is voor de Internatio-
nale Zone enkel de hoofdinfrastructuur opgenomen. Het betreft 
de gedeeltelijke ondertunneling van de Noordwestelijke Hoofd-
route met traject Teldersweg, Johan de Wittlaan , President 
Kennedylaan, Segbroeklaan en Sportlaan en de verbreding van 
de Landscheidingsweg. 

Voor een stad met internationale allure is een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte essentieel

In de Nota van Uitgangspunten is het deel Telders-
weg-President Kennedylaan van het traject van de 
Noordwestelijke Hoofdroute verder uitgewerkt. 

Tevens is binnen de Internationale Zone gezocht 
naar ruimte voor de totstandkoming van specifiek 
programma. Op basis van deze ontwikkellocaties 
is onderzocht welke programmatische speelruimte 
er binnen het gebied aanwezig is. Voor het creëren 
van een stad met internationale allure is op som-
mige plekken een kwaliteitsimpuls van de open-
bare ruimte essentieel. Op basis van de binnen de 
gemeente gehanteerde kwaliteitsniveaus zijn in de 
nota voorstellen gedaan voor verbetering.

Ontwikkelvolumes / Programmatische ruimte
Er is een inschatting gemaakt van het bouwvo-

lume dat mogelijk is in de Internationale Zone. 
Daarbij is rekening gehouden met het gegeven dat 
de bebouwing bij de functie moet passen. Naast 
het programma voor toevoeging, is er een PM 
programma. Dat is de potentiële ruimte binnen de 
Internationale Zone die kan ontstaan door verhui-
zing van bestaande functies. Het parkeren is niet 
meegerekend. De volumes in beide kolommen zijn 
ramingen. In het Masterplan wordt de koppeling 
van functie en locatie nader onderzocht; tevens 
wordt bepaald of bijstelling naar boven of beneden 
wenselijk is. 

Het ontwikkelen van dit programma vergt investe-
ringen in de aankoop van onroerend goed (verwer-
vingen), het geschikt maken van de locatie voor 
de beoogde bestemming (bouwrijp maken locatie 
waaronder sloopwerkzaamheden) en de inrichting 
van de openbare ruimte (woonrijpmaken). Daar-
tegenover staan opbrengsten die worden gereali-
seerd bij de uitgifte van (bouwrijpe) gronden. De 
weergegeven volumes van de kolom programma 
uitbreiding kunnen slechts ten dele in gemeentelijke 
grondexploitatie gerealiseerd worden. De overige 
locaties zijn privaat of van het rijk, waarbij ook 

zogenaamde PPS constructies tot de mogelijkhe-
den behoren. Van de gemeentelijke ontwikkelingen 
wordt een vrijwel neutrale financiële situatie inge-
schat, bij de nu geraamde volumes.

Inrichtingskosten Openbare Ruimte
Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de open-
bare ruimte voor groen en water, verlichting en 
verharding moet dit programma worden opgepakt. 
Hierdoor ontstaat een hoogwaardige inrichtings-
kwaliteit van de openbare ruimte tussen de kust en 
de binnenstad met de beoogde internationale allure 
en een integraal herkenbaar kader. 

In de “Kadernota Openbare Ruimte Den Haag” wor-
den drie standaards aangegeven voor de inrichting 
van de openbare ruimte. In de Nota van Uitgangs-
punten is onderzocht welke gebieden eventueel 
een kwaliteitsimpuls kunnen krijgen om beter in de 
behoefte te kunnen voorzien van de doelgroepen. 

Uit deze inventarisatie komt naar voren dat dit een 
openbare ruimte beslaat van maximaal 85 hec-
tare (zie tabel 2). Op basis van de in de kadernota 
aangegeven kwaliteitsniveaus met bijbehorende 



kengetallen en een aantal referentieprojecten is 
zeer indicatief een eventuele investeringsvorm aan 
te geven. In het Masterplan zullen naar urgentie en 
prioriteit de afzonderlijk in te richten gebieden met 
daarbij de bijbehorende financiële consequenties 
uitgewerkt worden.

Bij de nadere definiëring van gebieden en projecten 
zal op basis van de per gebied te formuleren uit-
gangspunten de meest) optimale (financiële) variant 
worden uitgewerkt. Ook zullen in het Masterplan de 
gebieden en projecten nader van urgentie/prioriteit 
worden voorzien om tot een gefaseerd investerings-
ritme te komen.

Naast de (eenmalige) investeringskosten van de 
herinrichting van de openbare ruimte zijn er ook 
jaarlijks terugkerende beheerkosten. Een indicatie van 
deze beheerkosten zijn in tabel 3 inzichtelijk gemaakt.

Aan de hand van de opgaven van het aantal in te 
richten m2 openbare ruimte in tabel 2 (maximaal 85 
hectare) zijn de daarbij behorende jaarlijkse be-
heerkosten op basis van globale normbedragen te 
ramen op ca. € 7,4 mln. De huidige beheerkosten 
bedragen circa € 3,6 mln. De meerkosten van € 
3,8 mln. komen enerzijds uit de uitbreiding van het 
areaal en anderzijds door de aanpassing van het 
kwaliteitsniveau.

