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Drie Haagse Notities

Den Haag koestert het profiel van internationale stad van Vrede, 

Recht en Veiligheid. Het Innovatieplatform heeft in 2005 ‘Den Haag, 

Stad van Vrede, Recht en Veiligheid’, gekwalificeerd als opkomend 

Sleutelgebied. In het Programma Randstad Urgent (2007) is ‘Den 

Haag Internationale Stad’ opgevoerd als project nummer 17. Deze 

status ligt aan de basis van de oprichting van de Uitvoerings alliantie 

Den Haag, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid, geleid door Wim 

Deetman, ex-burgemeester van Den Haag en thans lid van de  

Raad van State. Deze Uitvoeringsalliantie brengt nu, eind 2009,  

drie notities uit, die onderling samenhangen maar elk een eigen 

focus hebben.

Haagse Notitie nr. 1 is te zien als een actualisering van de publicatie 

‘Met Recht voor Veiligheid’ van de Campus Den Haag (2005). Hierin 

wordt aangegeven wat er sinds 2005 is gebeurd om nader gestalte 

te geven aan Den Haag, Internationale Stad van Vrede, Recht en 

Veiligheid. Belangrijke wapenfeiten als het Initiatief Fragiele Staten 

(2008) en het rapport van de Commissie-Van den Berg (2009)  

“Den Haag en Global Justice. Een pleidooi voor de oprichting van 

een ‘Institute for Global Justice’” worden in deze notitie geschetst. 

Thans loopt de FES-procedure om de financiering van dit initiatief 

veilig te stellen.

Haagse Notitie nr. 2 gaat over investeringen in infrastructuur en 

vastgoed ter versterking van de kennisinfrastructuur van Den Haag. 

De ambities van de Structuurvisie Randstad 2040 en die van het 

Randstad Urgent-project ‘Den Haag Internationale Stad’ vergen 

strategische investeringen in infrastructuur en vastgoed. Het gaat 

om het Trekvliettracé (= Rotterdamsebaan m.i.v. november 2009), 

de Scheveningen Boulevard, de Internationale Ring en het World 

Forumgebied, om investeringen in de huisvesting van kennisin-

stellingen (zoals filialen van de Universiteit Leiden, de TU Delft en 

de Erasmus Universiteit Rotterdam) en internationale instellingen, 

en in meer algemene zin om de verbetering van het vestigings-

klimaat van Den Haag en omgeving: De relatie wordt gelegd met  

de MIRT-Verkenning Haaglanden. Centraal thema is de inrichting 

van het World Forum Gebied als Secure Haven. 

Haagse Notitie Nr. 3 legt de relatie tussen de kennisinfrastructuur 

in Den Haag als internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid 

enerzijds en anderzijds de ruimtelijke, milieu- en infrastructurele

opgaven voor Randstad 2040. In deze notitie staat een nieuw 

onderzoeksprogramma centraal met de werktitel ‘Internationale 

profilering Randstad 2040: ruimte, milieu, infrastructuur, energie-

transitie, klimaat, zeespiegelrijzing en veiligheid’. Voor de financie-

ring van dit programma wordt een oplossing gezocht. Tevens wordt 

de vorming van een Centrum voor Veiligheidsonderzoek bepleit 

dat in samenwerking met het bedrijfsleven aan de Haagse stedelijke 

economie een krachtige impuls kan geven.
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 1. Structuurvisie Randstad 2040

In de Structuurvisie Randstad 2040, vastgesteld in de Ministerraad 

van 5 september 2008, maakt het kabinet de keuze om wat inter-

nationaal sterk is sterker te maken. Het kabinet wil internationale 

topfuncties benutten en versterken, waaronder het versterken en 

uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, vrede  

en veiligheid. 

 

Een aantal uitvoeringsallianties zijn gevormd om uitvoering te 

geven aan belangrijke onderwerpen uit de Structuurvisie. De 

uitvoeringsalliantie ‘ Den Haag, Stad van Recht, Vrede en Veiligheid’ 

wordt in de Structuurvisie Randstad 2040 als volgt omschreven 

(Ministerie van VROM, 2008:44): 

“Den Haag is na New York, Genève en Wenen de vierde VN-stad 

van de wereld en centrum van vele internationale instellingen.  

