
Vrede 
en recht

Inter˜nationale 
allure

Spannende 
contrasten

Frits Huffnagel is oud-
wethouder van zowel 
AmsterdAm als den 
hAAg, eigenaar van Citymar-
keting & Communicatie, heeft 
een tv-programma bij tV west 
en bedacht voor den haag de 
naam Internationale Stad van 
Vrede en Recht.  

Nicole van Haelst is 
direCteur van het Inter-
national Community Platform 
en als zodanig elke dag druk 
bezig om de werk- en leef-
omgeving van expats en hun 
families te verbeteren en daar-
door ook de investering van 
werkgevers te versterken. 

Floris Alkemade is sinds 
1 september 2015 rijks-
bouwmeester. Zijn werk 
bestaat uit het gevraagd en 
ongevraagd adviseren over de 
architectuur en de stedelijke 
omgeving van het Rijksvast-
goed. Als adviseur van het 
rijk heeft hij een onafhan-
kelijke positie. hij wordt bij 
de uitvoering van zijn taken  
ondersteund door het Atelier 
rijksbouwmeester.

k houd van deze stad. den haag 
is een lekkere stad waar ik sinds 
2006 midden in het centrum woon, 
heerlijk! het is ook een mooie stad 
waar je gemakkelijk je weg kunt 
vinden; alles is op een logische 
manier met elkaar verbonden. 

e woont al twintig jaar in den 
haag en weet door haar werk als 
geen ander wat expats belangrijk 
vinden in een stad. ‘er is onderzoek 
gedaan naar wat een regio aantrek-
kelijk maakt voor (internationaal) 
talent. daaruit bleek dat huisves-

lkemade woont in noord-brabant 
en werkt sinds zijn aanstelling 
in den haag. hij noemt de stad 
aangenaam en de binnenstad 
prachtig. ‘het is ruim opgezet en 
groen. daarnaast zijn er prachtige 
contrasten, ook in de architectuur. 
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dat geldt voor het boodschappen 
doen, op stap gaan of naar het 
strand natuurlijk, want dat is 
heerlijk dichtbij. ik woon deels 
in Amsterdam, dus maak naast 
de auto ook veel gebruik van het 
openbaar vervoer. en ook dat 
is in den haag prima geregeld. 
met de tram ben ik zó bij omroep 
west voor mijn programma. naast 
een logische, vind ik den haag 
ook een enorm relaxte stad. op 
het Plein, de grote markt, er zijn 
overal terrassen die de relaxte sfeer 
uitstralen.

Leefbaarheid centrum
een stad is natuurlijk nooit ‘af ’ en 
ik vind dat er best nog flink wat bij-
gebouwd kan worden. Veel mensen 
willen graag in deze stad wonen, 
maar er is nu geen plaats voor hen. 
daarnaast moet er wel aandacht 
blijven voor de leefbaarheid, vooral 
van het centrum. minder auto’s 
zou daar een oplossing voor kun-
nen bieden en gelukkig is er al 
een trend (vooral bij de nieuwe 
generatie) gaande dat een auto 
bezitten niet meer hoeft. delen is 
het nieuwe bezitten. de gemeente 
zou dit verder kunnen stimuleren 
door bijvoorbeeld ruimte te schep-

pen aan de rand van de stad, zodat 
auto’s de stad niet meer in hoeven. 
en op de grote marktstraat zou er 
een oplossing moeten komen voor 
de voetgangers en fietsers die nu 
regelmatig met elkaar in de clinch 
gaan. 

wie van politiek houdt, zit hier 
natuurlijk ook goed. het is de 
stad van het parlement, en politici 
lopen hier los rond. en ja, het is 
ook de internationale stad van 
Vrede en recht. er bestaat maar 
één VReDeSPALeIS in de wereld 
en elke dag werken hier honderden 
mensen aan vrede. dat mag best 
eens benoemd worden. 
 