Hoofdinfrastructuur (Bovenwijkse Voorzieningen)
De verbetering van de bereikbaarheid van en naar 
de regio van de Internationale Zone vraagt om 
ingrepen in de infrastructuur. De Noordwestelijke 
Hoofdroute maakt deel uit van de ‘internationale 
ring’ waarbij ingrijpende verkeersmaatregelen 

op het traject Sportlaan-Segbroeklaan-
President Kennedylaan-Johan de Wittlaan 
gewenst zijn (ondertunneling Johan de 
Wittlaan en de Teldersweg). Deze ringweg 
bestaat uit een stelsel van wegen die het 
verkeer vanaf het rijkswegennet en vanuit 
de regio op een vlotte wijze van en naar 
de bestemmingen in Den Haag moet leiden 
en die ook noord-zuid bewegingen door de 
stad mogelijk moeten maken. In de Nota 
van Uitgangspunten is het trajectdeel Prof. 
B.M. Teldersweg-Johan de Wittlaan-Presi-
dent Kennedylaan verder uitgewerkt. 

In opdracht van de gemeente heeft AGV Movares 
(adviseurs in mobiliteit) in juni 2007 een verken-
ningsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om 
een groot gedeelte van de route te ondertunne-
len. Op basis van deze studie is in deze Nota van 
Uitgangspunten de keuze gemaakt voor de onder-
tunneling van de Johan de Wittlaan (variant tus-
sen Van Stolkweg/Stadhouderslaan). De benodigde 

investering voor de gedeeltelijke uitwerking bedraagt 
circa € 123 miljoen (prijspeil 2007) 4.
In de Masterplanfase zal verder uitgezocht worden 
hoe deze variant vorm zal krijgen (situering tunnel-
monden + landschappelijke inpassing).

De kosten van de aanleg van extra infrastructuur 
als tunnels zijn over het algemeen aanzienlijk en de 

Tabel 1: Programma

Functie
Programma reële 
uitbreiding (m² bvo)

Programma PM (m² 
bvo)

Internationale instellingen 110.000 195.000

Wonen  60.000 150.000

Voorzieningen (internatio-
naal onderwijs,sport,  cul-
tuur, hotel, congres)

15.000   35.000

Totaal 185.000 380.000

Tabel 2: Aantal m² in te richten openbare ruimte

Kwaliteitsniveau m² inrichting straat m² inrichting park m² inrichting overig gebied
Totaal m² per  

kwaliteitsniveau

Residentie   20.710   39.425         0   60.135

Hofstad   84.513 614.040     620 699.173

Maatwerk   12.663   63.175         0   75.838

Referentie           0           0 10.430   10.430
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haalbaarheid is niet los te zien van een bijdrage van 
het rijk en/of gewest Haaglanden. De gemeente 
heeft een preverkenning naar de Internationale Ring 
verricht om duidelijkheid te kunnen geven over de 
inhoud en reikwijdte van de verkenningsstudie 
Internationale Ring Den Haag. Deze moet in de de 
(nabije) toekomst worden gestart. De preverken-
ning vormt de basis onder de opgave voor de delen 
van de Ring, waaronder de verkenning naar een 
(korte) tunnel in de Internationale Zone, die -con-
form de MIRT-systematiek van het Rijk- in samen-
hang uitgewerkt moet worden in een Verkennende 
Studie. De verkenning Internationale Ring West kan 
(als regionale studie) in 2008 door de gemeente en 
het stadsgewest Haaglanden worden voorbereid en 
in 2009 worden uitgevoerd.

Financiële middelen 
Voor het creëren van een internationaal klimaat, 
waarbij Den Haag zich als stad als aantrekkelijk 
vestigingslocatie aanbiedt voor internationale func-
ties, maakt het noodzakelijk om de Internationale 
Zone te versterken. Het versterken van de Interna-
tionale Zone vraagt om:

 • het op internationaal niveau brengen van  
  de openbare ruimte;
 • het verbeteren van de bereikbaarheid en  
  doorstroming van het verkeer;
 • ruimtereserveringen voor internationale   
  instellingen;
 • het versterken van het internationale woon- 
  milieu met ondersteunende voorzieningen.

Al deze ingrepen vereisen omvangrijke investe-
ringen die niet alleen uit de gebiedsontwikkeling 

gefinancierd kunnen worden. Het verwezenlijken 
van een internationaal klimaat is niet alleen een 
opgave die de gemeente Den Haag aangaat, maar 
vertegenwoordigt een landelijk belang. De oplos-

singsrichting moet worden gezocht in het 
meefinancieren door andere belanghebbende par-
tijen zowel publiek (EU, rijk, provincie en regio) als 
privaat. 

4  Deze raming heeft een nauwkeurigheidsmarge van -25%/+25%

Tabel 3: Beheerkosten per m2 in te richten openbare ruimte (prijspeil 2006)

Beheerkosten per jaar
inrichting o.r.  

als straat
inrichting o.r.  

als park
inrichting o.r. als  

overig gebied
Totaal beheerkosten

Huidge inrichting o.r.    733.245 2.859.394   68.731 3.661.369

Gewenste inrichting o.r. 1.554.767 5.552.317 314.373 7.421.457

Geschatte investeringskosten 
(prijspeil 2006)

Geschatte extra 
beheerskosten per 

jaar

Inrichten World Forum, ca. 6 ha. Hofstadkwaliteit

Herprofilering Eisenhowerlaan

Carnegieplein ca. 1,5 ha.Hofstadkwaliteit/Maatwerk

Omgeving Alexanderkazerne (ICC vanaf 2014) ca. 2,9 ha.