Dit cluster is goed voor zo’n 25.000 arbeidsplaatsen in de non-profit 

sector. Deze organisaties en hun bezoekers besteden respectievelijk 

1,5 miljard en 40 miljoen euro per jaar. Den Haag levert met dit 

cluster een belangrijke bijdrage aan het internationale profiel van 

de Randstad. Den Haag staat wereldwijd bekend als centrum voor 

internationale rechtspraak. Bovendien zorgt groei in bijvoorbeeld 

internationaal recht, diplomatie en internationalisering (van de 

economie) voor een toenemend belang van dit cluster.

In het coalitieakkoord van het kabinet wordt Den Haag als 

juridische hoofdstad van de wereld gepositioneerd (World Legal 

Capital). Het meer benutten van dit profiel biedt de mogelijk-

heid om de internationale concurrentiepositie van de Randstad 

verder te versterken. Het versterken van recht, vrede en veiligheid 

is een opgave die met name op het niveau van de Randstad moet 

worden opgepakt. Diverse kwaliteiten van de Haagse regio dragen 

de internationale stad. Van het woonmilieu in Wassenaar en de 

Westlandse Zoom tot de open landschappen van Midden-Delfland 

en Duin, Horst en Weide tot de aanwezigheid van functies zoals 

het Europees Octrooibureau in Rijswijk en het Delftse UNESCO-

instituut IHE voor opleidingen op het gebied van water. Ook in 

Pieken in de Delta Zuidvleugel is Den Haag internationale stad van 

recht en vrede een speerpunt. Met de gemeente Den Haag en onder 

meer het ministerie van OCW (en Buitenlandse Zaken) worden 

verbindingen gelegd tussen overheden, bedrijven en kennisinsti-

tuten in de Randstad. Daarbij wordt aangesloten bij de activiteiten 

van de Haagse Academische Coalitie en bij het programma van 

de gemeente Den Haag ‘Stad van recht en vrede’. In het kader van 

Randstad 2040 is een uitvoeringsalliantie ‘Stad van recht, vrede en 

veiligheid’ van start gegaan die bestaande initiatieven gaat verbin-

den. De alliantie zal zich vervolgens richten op een strategie om 

het concept van Den Haag als stad van vrede en recht onder andere 

op Randstadniveau te positioneren en daarmee bij te dragen aan 

versterking van de internationale concurrentiepositie. Deze strate-

gie kan op fysieke en niet-fysieke maatregelen betrekking hebben, 

waaronder de beschikbaarheid van vestigingslocaties voor inter-

nationale instellingen, aantrekkelijke (woon)milieus, voorzieningen, 

cultuur, kennisontwikkeling, toepassing van kennis en bereikbaar-

heid. Ook de kansen die de ligging van de stad aan de kust biedt, 

zijn hierbij van belang. Daarbij zullen ook de randvoorwaarden 

voor een succesvolle uitvoering van deze strategie in beeld moeten 

worden gebracht”.

Tot zover de omschrijving van de Uitvoeringsalliantie Den Haag  

in de structuurvisie Randstad 2040.

In dit verband is het rapport van de Commissie-Van den Berg 

(2009) van belang waarin wordt voorgesteld om een ‘Institute for 

Global Justice’ op te richten. Via deze lijn kan de samenwerking 

tussen een aantal Haagse instellingen op het terrein van vrede en 

internationaal recht blijvend worden versterkt. De Uitvoerings-

alliantie Den Haag Stad van Vrede, Recht en Veiligheid merkt op  

dat niet alleen een aantal in Den Haag gevestigde kennisinstellingen 

het internationale Haagse profiel kunnen versterken, maar dat ook 

een aantal onderzoeksgroepen in universiteiten buiten Den Haag, 

soms zelfs buiten de Randstad, hebben bewezen een bijdrage te 

kunnen leveren aan een versterking van het Haagse profiel, zoals 

de Universiteit van Leiden, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije 

Universiteit, de Universiteit van Utrecht, de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit van 

Tilburg, de Universiteit van Groningen en de Universiteit  

van Maastricht.
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Den haag

Luxemburg

geneva

bruSSeL

wenen
StraatSburg

Internationaal en nationaal perspectief

• Vierde VN-stad

•  Internationale stad van Recht en Vrede 

-  VN-organisaties, Europese organisaties,  

verdragorganisaties, ambassades en consulaten,  

NGO’s, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen

• Mondiale concurrentie tussen steden

Structuurvisie Den Haag 2020 en Masterplan Internationale Zone

Internationaal en nationaal perspectief

•  Den Haag bestuurlijke hoofdstad  

en stad van Recht en Vrede

•  Versterken van de internationale positie van  

Den Haag is nationaal speerpunt (‘Randstad Urgent’)