Nooit meer weg
ik hoop voor den haag dat er snel 
‘iets’ met een publieke functie in 
de Amerikaanse ambassade komt. 

ik vind dat een foeilelijk gebouw, 
maar met flink vertimmeren zou 
het toch een leuke bestemming 
kunnen worden. ik houd van 
deze stad, maar ik begrijp dat niet 
iedereen hier wil wonen. den haag 
moet bij je passen. Zelf heb ik geen 
enkele reden om hier ooit weg te 
willen. de stad biedt alles wat ik 
wil en het strand zo dichtbij is daar 
een belangrijk onderdeel van.’ •

Frits Huffnagel

 ‘Alles in Den Haag 
is op een logische 

manier met elkaar 
verbonden’

Lekkerste koffie: 
espressobar Caffè Almondo 
op de Korte Poten
Favoriete plek: 
Café de Landman aan 
de Denneweg
Den Haag in 
één begrip: 
de Internationale Stad 
van Vrede en Recht
Belangrijkste plus-
punt van Den Haag 
boven Amsterdam 
of Rotterdam: 
logische indeling van 
het centrum

 

vervolg
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een voorbeeld daarvan zijn de 
contrasten tussen supermoderne 
ministeries en de historische
binnenstad.’ Alkemade waardeert 
dat den haag goed weet te 
vernieuwen. hij is echter wel van 
mening dat er aan de oostkant 
van het station wat moet gaan 
gebeuren de komende jaren. ‘dit 
gebied is op een aantal punten 
nogal onherbergzaam. Vooral de 
drukke voetgangersroute onder de 
koninklijke bibliotheek kan veel 
beter ingericht worden. hierbij 
gaat het zowel om de openbare 
ruimte als om de gebouwen zelf. 
met de komst van de tweede ka-
mer in 2020 naar het voormalige  
ministerie van buitenlandse Zaken 
voor vijfeneenhalf jaar, zal er een 
nieuwe dynamiek aan deze kant 
van het station komen. de kunst is 
om met deze tijdelijke verhuizing 
een blijvende verbetering voor het 
plein te realiseren.’

Ruimte voor 
uitbreiding
Alkemade stelt dat den haag 
steeds bekender wordt als stu-
dentenstad. een goede zaak, want 
daarmee valt winst te behalen. ‘een 
studentenpopulatie is voor iedere 

ting en doorgroeimogelijkheden 
het meest relevant zijn.’ den haag 
heeft expats veel te bieden, maar 
mensen zijn daar vaak niet van op 
de hoogte, stelt Van Haelst. ‘niet 
iedereen kent onze pareltjes. Van 
de stad van Vrede en recht weet 
men niet precies wat dat inhoudt 
en waarom den haag deze naam 
heeft.’ de opening van het Vredes-
paleis in 1913 geldt als één van de 
mijlpalen in de stadsgeschiedenis 
en is de grondslag voor de naam 
‘stad van Vrede en recht’. duizen-
den mensen in meer dan honderd-
vijftig internationale organisaties 
werken in den haag samen aan 
één doel: een rechtvaardige en 
vreedzame wereld. 

‘daarnaast denken talentvolle mede-
werkers bij den haag vaak aan de 
grote bekende sectoren, maar ook 
security, iCt en telecommunica-
tie zijn sectoren die hard groeien. 
Voor de minder bekende bedrijven 
en sectoren is het momenteel lastig 
om talentvolle medewerkers te 
vinden. Als ik expats vertel over de 
mogelijkheden van den haag, krijg 
ik heel vaak te horen: ‘dat wist ik 
niet’. den haag mag zichzelf  van 
mij nog wel wat beter etaleren.’

stad aantrekkelijk, omdat het een 
hoogopgeleide, dynamische groep 
jonge mensen in de stad brengt. 
tegenwoordig zijn studenten ook 
sterk internationaal georiënteerd. 
in den haag gaat het vooral 
om studierichtingen die met het 
internationale recht samenhangen, 
waardoor het profiel van de stad 
op dat punt nog verder versterkt 
wordt.’ Als uitbreidingsgebied 
noemt hij de binckhorst, een 
industriegebied waar van oudsher 
autobedrijven en garages waren ge-
vestigd, maar dat nu ook aantrek-
kelijk is voor ambachtelijke en crea-
tieve bedrijvigheid.’ de binckhorst 
kan verder uitbreiden en tegen de 
stad aangroeien. het is een gebied 
dat nog veel kan opnemen. Vooral 
interessant voor mensen met veel 
ideeën en een wat smallere beurs, 
zoals startups.’