Extra kosten herstel ecozone Verhulstplein

Verkeersaanpassing Houtrustbrug/ Mondriaanlocatie incl. herstel ecozone

Extra kosten landschappelijke inpassing ter hoogte van Teldersweg/ 
Scheveningseweg/ Joh. de Wittlaan na aanleg tunnel

Totaal € 35.000.000,- P.M. wordt per 
project gereserveerd

Tabel 4: Openbare ruimte met prioriteit
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“De kwaliteit en gebruikswaarde van 
de openbare ruimte en van het 
‘Haagse groene hart’ in het bijzonder 
worden verbeterd”
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Uitgangspunten voor het Masterplan Internationale Zone

Samenvatting uitgangspunten

Openbare ruimte als identiteitsdrager
De kwaliteit en gebruikswaarde van de openbare 
ruimte in de Internationale Zone en die van het 
“Haagse groene hart” in het bijzonder worden aan-
zienlijk verbeterd. De omvang van de operatie voor 
de komende 15 jaar (thans globaal geschat op 
ca. 85 ha.) zal in de fase van het Masterplan nader 
worden bepaald. De onderscheiden karakters en 
waarden in de verbindingen van centrum naar kust 
en in de onderdelen van het groene hart zullen meer 
helder worden gemaakt. 
In het Masterplan wordt tevens het beleven van het 
centrale groengebied als een samenhangend geheel 
door de aanleg van langzaamverkeerroutes versterkt. 
De onderlinge bereikbaarheid van de wijken om het 
centrale groengebied, de recreatie en natuur en 

ecologie krijgen bijzondere aandacht.
Binnen de Internationale Zone krijgt een aantal 
gebieden prioriteit wat betreft de kwaliteitsverbe-
tering van de openbare ruimte o.a. het The Hague 
World Forum (plan gereed) en het Carnegieplein 
(zie blz.55 tabel 4).
Een beheerplan voor de openbare ruimte Interna-
tionale Zone met bijpassende financiering maakt 
onderdeel uit van het Masterplan.

Bereikbaarheid en veiligheid
Voor de bereikbaarheid (Internationale Ring), veilig-
heid van (toekomstige) internationale instellingen 
en de verhoging van de aantrekkelijkheid van het 
groene hart wordt in de fase van het Masterplan de 

aanleg van een tunnel onder de Johan de Wittlaan 
en het kruispunt met de Scheveningseweg verder 
onderzocht. Tevens worden ingrepen in de infra-
structuur op maaiveld en de mogelijkheden van 
landschappelijke middelen om verstoorde structu-
ren te verzachten (landscaping) verder onderzocht. 
De verkeersrelaties van de CentrumRing en de 
Internationale Ring worden in het Masterplan 
geoptimaliseerd.

Voor de doorstroom van het OV naar de kust en 
van het autoverkeer op de Ring zullen de knel-
punten bij de Scheveningseweg en Houtrustbrug 
prioriteit krijgen.

Den Haag benoemt het ‘groene hart’ van de Internationale Zone als decor voor het voor het vestigen 
van internationale organisaties en aanverwante voorzieningen als wonen, onderwijs en cultuur. De 
drie brandpunten zijn het World Forum, het Vredespaleis en omgeving en (in de nabije toekomst) het 
International Criminal Court (ICC) op de Alexanderkazerne. Het gaat om zowel direct te ontwikkelen 
locaties als het onderzoeken van de mogelijkheid van strategische reserves voor de lange termijn. In 
het Masterplan komt tevens aan de orde of de gemeente al dan niet met het rijk of andere partijen een 
actieve rol moet spelen met betrekking tot potentiële strategische locaties.



Woningbouw dient meer doelen
Het woningbouwbeleid voor de Internationale Zone 
ligt geheel in het verlengde van het vigerend beleid. 
Nieuwbouw staat in het teken van verbreding 
en verhoging van de kwaliteit in het aanbod van 
aantrekkelijke woonmilieus en is gericht op door-
stroming vanuit nabij gelegen wijken en de stad 
als geheel. Met deze inzet wordt tevens de aan-
trekkingskracht van Den Haag voor internationale 
instellingen en expats vergroot.

De Internationale Zone leent zich bij uitstek voor 
het toevoegen van appartementen in het (zeer) 
hoge koop- en huursegment. Een goede fasering is 
daarbij essentieel. Op deze wijze versterkt 
Den Haag zijn internationale concurrentiepositie. 

Locaties
De te ontwikkelen locaties en de kansrijke 
reservelocaties zijn in vijf clusters langs of nabij 
de Internationale Ring gesitueerd. In totaal gaat 
het om een prognose voor de korte termijn van 
ca. 110.000 m² bvo voor internationale 
instellingen, ca. 60.000 m² bvo voor wonen en 
ca. 15.000 m² bvo voor uitbreiding van congres-
faciliteiten. Voor de (middel)lange termijn worden 
locaties onderzocht ten behoeve van 
ca. 195.000 m² bvo voor internationale 
instellingen, ca. 150.000 m² bvo voor wonen, 
ca. 20.000 m² bvo voor onderwijs en 
ca. 10.000 m² bvo voor voorzieningen. Deze 
inschattingen zullen in de fase van het Masterplan 
afhankelijk van haalbaarheid en wenselijkheid wor-
den verfijnd of bijgesteld. 

De norm van 30% sociale woningbouw is 
–gerelateerd aan de opgave voor de betrokken 
stadsdelen– van toepassing, maar hoeft niet voor 
elk project (locatie) in de Internationale Zone afzon-
derlijk te gelden. Om nieuwe woonconcepten en 
woonmilieus met een sterke identiteit haalbaar 
te maken, kan de sociale opgave over een gro-
ter gebied worden bezien (de Internationale Zone 
bestrijkt vier stadsdelen) of juist worden geconcen-
treerd op een bepaalde locatie in de Internationale 
Zone. Speciale doelgroepen als ouderen en studen-
ten tellen (deels) mee voor het halen van de norm.