• Invulling geven aan ‘Nederland Gastland’
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Sinds de start van het Rijksprogramma Randstad Urgent (RU) in 

2007 is het project Den Haag Internationale Stad als RU-project  

nr. 17 opgenomen:

  “Besluit in deze kabinetsperiode: rijksbijdrage aan Den Haag 

Internationale Stad ten behoeve van verbeterde ontsluiting  

van werklocaties in Den Haag, herstructurering van het World  

Forumgebied en ingrepen in de kuststrook.”

 

Toelichting

‘Den Haag Internationale stad’ richt zich op een aansprekend 

vestigingsmilieu voor internationale organisaties van recht, vrede 

en bestuur. De ligging aan zee, met potenties voor hoogwaardige 

woon- en recreatiemogelijkheden is een unique selling point van 

Den Haag. De ruimtelijke opgaven, herstructurering van het World 

Forumgebied en de kuststrook, worden ondersteund met een 

betere bereikbaarheid van de stad. Voor de bereikbaarheid van de 

internationale stad zijn verschillende projecten in voorbereiding, 

zoals het Trekvliettracé (= Rotterdamsebaan m.i.v. november 2009) 

en de Internationale Ring. Over de bijdrage van het Rijk of andere 

partijen aan het meest prioritaire project of onderdelen daarvan, 

vindt overleg plaats.

De herstructurering van de kuststrook voor hoogwaardige woon- 

en recreatiemogelijkheden vindt plaats in combinatie met kust-

verdediging (aanpak zwakke schakels).

Het project Den Haag Internationale Stad staat in het teken van 

drie doelen:

1.  Verbetering van het vestigingsklimaat van Den Haag voor  

internationale organisaties.

2.  Vergroting van de ruimtelijke kwaliteit en verbetering van de 

auto-ontsluiting van strategische locaties in Den Haag (zoals 

het centrum, het Binckhorstgebied, de Internationale Zone en 

Scheveningen).

3.  Verbetering van de doorstroming op het rijkswegennet in de 

Haagse regio. 

Naast het RU project DHIS zijn binnen het RU programma ook 

andere projecten opgenomen die de bereikbaarheid van Den Haag 

ten dienste staan. Het betreft dan onder meer de projecten A4 

Midden Delfland (aanleg ontbrekend stuk A4 tussen Delft en  

Schiedam) en de Flessenhalzen A12/A4 (wegnemen barrières) voor 

de verbetering van de bereikbaarheid over de weg. Voor de OV-

bereikbaarheid van Den Haag is met name het project Uitbreiding 

Spoorcapaciteit Den Haag – Rotterdam van belang. In dit project 

wordt de spoortunnel Delft geschikt gemaakt voor een latere uit-

breiding van het railtraject Den Haag – Rotterdam naar vier sporen.

Infrastructuur in en om Den Haag

Nederland en Den Haag, samen Nederland Gastland, willen hun 

rol als gastheer van internationale instellingen, gerechtshoven en 

organisaties op het gebied van Vrede en Recht borgen en versterken. 

Het project Den Haag Internationale Stad is mede hierop gericht. 

Vier onderdelen van het project Den Haag Internationale Stad zijn 

opgenomen in het Programma Randstad Urgent(RU):

•	 	Trekvliettracé	(=	Rotterdamsebaan	m.i.v.	november	2009).

•	 	Scheveningen	Boulevard.

•	 	Internationale	Ring	(ontwikkeling	van	een	aantal	bestaande	

wegen ten noorden, ten westen en ten zuiden van Den Haag 

en van de aanleg van een parallelweg van de A4 ten oosten van 

Den Haag tot een regionale ringweg).

•	 World Forumgebied.

De stand van zaken (dd. november 2009) rondom de besluit-

vorming van deze Haagse projecten in het RU programma is  

de volgende. 

Met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit:

T.a.v. Scheveningen Boulevard

•	 	Het	voorkeursalternatief	“dijk	in	boulevard”	voor	de	zwakke	

schakel Scheveningen is in 2008 vastgesteld. Voor de extra 

ruimtelijke kwaliteit daarvan is vanuit het Nota Ruimtebudget 

een bijdrage van s 10,8 miljoen verstrekt. Uitwerking en start 

uitvoering is eind 2009. 