Alles onder handbereik
een sterk punt van den haag is 
dat de stad veel investeert in huis-
vesting waar behoefte aan is. ‘er 
is een grote differentiatie in het 
aanbod,  waardoor iedereen kan 
vinden wat hij of zij zoekt. de nes-
tors willen niet in een stille villawijk 
wonen, maar liever in het centrum 
waar alle faciliteiten onder hand-
bereik zijn. door de toenemende 
transparantie op de haagse woning-
markt weet men steeds beter wat 
er is en kan men kritisch zijn in 
zowel de huur- als de koopsector. 
en door de globalisering zijn twee 
badkamers inmiddels allang geen 
on-hollandse ‘overbodige luxe’ 
meer.’ 

Volgens Van haelst waarderen ex-
pats den haag omdat het een grote 
en groene stad is die bovendien 

Stad in beweging
een stad is nooit af en moet altijd 
in beweging blijven, vindt hij. ‘een 
stad in beweging is een levend 
organisme; zonder dat is het een 
dood monument. mensen willen 
behouden wat ze kennen, dat is 
van alle tijden. elke verandering 
levert protesten op, maar is een ge-
bouw echt niet goed, dan dient het 
vervangen te worden door iets wat 
wel goed is.’ den haag is in zijn 
beleving minder ‘overspannen’ dan 
Amsterdam, dat altijd overspoeld 
wordt met toeristen en minder 
‘desolaat’ dan rotterdam omdat 
het daar op sommige plekken wel 
heel erg uitgestorven is. ‘den haag 
heeft prachtige stedelijke ruimtes 
en mijn advies aan iedereen die 
hier al woont of dat overweegt: ge-
bruik alle mogelijkheden van deze 
gevarieerde stad. geniet van de 
cultuur en zorg dat je er onderdeel 
van uit gaat maken!’ •

aan zee ligt. daarnaast speelt ook 
de veiligheid een rol. ‘de kinderen 
kunnen hier gewoon op straat spe-
len. dat is voor ons heel gewoon, 
maar voor expats is dat een extra 
pluspunt. expats zoeken plaatsen 
waar voorzieningen zijn zoals een 
internationale school en opvang. 
de (young) professionals willen in 
een gebied wonen waar ze ook uit 
kunnen gaan en dat aansluit bij de 
trend om buitenshuis te eten.’ dat 
kan hier allemaal.

waarom van haelst zelf zoveel van 
den haag houdt? ‘den haag is 
een hele groene stad; het is open 
en vlak bij zee. dat is voor mij heel 
belangrijk. je kunt in den haag 
álles doen en de stad heeft inter-
nationale allure. niet slechts in één 
gebied, maar dat is door de hele 
stad te merken.’ •

Floris Alkemade

‘een stad moet 
altijd in beweging 

blijven’

Nicole van Haelst

 ‘Niet iedereen 
kent onze 
pareltjes’

Favoriete plek: 
Plein, Hofvijver 
en Binnenhof
Den Haag in 
één woord: 
ruimtelijk
Belangrijkste plus-
punt van Den Haag 
boven Amsterdam 
of Rotterdam: 
minder overspannen 
en desolaat

Lekkerste koffie: 
bij café Blossom in 
de Anna Paulownastraat
Favoriete plek: 
de duinen
Den Haag in 
één woord: 
groeiend
Belangrijkste plus-
punt van Den Haag 
boven Amsterdam 
of Rotterdam: 
het gaat niet ‘boven’ 
Amsterdam of Rotterdam, 
maar er is wel een heel 
belangrijk verschil: 
de zee!
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