Milieu
Bij invullen van het ontwikkelprogramma geldt als 
uitgangspunt het geldende Haagse milieubeleid 
(bijvoorbeeld CO� neutraliteit).
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Genève: wat betreft de openbare ruimte en het faciliteren van internationale organisaties een voorbeeld voor Den Haag



In deze bijlage worden de achtergronden van die uitgangspunten beschreven. 

Wonen
De woonbuurten in de Internationale Zone zijn rustig, groen, liggen dichtbij de kust en bij 
internationale scholen en men kan er comfortabel en veilig wonen. Er zijn sportmogelijkheden 
en kinderen kunnen er veilig buitenspelen op straat. De woonbuurten zijn daarom zeer geliefd 
op de Haagse woningmarkt. De wijken Vogelwijk, Bohemen, Belgisch Park, Benoordenhout 
en Marlot in de Internationale Zone vallen in de Haagse Woonvisie binnen de groene stedelijke 
klassieke milieus. Het Statenkwartier, Zorgvliet en Sweelinckplein e.o. vallen in het stedelijk 
vooroorlogs grondgebonden milieu. De woonlasten in deze buurten liggen grofweg tussen de 
1.000,- en 1.800,- euro per maand.

In de aantrekkelijke woonmilieus van de Internationale Zone is ruimte voor verdichting en 
hergebruik van bestaande panden en locaties. Juist hier moeten de kansen voor de stad 
optimaal worden benut. Appartementenbouw heeft in de Internationale Zone (evenals aan de 
kust en in het centrum) veel potentiële klanten. Het gemis van een eigen tuin -voorzover daar 
sprake van is- wordt ruimschoots gecompenseerd door de omgeving en het comfort. Mensen 
met een voorkeur voor stedelijk wonen en ouderen die in een voor hun te bewerkelijk huis 
wonen, zijn de belangrijkste doelgroep. Ook voor expats vormen de aanwezigheid van goede 
voorzieningen, gemak en comfort en het verblijven in een aangename stedelijek ambiance van 
internationaal niveau belangrijke factoren bij het zoeken naar een woning.

Ingezoomd op de woonwensen en –mogelijkheden van expats moet als eerste worden gesteld 
dat die, net zoals bij Nederlanders, verschillen met hun huishoudenssituatie en inkomen. De 
gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen van expats zijn heel divers. De eisen die ze stellen 
aan woning en woonomgeving zijn daarmee ook gevarieerd. Veel expat-gezinnen hechten, net 
zoals Nederlandse gezinnen, veel waarde aan rust en ruimte in en om het huis en aan goede 
winkelvoorzieningen. Expat-gezinnen kiezen vaak voor een suburbaan woonmilieu, waarbij de 
vestigingslocatie van internationale scholen een grote rol speelt.  De genoemde woonbuurten 
binnen de Internationale Zone zijn daarom populair onder hen.  
Maar er zijn ook wijken buiten de Internationale Zone die aantrekkelijk blijken te zijn voor 
expats met een gezin. Leidscheveen en Ypenburg blijken te voldoen aan de behoefte van 
Aziatische expats die graag in elkaars nabijheid wonen en gemiddeld minder hoge woonlasten 
kunnen dragen. Madestein/Uithofslaan zijn nieuwe woonlocaties die in de toekomst 
aantrekkelijk kunnen zijn voor expatgezinnen.  
Voor de alleenstaande expat tot 35 jaar is er een short-stay behoefte, met een verblijfsduur 
tot drie maanden met woonlasten tussen de 300,- en 700,- euro per maand. De voorkeur gaat 

Bijlage 1: Achtergronden/Beleidskader
uit naar locaties in of net buiten het centrum. Er is momenteel een tekort aan zulke woningen. 
Voor de expats met een verblijfsduur tussen de 3 maanden en 3 jaar is een vrij ruime reeks aan 
gebieden waar met woonlasten tussen de 750,- en 1.000,- euro voldoende mogelijkheden zijn. 
Expats met partner zoeken overwegend naar gestoffeerde appartementen. In de binnenstad, 
in de ring om de binnenstad en meer richting Noord Den Haag en Wassenaar. Jongere stellen 
hebben een budget tussen de 900,- en 1.500,- euro per maand, oudere stellen tussen de 
1.750,- en 5.500,- euro per maand. 
Specifiek voor de woonwensen van expats in vergelijking met de overige Haagse huishoudens 
zijn de grotere slaapkamers, meerdere badkamers, een ruim toilet, minder steile trappen, een 
grote keuken met (ruimte voor) één grote óf twee ovens. Tevens wordt aangeven dat de prijs/
kwaliteit verhouding van het aanbod minder gunstig is dan men verwacht. 
Qua woon-werkafstand beschouwt de expat de regio tot aan Noordwijk en Zoetermeer als 
acceptabel. Van de ca. 30.000 expats (inclusief gezinsleden) in de Haagse regio woont 
ongeveer 30% in Wassenaar. Dat betekent dat de woonvraag van expats voor een deel ook 
buiten de stadsgrenzen opgelost kan worden. 