T.a.v. het World Forum gebied

•	 	Rijk	en	regio	hebben	de	gezamenlijke	ambitie	om,	ten	behoeve	

van het internationale vestigingsklimaat van Den Haag, de 

Internationale Zone te verbeteren. Het World Forum gebied is 

daarvan een onderdeel. 

•	 	Het	rijk	heeft	uit	dat	oogpunt	in	het	MIRT	najaarsoverleg	2009 

2. RU-project nr. 17: Den Haag Internationale Stad (DHIS)
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een bijdrage uit het Nota Ruimte budget toegezegd voor de 

integrale fysieke ingrepen van het World Forum gebied (ruim-

telijke kwaliteit van de openbare ruimte en infrastructurele 

aanpassingen). In de ministerraad van 6 november 2009 is de 

financiële bijdrage vastgesteld op s 21,9 miljoen. 

Met betrekking tot de bereikbaarheid  
en infrastructuur: 

•	 	Er	is	in	2007 besloten dat het Trekvliettracé (= Rotterdam-

sebaan m.i.v. november 2009) het prioritaire infraproject is 

binnen het project Den Haag Internationale Stad;

•	 	Er	is	tijdens	het	MIRT	voorjaarsoverleg	in	2008 door de minis-

ter van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van het Trekvliettracé 

(= Rotterdamsebaan m.i.v. november 2009) een planstudie-

besluit in MIRT kader genomen, waarbij de minister onder 

voorwaarden heeft toegezegd voor dit project s 225 mln. ter 

beschikking te stellen;

•	 	De	voorwaarden	zijn	opgenomen	in	de	zogenaamde	voor-

waardenbrief dd. 19 december 2008 van de minister aan het 

stadgewest Haaglanden en houden het volgende in:

	 •		 	De	planning	van	het	Trekvliettracé	(=	Rotterdamsebaan	

m.i.v. november 2009) mag en kan geen risico’s met zich 

meebrengen voor het besluitvormingsproces over het  

project A4 Delft-Schiedam.

	 •	 	De	exacte	locatie	en	de	vormgeving	van	de	aansluiting	van	

het Trekvliettracé (= Rotterdamsebaan m.i.v. november 

2009) ter hoogte van het Knooppunt Ypenburg moet  

voldoen aan een aantal gezamenlijk vastgestelde uitgangs-

punten en eisen.

	 •	 	Het	onderdeel	aanpassing	Neherkade	is	opgenomen	als	

fase 2 van het project waarbij het rijk heeft aangegeven 

daarvoor geen geld te zullen uittrekken. Den Haag en 

Haaglanden verbinden zich om de financiering van de 

aanpassing Neherkade tijdig (bij de beschikkingsaanvraag 

Trekvliettracé (= Rotterdamsebaan m.i.v. november 2009)) 

te dekken. 

•	 	De	meeste	mijlpalen	uit	het	projectcontract	Den	Haag	Inter-

nationale Stad betreffende de infrastructuur zijn bereikt. Voor 

het Trekvliettracé (= Rotterdamsebaan m.i.v. november 2009) 

is het vanwege de (procedurele) samenhang met de A4 Delft-

Schiedam noodzakelijk gebleken om aanvullende afspraken te 

maken. Voor het onderdeel Trekvliettracé (= Rotterdamsebaan 

m.i.v. november 2009) is hiertoe een nieuw Randstad Urgent 

contract opgesteld. 

•	 	De	Internationale	Ring	is	–	ondanks	prioritaire	keuze	voor	

Trekvliettracé (= Rotterdamsebaan m.i.v. november 2009) – 

op termijn van belang voor de internationale bereikbaarheid 

van Den Haag en daarom onderdeel van de MIRT Verkenning 

Haaglanden, dat ook als nieuw Randstad Urgent project voor 

2010 is opgenomen.. 

 

De bovengenoemde Haagse projecten zijn terug te vinden op de 

Afbeelding 1 “Werk in Uitvoering: projecten in het MIRT en  

Randstad Urgent”. Deze afbeelding is ontleend het document 

“Randstadbesluiten: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en  

Holland Rijnland” van Randstad Urgent dd. november 2009. 

Aangegeven op deze afbeelding staan projecten waaraan door rijk 

en regio vanuit het MIRT en Randstad Urgent hard wordt gewerkt 

t.b.v. de internationale concurrentiepositie van de Randstad. 

