
In 2023 is het 100 jaar geleden dat het plan werd goedgekeurd 

om het Zuiderpark te realiseren. Een eeuw later wordt 

het volkspark nog altijd geassocieerd met de roemruchte 

voetbalclub ADO, dat in 1925 de bewoner werd van het Zuiderpark 

Stadion.

 

Toch is er iets wezenlijks veranderd. ADO is verworden tot ADO 

Den Haag en verblijft inmiddels aan de andere kant van de stad. In 

een stadion dat al vier keer van naam is veranderd. Van Fore Park 

in Kyocera en van Car Jeans nu in Bingoal Stadion. Het tekent de 

situatie van een dolende club, die z’n impact steeds verder heeft 

zien afbrokkelen.

 

Groot contrast met 100 jaar geleden is vooral het ontbreken van een 

breder sociaal-maatschappelijk plan, waarin ADO als kloppend hart 

fungeert. Zoals dat in 1925 wel het geval was.

 

Toen betekende de opening van het Zuiderpark Stadion het 

startschot voor een nieuwe wijk, die tot vandaag de dag een 

wezenlijk onderdeel is van de derde stad van Nederland. Jarenlang 

werden er rond het voetbalcomplex woningen gebouwd en kwam er 

rond het hoofdveld van ADO een wijk tot leven. Er kon gewoond, 

gewandeld, gefietst, gezwommen, gesport en gefeest worden. 

 

In 2011 kreeg het Zuiderpark zelfs de status van beschermd 

stadgezicht en werden diverse natuurhistorische waarden 

toegekend, zoals aan het monument van Ot en Sien; het eerste 

literaire monument van ons land. 

 

Helaas was een dergelijke status niet weggelegd voor ADO Den 

Haag. Door de jaren heen was het Zuiderpark Stadion verworden 

tot een verzamelplaats van supportersrellen, die het leven in 

de omringende wijk steeds meer zou ontwrichten. Rond de 

eeuwwisseling was het gemeentebestuur daarom vastbesloten om de 

club uit de bebouwde kom te krijgen. 

 

Een verlaten terrein in het bedrijfsgebied Forepark bood uitkomst, 

waarna de nieuwe thuishaven van ADO Den Haag in 2007 werd 

geopend. Onder het mom van opgeruimd staat netjes. Dat bleek 

vooral uit het ontbreken van een breder maatschappelijk plan 

voor het nieuwe stadion bij het Prins Clausplein, zoals dat in 

1923 met de aanleg van het Zuiderpark wel het geval was. Met 

doelstellingen als revitalisering van de profclub en het creëren van 

een ontmoetingsplaats voor ruim één miljoen mensen uit de regio 

Haaglanden, werden vooral open deuren ingetrapt.

 

Het staat in schril contrast met wat er na het vertrek van ADO 

Den Haag in het Zuiderpark is gebeurd. Daar werd het voetbal 

vervangen door een Sportcampus die 33.000 m2 beslaat en een 

centrale rol binnen dit deel van de stad heeft verworven.

 

In het overdekte sportstadion bevindt zich een topsporthal 

met plaats voor 3.500 toeschouwers. Verder is er een turnhal, 

een dubbele breedtesporthal, vier gymzalen, een dojo en een 

danszaal. Ook zijn er ondersteunende voorzieningen te vinden als 

fysiotherapie, vergaderruimten en horeca. Het sportveldencomplex 

behelst acht voetbalvelden, een multifunctioneel kunstgrasveld 

voor hockey en tennis en een sportstrand voor het beachvolleybal. 

Ook werd het complex het afgelopen jaar gebruikt voor de Invictus 

Games en bevindt zich in het park een openluchttheater.

 

Als kers op de taart is binnen de Sportcampus Zuiderpark een uniek 

kenniscentrum voor sport en bewegen gecreëerd. Het Centrum voor 

Topsport en Onderwijs (CTO) voor de metropoolregio Den Haag-

Rotterdam is er gevestigd en bieden de Haagse Hogeschool en ROC 

Mondriaan diverse sportopleidingen aan op hbo en mbo niveau. 

 

Fungeerde ooit een voetbalclub als kloppend hart van het 

Zuiderpark, die rol is nu overgenomen door een Sportcampus met 

wèl een breed sociaal-maatschappelijke functie. Een complex dat in 

2018 zelfs genomineerd werd voor de prijs van Beste Gebouw van 

het Jaar in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie.

 

Intussen heeft de gemeente de wijk steeds inniger omarmd. Met 

recentelijk de introductie van ‘Wijkagenda Zuiderpark 2023-2027’, 

met allerlei acties en aandachtspunten om het park nog mooier 

en beter te maken. Zowel bewoners, 

bezoekers, ondernemers als gemeente 

mogen hier invulling aan geven.

 

Kortom, net als 100 jaar geleden is sport 

de verbindende factor die tot ver buiten 

het Zuiderpark reikt. Intussen is aan 

de andere kant van de stad ADO Den 

Haag het eigendom geworden van de 

Amerikaanse miljardair David Blitzer. 

Met een stadion dat onderdeel is van een 

bedrijvencomplex.

 

Er is in 100 jaar inderdaad veel veranderd. 
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