Ambassades en de kleinere niet-gouvernementele organisaties
Het aantal ambassades in Den Haag neemt toe. Vaak tellen ambassades slechts 2 tot 15 
medewerkers. Voor deze ambassades is een gezamenlijk gebouw met gedeelde voorzieningen 
een goede vestigingsvorm. Buitenlandse Zaken onderzoekt de haalbaarheid daarvan. 
Wanneer zich een vraag aandient, kan de markt die in het algemeen goed bedienen. De 
Haagse vastgoedmarkt heeft een lange ervaring in het voorzien in de wensen van deze groep 
gebruikers. Voor ambassades met een hoog veiligheidsrisico ligt dat anders. De toenemende 
beveiligingsbehoefte is voor sommige ambassades de aanleiding om na te denken over 
nieuwe huisvesting op een nieuwe, vaak ruimere locatie. Den Haag wil graag inspelen op die 
vraag. Enerzijds om zoveel mogelijk aan de wensen van de organisaties tegemoet te komen. 
Anderzijds om de stad leefbaar te houden en de afstemming van functie en locatie in goede 
banen te leiden. De ene locatie verdraagt immers meer veiligheidsmaatregelen dan de andere.
Naast de ambassades groeit ook het aantal NGO’s (niet-gouvernementele organisaties). 
De 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse herenhuizen en villa’s en de bestaande 
bedrijfsverzamelgebouwen in en rondom de Internationale Zone bieden voldoende huisves-
tingsmogelijkheden. De gemeente heeft inmiddels ervaring met het concept ‘verzamelgebouw 
voor NGO’s’, waarin ruimte aan kleinere NGO’s wordt aangeboden. Deze formule zou in de 
Internationale Zone verder uitgewerkt kunnen worden. 

Andere internationale organisaties
Op dit moment wordt gebouwd voor Europol (32.000 m²)  en wordt gezocht naar een locatie 
voor Eurojust (17.000 m²). Op de Alexanderkazerne wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
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huisvesting voor het Internationaal Strafhof met een omvang van maximaal 80.000m² bvo.
Nieuwe functies die Den Haag graag zou ontvangen zijn de Organisation for the Prohibitation 
of Biological Weapons (OPBW) en de archieven van de drie ad hoc tribunalen in combinatie met 
het Vredesmuseum. Bij verdere uitwerking van het programma Den Haag Internationale Stad 
en City Marketing kan de werving van organisaties gerichter plaatsvinden. 

Congresfaciliteiten
Het aantal (internationale) congressen gemeten in deelnemersdagen in Den Haag is de 
laatste jaren afgenomen. De sloop van de Statenhal heeft de mogelijkheden voor congressen 
beperkt. Het streven van de gemeente is de komende jaren in Den Haag weer een volwaardige 
congreslocatie te ontwikkelen. Het huidige WFCC is mede door zijn ligging geschikt voor een 
brede profilering met bijvoorbeeld evenementen als The Hague Jazz. 
De internationale organisaties hebben in het algemeen genoeg vergader- en congresfaciliteiten 
voor eigen gebruik. Voor de grote internationale bijeenkomsten op ‘VN-niveau’ ontbreekt op 
dit moment de ruimte in Den Haag. Er is geen permanente accommodatie beschikbaar die qua 
omvang en faciliteiten (tolkenruimten, beveiliging etc) grote vergaderingen, zoals bijvoorbeeld de 
jaarvergaderingen van het Internationaal Strafhof aan kan. Dit beperkt de positie van Den Haag 
als internationale juridische hoofdstad en beperkt de economische voordelen voor Den Haag.
Voor een nieuwe volwaardige congreslocatie is het belangrijk dat er een profiel wordt gemaakt: 
hoe groot zijn de bijeenkomsten die het moet faciliteren? Moet het een breder gebruik krijgen 
waarin ook ruimte is voor evenementen en beurzen, of moet het vooral een congres- en 
vergaderlocatie zijn? In ieder geval staat vast dat een nieuwe volwaardige congreslocatie niet 
uitsluitend of niet primair een relatie heeft met het internationaal juridische cluster van 
Den Haag. Het zal met name congresruimte moeten bieden aan de zakelijke en associatiemarkt. 
Daarom is de congresfunctie wel faciliterend en verbonden met de Internationale Zone, maar 
hoeft daar niet perse in gelegen te zijn. 

Horeca en Hotels
Bijna het gehele Haagse aanbod aan hotels ligt in en rondom de Internationale Zone, vooral 
in het centrum en aan de kust. Het aantal gasten en overnachtingen stijgt. Tegelijkertijd is er 
gemiddeld gezien een schaalvergroting waarneembaar: het totaal aantal hotels is afgenomen 
(van 80 tot 67), maar het aantal bedden is licht gestegen (van 6.114 naar 6.409). In 2009 
opent het Hilton hotel aan de Zeestraat zijn deuren. En in de ontwikkelingsplannen voor 
Scheveningen en rond het Centraal Station worden de mogelijkheden voor nieuwe hotels 
verkend.  Het aantal restaurants en gecaterde bedrijfsrestaurants (in de Internationale Zone) is 
flink gestegen (15% en 17%). Het aantal fastfood en drankgelegenheden is gedaald. Er is een 
aantal goede gelegenheden met een hoge kwaliteit. 

Detailhandel
Den Haag heeft een internationaal winkelklimaat, al is het beperkt in omvang. Wel ontbreekt 
er een plek met exclusieve en chique winkels. Den Haag wil haar profiel als internationale 
winkelstad versterken en richt zich daarom sinds 2006 actief op de acquisitie van voor 
Nederland nieuwe internationale winkelformules. Expats vinden daarmee in Den Haag 

winkelformules die ze vanuit hun thuisland kennen. En de nieuwe vestigers kunnen ‘trekkers’ 
worden voor de verdere versterking van het kernwinkelapparaat in de binnenstad. 