Vastgoedinvesteringen ten behoeve van  
kennisinstellingen

Den Haag wil zich de komende decennia verder als kennisstad pro-

fileren. Een heuse Kenniscorridor wordt ontwikkeld van Den Haag 

via Delft naar Rotterdam met de A13 als infrastructurele drager. In 

het centrum van Den Haag zoekt de Universiteit van Leiden naar 

strategisch gelegen vastgoed waarin vestigingen van de Universiteit 

van Leiden kunnen worden geaccommodeerd. Op termijn moet 

ook worden gedacht aan filialen, in Den Haag van de TU Delft en 

de Erasmus Universiteit Rotterdam op hoogwaardige locaties.
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Afbeelding 1

Werk in Uitvoering: projecten

in het MIRT (en Randstad Urgent) 

Bron: Randstad Urgent “Randstadbesluiten: Metropoolregio  

Rotterdam-Den Haag en Holland Rijnland” (nov. 2009)  
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MIRT-verkenning Haaglanden 

De verkenning Haaglanden bestaat uit twee fasen. In fase A is 

bepaald welke mobiliteitsvraagstukken als eerste in aanmerking 

komen voor verdere uitwerking in het licht van de gewenste  

ruimtelijke ontwikkelingen om te komen tot een bereikbare en 

vitale regio op weg naar 2040. Fase A is in oktober 2009 afgerond. 

Fase B is voor 2010 als nieuw Randstad Urgent project opgeno-

men. In fase B (najaar 2009 – najaar 2010) verschuift het accent 

naar oplossingen van de vijf geprioriteerde vraagstukken uit fase A 

(waaronder de Internationale Ring). Er wordt toegewerkt naar een 

gedragen programma van maatregelen inclusief financiële bijdra-

gen (Masterplan). Het Masterplan is de basis voor een gezamenlijke 

voorkeursbeslissing (rijk en regio) van projecten waarvoor een 

planuitwerking kan worden gestart. 

De vijf geprioriteerde vraagstukken zijn (zie afbeelding 2):

a.  Weg: A4-passage Den Haag (inclusief Prins Clausplein)

b. Weg: Poorten en Inprikkers van Den Haag

c.  OV: Verbetering ontsluiting Internationale Zone/WFG,  

Scheveningen en de Binckhorst

d. OV: Ontsluiting TIC, Schieveen en Rotterdam Airport

e. OV: Kwaliteit OV op de Goudse Lijn

 

 

 

 

Afbeelding 2 Besluiten Verkenning 

Haaglanden

Bron: Randstad Urgent “Randstadbesluiten: 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en 

Holland Rijnland” (nov. 2009)  
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 Masterplan Internationale Zone

•  Ambitie/opgave: 

versterken van een herkenbaar Haags internationaal vestigingsmilieu

•  Pijlers: 

- Verbeteren bereikbaarheid 

- Kwaliteitsimpuls openbare ruimte en groen 

- Ruimte voor veiligheid 

- Bieden van ontwikkelruimte

•  Flankerend beleid: 

-  Cultuur, onderwijs, behulpzame overheid,  

woonmilieus, arbeidsmarkt

Masterplan Internationale Zone
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Ruimtelijke strategie
Ontwikkelcluster en lopende ontwikkelingen

aan zee

Ruimtelijke strategie
Infrastuctuur (verbetering en inpassing)

‘Groene hart’ van internationaal Den Haag

Ruimtelijke strategie

Groen en openbare ruimte

•		Verbinden	gefragmenteerde	groengebieden	 

(ecologisch, recreatief, ruimtelijk)

•		Verhogen	inrichtingskwaliteit	en	beheerniveau

•	Kwaliteitsdrager	voor	de	ontwikkellocaties
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Het World Forumgebied is het gebied rondom het voormalige 

Nederlands Congrescentrum, nu World Forum genaamd. De 

gemeente Den Haag wil internationale instellingen voor vrede en 

recht zoveel mogelijk in dit gebied concentreren. Dat zal de onder-

linge contacten tussen die instellingen vergemakkelijken. Boven-

dien hoeven veiligheidsvoorzieningen dan op slechts één locatie te 

worden getroffen en kunnen de openbare ruimte en infrastructuur 

naar internationale normen worden ingericht. Het gebied telt drie 

hoogwaardige hotels.

