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 WTC

l sinds de opening in 2012 
is het WTC The Hague bij 
uitstek een multifunctio-
neel gebouw. ManagIng 
dIrector eveline 
Steenbergen: ‘Je kunt hier 

werken en vergaderen op 42.500 m2 kantooroppervlak  
en - wanneer je wilt - sporten in de fitness. Maar je kunt 
ook koffie drinken bij de Coffeecompany, een hapje 
eten in de noodle bar of een boodschap doen in de AH 
to go. Het WTC biedt verder ruimte aan een vierster-
renhotel, 200 appartementen en een parkeergarage met 
1.000 plaatsen.’ 
Maar het WTC The Hague blijft zich ontwikkelen. Vorig 
jaar onderging het een ingrijpende vernieuwing. ‘We 
wilden de locatie beter toegankelijk maken’, licht Steen-
bergen toe. ‘Voor mensen van buitenaf bleek het soms 
lastig de ingang te vinden. Tegelijkertijd wilden we nog 
meer faciliteiten op één plek aanbieden, zoals een plek 
voor lunch en diner.’

Resultaat
Het resultaat van de metamorfose mag er zijn. De 
hoofdingang is verplaatst van het Prinses Margriet-
plantsoen naar de Prinses Beatrixlaan. De voormalige 
entreehal is omgebouwd tot een extra congreshal     

‘Er is veel
variatie 

in de 
bedrijven 

die zich
 in het WTC 

The Hague 
vestigen.’

WTC The Hague:  
stralend middelpunt van 
het Beatrixkwartier
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Het Wtc the Hague is recent ingrijpend 
vernieuwd. Huurders en bezoekers vinden er nu 
alles onder één dak. of het nu gaat om werken, 
vergaderen, lunchen, dineren, sporten of een 
congres bijwonen.  
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voor ruim 500 personen. Via 
de nieuwe hoofdentree loop je 
de fraai gerenoveerde lobby in. 
Steenbergen: ‘Nieuw zijn hier 
het wellnesscenter en de Bar-
Brasserie Mondano. Je kunt er 
terecht voor een klassieke 

italiaanse lunch of uitgebreid diner.’ Jan Willem Kos, 
SenIor aSSet Manager bij Bouwinvest (eigenaar 
van WTC The Hague): ‘Er is een dynamische plint 
ontstaan, waar ook medewerkers van omliggende 
bedrijven en bewoners uit de buurt terechtkunnen. Als 
belegger hechten we veel waarde aan hoogwaardige 
kantoren in levendige gebieden.’

BREEAM
WTC The Hague is dankzij de verbouwing bijzonder 
duurzaam. Al bij de oplevering kreeg het Energielabel 
A. Na de verbouwing ontving het als eerste multi-tenant 
gebouw een zogeheten BrEEAM-NL in-Use Excellent 
keurmerk. ‘We kregen zelfs een dubbele excellent-
beoordeling: voor ‘Asset’ en ‘Beheer’, vertelt Kos. ‘Het 
gebouw is bijvoorbeeld vervaardigd uit duurzame 
bouwmaterialen en voorzien van een WKo-installatie. 
Het afval wordt gescheiden, de toiletten zijn waterbe-
sparend en dit jaar krijgt de volledige parkeergarage 

en lokale starters. Steenbergen: ‘Sterk vertegenwoor-
digde sectoren zijn olie en gas, legal, finance en consul-
tancy. Nieuwkomer is het international Centre van 
The Hague Security Delta. Dit is een uitbreiding van 
de Campus van HSD, waar bedrijven een ‘living lab’ 
hebben om innovaties op het gebied van securities 
te tonen. En door de aanwezigheid van een Trade & 
investment Desk kunnen huurders in het WTC The 
Hague ook terecht met vragen rondom internationale 
handel en investeringen.’   
WTC The Hague is lid van de World Trade Centers 
Association, met ruim 300 vestigingen wereldwijd. ‘Dit 
aantal groeit nog steeds. Het geeft onze huurders toe-
gang tot een mondiaal netwerk van meer dan 750.000 
ondernemers’, aldus Steenbergen.

Flexibel
De huurder van kantoorruimte is vandaag de dag veel-
eisend. WTC The Hague speelt hierop in met hoog-
waardige werkplekken en veel flexibiliteit in huurover-
eenkomsten. Kos: ‘Bedrijven kunnen bijvoorbeeld 
kiezen voor een jaarcontract en gebruikmaken van de 

led-verlichting.’ De WTC The Hague Art gallery heeft 
nu een permanente ruimte op de tweede verdieping. 
Eveline Steenbergen: ‘Nationale en internationale 
kunstenaars werken mee aan exposities met wisselende 
thema’s. in de gallery kun je kunst kopen voor je be-
drijf of thuis. Bedrijven in het WTC kunnen ook kunst-
werken huren. Daarnaast is de gallery een verbindende 
verblijfsruimte.’

Gevestigde bedrijven
ondertussen komt er steeds meer variatie in de bedrij-
ven die zich in het WTC The Hague vestigen. Er zijn 
internationaal bekende namen, maar ook mkb-bedrijven 

Bar Brasserie 
Mondano

Lobby van 
het Wtc the Hague
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Business Suite: een volledig ingerichte kantoorruimte 
van circa 75 m². Voor het  mkb hebben wij in een van 
onze torens compleet gemeubileerde kantoorruimten 
beschikbaar van 200 tot 10.000 m². Het Business Cen-
ter is ideaal voor kleinere ondernemingen en starters. 
Hier huur je al een werkruimte per maand vanaf 25 m². 
Al onze huurders kunnen trouwens gebruikmaken van 
een eigen brievenbus, de ondergrondse parkeergarage 
en de servicedesk. ook krijgen ze korting op de huur 
van vergaderruimtes.’

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van WTC The Hague is optimaal, 
zowel per auto als het openbaar vervoer. Steenbergen: 
‘We liggen op steenworp afstand van de A12/A4 én 
twee treinstations: CS en Laan van Noi. Vanaf deze 
stations pak je de tram of loop je in nog geen tien 
minuten naar WTC The Hague. Speciale bordjes wijzen 
alle wandelaars de kortste route.’  

Kortom: WTC The Hague is klaar voor de toekomst. 
Toch staan er de komende periode nog enkele ver-
nieuwingen op het programma. Kos besluit: ‘Er komt 
een grote binnentuin met een terras, zodat het WTC 
ook echt groen wordt. De binnentuin dient daarbij als 
waterberging en krijgt verder broed- en verblijfskasten 
voor vogels en duurzame led-verlichting.’ •
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 —  FavorIete PLeK 
In den Haag?

eveline Steenbergen: ‘rond het 
noordeinde en de denneweg. 
een bruisend gebied met leuke 
winkeltjes en horeca.’
Jan Willem Kos: ‘de theresiastraat, 
een sfeervolle straat in Bezuidenhout.’ 

 —  Waar drInK Je 
de LeKKerSte KoFFIe?

eveline Steenbergen: ‘Bij Jamey 
Bennett op de Plaats.’
Jan Willem Kos: ‘daar sluit ik 
me graag bij aan!’  
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