De belangrijkste winkelstraat binnen de Internationale Zone is de Frederik Hendriklaan. De 
kleinschaligheid en diversiteit van de winkels, de historische bebouwing en de levendigheid 
op straat zijn de smaakmakers van de straat. De branchering en de inrichting van de openbare 
ruimte van de straat voldoen, maar zijn niet uitzonderlijk. Naast de Frederik Hendriklaan zijn er 
enkele winkelcentra voor dagelijkse boodschappen.
Er is geen bestaand winkelbeleid dat clustering van specifieke detailhandel stimuleert in de 
genoemde gebieden. Uitgangspunt is de bestaande centra te behouden door de koopkracht te 
blijven concentreren en geen nieuwe solitaire winkels toe te staan.

Onderwijs 
Er is onderscheid tussen buitenlandse nationale scholen (Britse, Franse, Duitse, Amerikaanse) 
en internationale scholen (The International School of The Hague en de Haagsche School 
Vereeniging). Daarnaast zijn er schooltjes die aanvullend onderwijs bieden, zoals twee Poolse 
schooltjes.  De verschillende scholen bieden wezenlijk verschillend onderwijs en hebben 
verschillende doelgroepen. Maar gemakshalve worden ze in deze Nota “internationaal 
onderwijs” of “internationale scholen” genoemd.
Het gaat goed met het internationale onderwijs in Den Haag. Er zijn scholen voor internationaal 
primair- en voor internationaal voortgezet onderwijs. Vijf scholen (de American School, de 
British School, het Lycée Français, de Deutsche Schule en de International School of The 
Hague) bieden beide aan. Vier scholen binnen Den Haag en een aantal scholen in de omgeving 
bieden tweetalig onderwijs aan. Het ruime aanbod aan internationaal onderwijs is één van de 
troeven van internationaal Den Haag.
De capaciteit voor de internationale scholen voldoet bij een gelijkmatige groei, maar er is 
nieuwbouw nodig bij een grotere toestroom. De verwachting is dat dan vooral de British 
School en The International School of The Hague zullen groeien. Er is een gerede kans dat Den 
Haag een vorm van Europees onderwijs krijgt. Den Haag is een mogelijke kandidaat voor een 
pilot op dat gebied.
In totaal zijn er in het Haagse hoger onderwijs circa 25.000 studenten op de vijf hogescholen 
of aan de diverse instituten voor (post-)academisch onderwijs, waarvan de meeste gericht op 
(internationaal) recht en bestuur. Binnen het hoger onderwijs is sprake van een toestroom van 
internationale studenten en een toename van Engelstalige opleidingen. De Haagse Campus 
van de Universiteit Leiden functioneert niet alleen als de belangrijkste universitaire vestiging in 
Den Haag, maar vormt ook het hart van de Haagse kennisinfrastructuur rond vrede, recht en 
veiligheid. De Haagse campus biedt diverse masteropleidingen aan. De Universiteit Leiden heeft 
voornemens tot oprichting van een University College in Den Haag. Met de toestroom van 
internationale studenten groeit de vraag naar studentenhuisvesting. Ook het ISS, Clingendael 
en het Vredespaleis als plaats van de summerschools van de VN brengen jaarlijks tijdelijke 
bewoners naar de stad. 



Kinderopvang
Door de in Den Haag aanwezige expats wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van goede 
kinderopvangmogelijkheden. Kinderopvang is duur voor expats (zij betalen in Nederland geen 
belasting en kunnen dus ook geen gebruik maken van de rijkstoeslag). Locatie, nabij werk 
of woning en de meertaligheid zijn belangrijk. (Meertalige) Kinderopvang blijkt niet door de 
werkgever georganiseerd te worden, men verwacht dat van de gemeente. Kinderopvang is in 
Nederland bij wet echter een private sector. Den Haag kan wel voorwaarden scheppen door 
goede locaties aan te bieden aan kinderopvangondernemers. Goede locaties zijn locaties bij 
scholen of specifiek bij een clustering van internationale organisaties. 

Gezondheidszorg
Met negen Haagse ziekenhuizen, waarvan drie belangrijk voor de Internationale Zone (Haga 
Ziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo), zijn de ziekenhuisvoorzieningen voor 
de Internationale Zone goed op orde. Het Haga ziekenhuis zal zich concentreren op de locatie 
Leyenburg. De locatie Sportlaan (nu Juliana Kinderziekenhuis) zal inkrimpen en benut worden 
voor de niet spoedeisende zaken in combinatie met een zorghotel.
In de basisgezondheidszorg is er een behoefte tot samenwerking in gezondheidscentra. De 
initiatieven daarvoor komen uit de sector zelf. Er is geen gemeentelijke beleid deze centra op te 
richten. Er wordt gewerkt aan een internationaal gezondheidscentrum in Scheveningen. Dat zal 
naar verwachting leiden tot een betere waardering van de Nederlandse gezondheidszorg door 
expats. Want voor veel expats is het Nederlandse systeem met verplichte verzekering en de 
huisarts als poortwachter onbekend en moeilijk te begrijpen.
Het gemeentebeleid gaat uit van oprichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin per 
stadsdeel, in combinatie met een al bestaand consultatiebureau. 