Het project World Forum gebied betreft de integrale fysieke  

ingrepen die het gebied geschikt moeten maken voor de vestiging 

van internationale instellingen en vernieuwing van de (inter)nati-

onale congresfunctie. De fysieke ingrepen in dit gebied betreffen 

de infrastructurele aanpassing door ondertunneling van de Johan 

de Wittlaan en daarmee de ontvlechting van verkeersstromen, de 

verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in 

het gebied en mogelijk het aanpassen van het profiel van de  

Eisenhowerlaan. Deze ingrepen dienen om aan een drietal doel-

stellingen te voldoen: (1) voldoen aan de veiligheidseisen van 

internationale instellingen, (2) een internationale representatieve 

omgeving realiseren vergelijkbaar met concurrerende vestigings-

plaatsen van de VN zoals Wenen en Geneve en (3) realiseren van 

een goede bereikbaarheid van het gebied.

Bij de inrichting van het World Forumgebied zal aan safety en 

security de hoogste prioriteit moeten worden gegeven. Allereerst 

zal hier ten opzichte van gebouwen met een belangrijke internatio-

nale functie de vereiste stand-off zone in acht te worden genomen. 

Veiligheid kent echter méér aspecten, zoals de toegankelijkheid van 

het gebied voor ongewenste personen en de afsluitbaarheid van 

het gebied tijdens bezoek van hoogwaardigheidsbekleders en/of 

internationale conferenties.

In beginsel kan veiligheid langs twee verschillende lijnen worden 

nagestreefd: via een zeer zichtbare strategie waarmee kwetsbare 

gebieden worden afgesloten en geïsoleerd of via een niet of nau-

welijks zichtbare strategie die de uitdrukking vormt van die open 

maatschappij die Den Haag, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid 

voorstaat. In algemene zin streeft de stad Den Haag naar een open 

strategie waarbij veiligheidsmaatregelen nauwelijks zichtbaar zijn. 

Dat neemt niet weg dat tijdens bijzondere gebeurtenissen, zoals  

het bezoek van hoogwaardigheidsbekleders of internationale  

conferenties bepaalde gebouwen of gebieden effectief moeten 

kunnen worden afgesloten en beschermd.

Bij het beveiligen van gebieden en gebouwen kunnen geavanceerde 

technologieën een essentiële rol spelen, zoals sensoren, bewakings-

camera’s en het analyseren van videobanden. Het is van belang 

dat de buitengrenzen van het World Forumgebied/Internationale 

Zone worden aangegeven en voorts hoe de buitengrenzen van deze 

zone worden gemarkeerd, beveiligd en zo nodig bewaakt. Modern 

camera toezicht en andere surveillance-technieken zullen in het 

World Forumgebied moeten worden toegepast.

Binnen dit gebied kunnen effectief voorzieningen worden getroffen 

om het gebied of delen van het gebied te beschermen tegen zelf-

moordaanslagen, personenauto’s of vrachtwagens die als aanvals-

wapen worden gebruikt in Karst T.-achtige operaties en/of door 

explosieven. Ook dient te worden gedacht aan bevrijdingsacties van 

hen die voor het Strafhof terechtstaan.

De nadruk bij het herinrichten van de Internationale Zone zal 

vooral liggen op een reeks kleinere, deels flexibele voorzieningen 

waardoor het gehele gebied, of delen daarvan zich kunnen onder-

scheiden als ‘Secure Haven’. Hierbij kan, wanneer en waar dat  

nodig is, het allerhoogste veiligheidsniveau worden gegarandeerd. 

Het gaat om een combinatie van fysieke maatregelen (inclusief een 

tunnel voor autoverkeer) en beheermaatregelen, een combinatie 

van ruimtelijke en kennisinvesteringen, waarbij een unieke ruimte-

lijke kwaliteit tot stand kan komen die het internationale profiel van 

Den Haag, stad van Vrede, Recht en (last but not least) Veiligheid 

kan versterken. De baten van deze ingreep (in een MKBA vast te 

stellen) liggen primair in het versterken van de internationale ambi-

ties van Den Haag en van Nederland. Daarnaast dient aandacht te 

worden besteed aan toenemende vastgoedwaarden, reistijdwinsten 

en fijnstof-reductie.