Cultuur
Den Haag heeft een breed en hoogwaardig cultuuraanbod, waaronder niet taalgebonden 
aanbod, zoals dans, beeldende kunst en muziek. Een aantal cultuurinstellingen heeft 
een internationale uitstraling. Meest in het oog springend zijn het Mauritshuis, het 
Gemeentemuseum met zijn collectie Mondriaans, het Nederlands Dans Theater, dat over de 
hele wereld reist, en het Residentie Orkest. De internationale programmering op de Haagse 
podia krijgt voornamelijk gestalte tijdens een aantal festivals - zoals het Holland Dance 
Festival, het Crossing Border Festival, het Festival Classique en Todays Art - en gedurende de 
seizoensprogrammering van de Koninklijke Schouwburg, die buitenlandse theatervoorstellingen 
programmeert, en van het Lucent Dans Theater met internationale dans. Deze opsomming is 
niet uitputtend: ook op kleinere podia, tijdens kleinere festivals en op het gebied van beeldende 
kunst komen internationale artiesten naar onze stad. 
Om op het gebied van cultuur actief in te kunnen zetten op internationalisering dient de 
bestaande internationale programmering te worden geïntensiveerd.

Sport
Door het internationale milieu wordt veel waarde gehecht aan goede sportvoorzieningen in 
de omgeving. De druk op de sportparken in en bij de Internationale Zone, rond de Sportlaan 
en Kijkduin, is groot. Het is daarom belangrijk dat de aanwezige sportvoorzieningen optimaal 
gebruikt kunnen worden.

Stedelijke en groene recreatie
Wanneer het Masterplan voor Scheveningen is uitgevoerd, ligt de Internationale Zone nog 
meer dan nu tussen twee centra van stedelijke recreatie: de binnenstad met al zijn culturele 
voorzieningen aan de ene kant en de Scheveningse kust, de jachthaven met eetgelegenheden 
en het Norfolkterrein aan de andere kant. Het karakter van de Internationale Zone als groen 
en rustig gebied tussen twee polen van stedelijk vermaak wordt zo versterkt. Het is daarom 
niet nodig en niet gewenst om in de Internationale Zone zélf allerlei vormen van stedelijke 
recreatie toe te voegen. Eventuele nieuwe functies in Den Haag kunnen beter de bestaande 
concentraties verder versterken. Nu aanwezige functies als het Museon en het Omniversum 
kunnen, als ze een verhuizing overwegen, wellicht beter verder functioneren in het cluster in 
het centrum dan relatief solitair in de Internationale Zone. Wel kan een natuurlijke groei van de 
horeca (paviljoens, restaurants) in de Internationale Zone, juist in combinatie met de groene 
ruimten, het gebied nog aantrekkelijker maken. 
Binnen de Internationale Zone is er een royaal aanbod aan parken, genoeg voor de korte 
openluchtrecreatie (wandelen, hardlopen, boek lezen in park) van bewoners. Ten noorden van 
de Internationale Zone zijn op de oorspronkelijke duinen bossen geplant. Zij hebben een eigen 
karakter, dat anders is dan de meer open delen van bijvoorbeeld het Westbroekpark en het 
westelijke deel van de Scheveningse Bosjes.
Zowel voor de recreatieve beleving als voor de ecologie moeten groen en water in samenhang 
worden gezien. 

Openbare ruimte
De bijzondere betekenis van de Internationale Zone voor Den Haag is niet herkenbaar in 
de inrichting van de openbare ruimte. Zelfs een bijzondere plek als het voorplein van het 
Vredespaleis is niet hoogwaardig ingericht. De verkeersplanologische inrichting laat er 
te wensen over. De bestrating, verlichting en het straatmeubilair voldoen, maar zijn wat 
gewoontjes. Het huidige gebruik is daardoor rommelig en onverschillig. Met een hoogwaardige  
en samenhangende inrichting van de openbare ruimte zal de Internationale Zone meer dan nu 
als bijzonder gebied binnen Den Haag beleefd worden. 
Herkenbaarheid betekent een heldere ruimtelijke betekenis van de openbare ruimte (een laan, 
plein, voorgebied of bufferzone). Die herkenbaarheid kan worden bereikt door eenheid in 
materialisering, straatmeubilair, verlichting etc. 
Binnen het gebied zijn de routes en plekken waar veel mensen komen (hoofdwinkelstraat, 
ruimtes rond bezoekersaantrekkende voorzieningen zoals het Vredespaleis en het 
Gemeentemuseum en grote internationale instellingen) en de doorgaande routes speerpunten. 
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Bereikbaarheid
Gezien de ligging ten opzichte van de luchthavens Schiphol en Rotterdam-Airport en de 
aansluiting van Den Haag op het Europese net van hogesnelheidslijnen, de HSL-Zuid op 
afzienbare termijn, is de internationale bereikbaarheid van Den Haag goed. De toegang van 
Den Haag via de A12/Utrechtse Baan is overbelast en daarmee een groot knelpunt, ook voor 
de Internationale Zone. Door het deels ontbreken van een goed geoutilleerde ringweg is de 
interne en externe bereikbaarheid voor het autoverkeer van de stad en de Internationale Zone 
nog niet optimaal. Doel is om de bereikbaarheid van de Internationale Zone met de auto, de 
leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren zonder de doelstellingen op andere terreinen uit het 
oog te verliezen. 
Aan de Ringweg wordt met de aanleg van de Noordelijke Randweg en de Hubertustunnel hard 
gewerkt, maar dat moet een vervolg krijgen. De voltooiing van de ringweg zal bijdragen aan 
een betere doorstroming en een betere verdeling van het verkeer over het wegennet. Ook 
het parkeren bij de diverse locaties, en de mogelijkheid om mensen in en uit te laten stappen, 
zijn soms voor verbetering vatbaar. Bijzondere functies en specifieke eisen (bijvoorbeeld van 
veiligheid), vragen om maatwerk. 