 

3.  World Forumgebied als internationale vestigingslocatie  

en als Secure Haven
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12 De studie Secure Haven, met financiële steun uit het programma 

Pieken in de Delta gerealiseerd, heeft concrete grondslagen en  

suggesties opgeleverd voor een veilige fysieke omgeving. Vier scena-

rio’s zijn uitgewerkt langs twee assen: de as ‘zichtbaar - onzichtbaar’ 

en de as ‘hiërarchische organisatie - zelforganisatie’. Deze studie zou 

kunnen worden toegepast in het World Forumgebied en in andere 

delen van de Internationale Zone. Daarmee kan Den Haag (en 

daarmee Nederland) zich internationaal profileren als een stad waar 

safety en security goed zijn geregeld. Op dit moment trekken HCSS, 

TNO, Thales en Cap Gemini het project ‘Den Haag Showcase Veilig 

Nederland’, gecofinancierd door het Ministerie van Economische 

Zaken en Senter Novem. Het betreft een ‘operationeel veiligheids-

ontwerp’ voor de Internationale Zone.

Relaties kunnen worden gelegd met het Public Security Innovation 

Center (PSIC): het Demonstratiecentrum Veiligheidsproducten, 

waarin inmiddels al veertig bedrijven participeren (met financiële 

steun van het Ministerie van Economische Zaken/Senter Novem.
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Vanuit de ambities uit de Structuurvisie Den Haag 2020 “Wereld-

stad aan Zee” en de daaraan gekoppelde doelstellingen ten behoeve 

van het Internationale profiel van de Stad zet de gemeente Den 

Haag zich in op de versterking van een aantal gebieden gelegen in 

de centrale zone van de stad. Deze zone strekt zich grofweg uit van 

Scheveningen- de Internationale Zone – Centrum - Binckhorst  

naar de Vlietzone. 

In september 2009 heeft B&W van den Haag met het Investerings-

programma Stedelijke Ontwikkeling (IpSO, september 2009) 

aangegeven waar de belangrijkste opgaven c.q. ruimtelijke in - 

grepen plaatsvinden voor zowel de komende jaren als de wat  

langere termijn. 

De prioriteiten in de gebiedsontwikkelingen zijn naast het Ont-

wikkelingsprogramma op de korte termijn (2009-2011) daarbij  

de volgende:

2010-2014   De ontwikkeling van de internationale kust  

(m.n. Scheveningen Haven en Internationale Zone/ 

Internationale strafhof) 

2015-2019   Den Haag, het centrum voor Wereldcultuur  

(o.a. Binnenstad-Spuiplein, Internationale Zone/

World Forum)

2020-2024   Het central business district (Binckhorst)

2025-2030   Nieuw wonen, werken en verblijven in het stedelijk 

landschap (A4-Vlietzone).

De eerste drie top-gebiedsontwikkelingen (Internationale Kust, 

Centrum en de Binckhorst) dragen nu al in grote mate bij aan 

het internationale profiel van de stad en de Vlietzone op langere 

termijn. Daarnaast zijn ze alle onmisbaar om de ambities uit de 

structuurvisie om Wereldstad aan Zee te worden ook daadwerkelijk 

te realiseren; ook waar het gaat om de kwantitatieve en kwalitatieve 

bijdragen aan de woon- en werkambities uit de structuurvisie. 

Binnen de planhorizon van de structuurvisie vindt dus tot 2020  

ook de ontwikkeling van het World Forumgebied/Internationale 

Zone plaats en is daarmee in die periode een belangrijk onderdeel 

in de gehele Centrale Zone. 

Voor de periode na 2020 ligt de focus meer op het driehoekige 

gebied tussen centrum en Ypenburg/Leidseveen (te weten Binck-

horst en A4-Vlietzone). Richting 2040 gaat het dan niet alleen 

om sec de ruimtelijk-economische invulling van de Binckhorst 

en Vlietzone maar vooral ook om de ruimtelijke, functionele en 

mentale koppeling van deze gebieden met de onderdelen Kust, 

Internationale zone en het Centrum. Hierdoor kunnen Binckhorst 

en Vlietzone als nieuwe economische clusters dan nadrukkelijk deel 

uitmaken van de Centrale Zone met haar erkende internationale 

uitstraling en kwaliteiten en wordt op haart beurt de Centrale Zone 

weer beter aangehaakt op de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 

en op de Randstad.

Ten behoeve van de MIRT Verkenning Sleutelprojecten Randstad 

2040 van het Ministerie van VROM (als uitwerking van de struc-

tuurvisie Randstad 2040) wordt de laatstgenoemde gebiedsont-

wikkeling Binckhorst-Vlietzone en de interactie/verbinding met  

de gehele Centrale Zone als Sleutelproject “Haagse Passage” door  

Den Haag verkend en ingebracht. 