Voor werknemers en de internationale bezoeker is het openbaar vervoer niet altijd optimaal. 
Het tram- en busnetwerk bestaat voornamelijk uit lijnen parallel en haaks op de kustlijn. Dit 
betekent vaak overstappen in het centrum en daarmee langere reistijden. Taxi’s zijn voor een 
beperkte doelgroep een goed alternatief. Met de uitbreiding van RandstadRail en versnelling 
van railverbindingen wordt het openbaar vervoer op een hoger plan gebracht. Gestreefd wordt 
naar een toename van het OV-gebruik met 2% per jaar en daarmee een toename van 20% in 
10 jaar. Dat is een flinke ambitie, want het gebruik van het openbaar vervoer blijft al een paar 
jaar op gelijk niveau. 

De fiets is een echt Nederlands vervoermiddel waar de internationale gemeenschap graag aan 
meedoet. Den Haag heeft al een uitgebreid netwerk van fietsvoorzieningen. Het netwerk kan 
verder worden verbeterd door waar nodig barrières te slechten en vrijliggende, geasfalteerde 
fietspaden aan te leggen, en op knooppunten extra aandacht aan de fietsers te schenken. 
Interessante, directe, veilige en comfortabele fietsroutes stimuleren het fietsgebruik zowel 
recreatief als in het woonwerkverkeer. 
Aan de fietsroutes in de stad wordt gewerkt op basis van het “Meerjarenprogramma Fiets” 
waarin prioritaire fietsprojecten zijn verankerd. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de aanleg van 
vrijliggende fietspaden langs de Houtrustweg.

Veiligheid
Veiligheid is de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. Het 
veiligheidsvraagstuk en de veiligheidsmaatregelen verschillen per organisatie. Van tevoren 
is daarom niet precies aan te geven welke veiligheidsmaatregelen waar worden genomen. 
Vestiging van een organisatie die veel veiligheidsmaatregelen eist op een locatie die die 
maatregelen niet goed verdraagt, leidt tot een aantasting van de stedelijke ruimte en vergroot 
het draagvlak voor de aanwezigheid van internationale instellingen onder de bevolking 

niet. Daarom wordt in het Masterplan aangegeven welke locaties meer en welke minder 
veiligheidsmaatregelen verdragen. 
Door de Campus Den Haag en in samenwerking met TNO, Capgemini en de gemeente 
wordt gewerkt aan een innovatief veiligheidsconcept. Dat gebeurt onder de paraplu van het 
beleidskader van het ministerie van EZ “Pieken in de Delta”. Een dergelijk concept kan bijdragen 
aan de oplossingen voor het veiligheidsvraagstuk in het Masterplan voor de Internationale Zone.

Milieu
Voor milieu is het gemeentelijke Milieubeleidsplan; “10 voor milieu” leidend. Per milieuthema 
kent het Milieubeleidsplan uitgangspunten. Zo kent het Milieubeleidsplan als uitgangspunt 
dat voor nieuwe ruimtelijke- en verkeersprojecten per saldo de luchtkwaliteit niet mag 
verslechteren. Voor water geldt dat de waterbergingsnorm moet worden gerealiseerd en het 
aantal ernstige geluidgehinderden moet worden gereduceerd. Bij externe veiligheid wordt 
uitgegaan dat in beginsel geen kwetsbare bestemmingen binnen risico contouren worden 
gepland. Deze en de andere uitgangspunten van het Milieubeleidsplan zijn vertaald in het 
Gebiedsgericht milieubeleid. 

In de Internationale Zone komen een aantal milieuproblemen samen zoals 
bodemverontreiniging, geluidhinder en onvoldoende luchtkwaliteit. Los van de wettelijke 
vereisten noopt het opwaarderen van het gebied tot een attractief Internationaal 
vestigingsmilieu eveneens tot aanpak van de milieuproblemen. 
Deze benodigde opwaardering biedt kansen om de Haagse milieuambities, zoals verwoord in 
het Milieubeleidsplan en in het Gebiedsgericht milieubeleid, te realiseren.

Mits deze ambities vroegtijdig in de planvorming worden meegenomen, kunnen ze veelal als 
werk met werk worden gerealiseerd. De voorgestane aanpassingen van de Internationale 
Ring / Noordelijke Westelijke hoofdroute en verbetering openbaar- en langzaam vervoer 
biedt aanknopingspunten voor sanering geluidhinder en locatie specifieke aanpak van de 
luchtkwaliteitsverontreiniging. Sloop, nieuwbouw en verdichting vereist in een aantal gevallen 
bodemsanering en opent mogelijkheden voor het aantakken op het warmtenet en het CO2 
neutraal maken van gebouwen en wijk(del)en. De herinrichting van de openbare ruimte biedt 
kansen om het onderhoud en beheer te vergemakkelijken en vervuiling minder kans te geven. 
Letterlijk een schoner Internationale Zone, een schoner Den Haag. 

Deze en andere mogelijkheden om de Haagse milieuambities te verwezenlijken worden in het 
planMER nader verkend en in het Masterplan uitgewerkt. 



Bijlage 2: Ambtelijke studie 
Internationale Ring Den Haag
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