Afsluitend kunnen we constateren dat in de ontwikkeling van de 

gehele Centrale Zone de ontwikkeling tot 2020 en die na 2020  

van belang zijn. In de periode tot 2020 gaat het vooral om de ont-

wikkeling van de Kust, Internationale Zone en Centrum tot sterke 

gebieden binnen het internationale profiel van Den Haag. Na 2020 

ligt er een accent op het (verder) vormgeven van de Binckhorst 

en Vlietzone, maar daarnaast ook op de verbinding met de gehele 

centrale zone (en daarmee de koppeling van de centrale zone aan 

de regio en de Randstad) en de interactie tussen de verschillende 

gebieden (onderlinge ruimtelijke samenhang en complemen-

tariteit). 

De in paragraaf 2 en 3 aangegeven fysiek-ruimtelijke maatregelen 

voor de Internationale Zone en het World Forum gebied dragen 

in ruime mate bij aan de geschetste ambitie van een sterk inter-

nationale profiel van Den Haag. Dit legitimeert nu en later ook de 

investeringen in deze gebieden binnen het grotere geheel.

4.  Centrale Zone en het VROM-Sleutelproject  

‘Haagse Passage’ 
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Bij de verschillende gebiedsontwikkelingen in de as van Schevenin-

gen-Internationale Zone- Centrum- Binckhorst en Vlietzone zijn 

t.b.v. het internationale profiel van Den Haag de volgende zaken 

integraal onderdeel van de ambitie:  

•	 	hoe	zou	de	attractiviteit	van	Den	Haag	en	omgeving	als	

vestigings- en woonplaats voor nationale en internationale 

kenniswerkers, juristen en diplomaten verder kunnen worden 

verbeterd;

•	 	hoe	kunnen	vastgoedopties,	de	kwaliteit	van	de	openbare	

ruimte en de infrastructuur bijdragen aan de vergroting van de 

attractiviteit van Den Haag als vestigingsplaats voor interna-

tionale organisaties en kennisinstellingen (inclusief University 

College, The Hague Academy of Local Governance (VNG Inter-

nationaal) en filialen van de Universiteit van Leiden, TU Delft 

en Erasmus Universiteit/Rotterdam)?

In overleg met het Ministerie van VROM zou dit ook voor het aan-

gegeven Haagse Sleutelproject (waaraan thans in het kader van de 

Mirt Verkenning Sleutelprojecten Randstad 2040 wordt gestudeerd) 

verder een rol kunnen spelen. 

Bovendien draagt het in Haagse Notitie nr. 3 uitgewerkte onder-

zoeksvoorstel in ruime mate bij aan de versterking van de internati-

onale positie van Den Haag als Stad van Recht, Vrede en Veiligheid. 
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Lijst van betrokken organisaties 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Gemeente Den Haag

Hague Academic Coalition

Hague Centre for Strategic Studies

Hague Institute for the Internationalisation of Law

Instituut Clingendael

Ministerie van OCW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van VROM

Technische Universiteit Delft

TNO Defensie en Veiligheid

Universiteit Leiden - Campus Den Haag

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam

VNO-NCW West

Contactpersonen

Universiteit Leiden - Campus Den Haag:

 · Prof. dr. J. de Vries

 

Gemeente Den Haag, Programmabureau Investeringen Den Haag Internationale Stad: 

 · Dhr. L. Genet

 · drs. M. van der Klaauw

Dit product is gemaakt in opdracht van de ministeries van VROM, V&W en OCW als deelopdracht 

voor de Nota Randstad 2040 en is tot stand gekomen onder leiding van:

 ·  Drs. W.J. Deetman,  

lid van de Raad van State, voorzitter Uitvoeringsalliantie Den Haag, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid / Randstad 2040

 ·  Prof. dr. ir. H. Priemus,  

extern adviseur Uitvoeringsalliantie Den Haag, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid / Randstad 2040

Vanuit de rijksoverheid is ondersteuning verleend door:

 · dr.ir. J.M. Dalhuisen, Ministerie van OCW

 · drs. ing. B. Cornelissen, Ministerie van VROM
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Tekst en redactie 

Prof. dr. ir. H. Priemus, extern adviseur

Vormgeving

ratiodesign.nl

Den Haag, December 2009
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