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Geen stad zo groen als Den Haag, fiets van uit het Cen traal Sta tion met een het
bos in en kom er pas weer uit nadat je via par ken, dui nen en zee zicht stuit op de
bou le vard van Sche ve nin gen. En waar de dui nen tus sen stad en zee zijn
bebouwd, fiets je door lom mer rijke lanen langs vrij staande villa’s en fraaie
heren hui zen, of langs een mooi plein als een groene oase.
 
Geen stad zo vol ge bouwd als Den Haag. Fiets van uit sta tion Hol lands Spoor
langs de Laak ha ven of ga dwars door de Schil ders wijk en kom terecht in de
naoor logse flat wij ken. Of fiets de gemeen te grens over naar Rijs wijk, Voor burg of
Noot dorp, zon der dat je merkt dat er maar een hape ring in de ste de lijke bebou ‐
wing zit. En toch, en toch, steeds kiert er groen door de ste nen façades, want tus ‐
sen de flats lig gen plant soe nen, zijn er water ter ras sen in Bin ck horst, grenst een
nieuwe woon wijk als Ypen burg aan veen wei den vol koeien.
 
Geen stad zo voor naam, zo rijk, zo inter na ti o naal als Den Haag met zijn ambas ‐
sa des in stads pa leis jes, zijn instel lin gen op het gebied van vrede en recht. En
tege lijk geen stad met zoveel armoede in mul ti cul tu rele wij ken.
 
Uit een lo pende gezich ten heeft Den Haag, en dat maken de zes fiets rou tes in
deze gids spe ci aal, ze laten je alle kan ten van de stad zien. De rou tes variëren in
lengte tus sen 21 en 32 km; bijna elke route heeft een vou dige moge lijk he den tot
inkor ting. Je kunt ze in een uur tje of twee fiet sen, maar ze zijn stuk voor stuk een
hele dag waard. Bezoek (in drie rou tes!) het strand, dwaal rond in museum
Voor lin den, maak een wan de ling door Clin gen dael, pick nick in de Bies landse
Pol der, strijk neer op de ter ras sen in Rijs wijk,  Voor burg  of  Bin ck horst.
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Het amandelvormige Sweelinckplein ligt in het hart van de wijk Duinoord

Van afgelegen grafelijk hof in de duinen is Den Haag een stad met internati‐
onale verbindingen geworden. Vanuit dat hof is de lijn door te trekken naar
de voorname villawijken en de buitenplaatsen op de strandwallen van Rijs‐
wijk en Wassenaar. Op dat voorname, internationale karakter sluit de spreuk
in het Haagse gemeentewapen – Stad van Vrede en Recht – aan. Het sugge‐
reert of dit de Haagse hoofdzaak is, maar de zes routes in deze gids laten
zien dat er zoveel meer is dan villa’s en buitenplaatsen. Volks en multicultu‐
reel in de gerenoveerde Schilderswijk. Rafelig en vol vernieuwing in oude
havengebieden. Super stads dankzij de imponerende skyline. Ongelooflijk
groen in de centraal gelegen parken. Strak en ruim in de naoorlogse flatwij‐
ken. Onverwacht plattelands in de veenweiden. Dicht bij het historische
Delft. Modern stedelijk in Vinexwijk Ypenburg. En dan hebben we het nog
niet gehad over duin, strand en zee. Hoe glorieus de nieuwe Scheveningse
boulevard, hoe weids het zicht vanaf het panoramaduin, hoe heerlijk het
terras van het strandpaviljoen. Zoveel te zien, zo veel fietsplezier in Den
Haag: op pad!

Waren het de ruige dui nen met hun uit ge breide jacht mo ge lijk he den? En/of de
afge le gen lig ging, aan geen enkele door gaande weg? Alles is spe cu la tie, gis sen
naar de rede nen die de graaf van Hol land, Flo ris IV, had om in 1229 het boe ren ‐
hof van vrouwe Mei lin dis te kopen.
Welke motief dan ook, hij legde er wel de kiem voor een lange weg, met de
nodige hob bels en zij den dra den, naar wat Den Haag tegen woor dig is: nati o naal
rege rings cen trum en inter na ti o nale hot s pot van orga ni sa ties op het ter rein van
vrede en recht.

Inleiding Den Haag

Den Haag verkennen

Den Haag, van eenzaam hof tot internationale stad

Binnen- en Buitenhof
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Opvol gers van Flo ris ver bouw den het boe ren hof tot gra fe lijke resi den tie (het
haagje van de gra ven, ’s-Gra ven hage, later ver kort tot Den Haag) met een Bin ‐
nen hof, toe gan ke lijk via een van de poor ten en een Bui ten hof.
En natuur lijk met de Rid der zaal. In route 2 fiets je door Bin nen- en Bui ten hof.
Wes te lijk van het Bui ten hof ont stond een bur ger ne der zet ting, Die Haghe, want
het hof trok ambachts lie den en han de la ren aan. Als de Haagse Trek vliet in 1345
wordt gegra ven groeide het dorp tot een ste de lijke omvang van enkele dui zen ‐
den inwo ners. Velen gin gen wonen rond het Spui, waar de nieuwe water ver bin ‐
ding ein digt.
Onder tus sen lie ten adel lijke lie den ver bon den aan het hof grote hui zen bou wen
aan bij voor beeld de Lange en Korte Vij ver berg en het Lange Voor hout. Toen
mani fes teerde zich al een schei ding die Den Haag tot in de hui dige tijd karak te ri ‐
seert, de schei ding tus sen de rij ken en voor na men op het zand van de strand wal ‐
len, de armen en arbei ders op het zom pige veen, waarin grach ten en havens
wer den uit ge gra ven.

De geschie de nis van ’s-Gra ven hage ver liep niet altijd geweld loos, want de stad
was een gemak ke lijke prooi wegens het ont bre ken van ves ting wer ken; vij an de ‐
lijke legers wan del den onge hin derd bin nen, want muren, grach ten of poor ten
ont bra ken.
In 1573-74 hin gen de Span jaar den er zo de beest uit dat inwo ners vlucht ten en de
stad op ster ven na dood was. Toch, de zij den draad waar aan de hof stad hing
knapte niet. Inte gen deel, het dunne touw tje ver ste vigde tot staal draad nadat in
1585 de stad hou der en de Sta ten-Gene raal (de ver ga de ring van afge vaar dig den
van de pro vin ci ale sta ten van de gewes ten van de Neder lan den) beslo ten Den
Haag te kie zen als ver ga der plaats. Niet lang daarna ver be terde de bescher ming
door de aan leg van de sin gel grach ten die, hoe wel nooit uit ge bouwd tot echte
ves ting wer ken, het toch wat min der mak ke lijk maak ten de stad zon der enige
moeite onder de voet te lopen. Onder tus sen groeide de bedrij vig heid dank zij de
aan leg van nieuwe havens rond het Spui voor de over slag van wijn, bier, vee,

Binnen- en Buitenhof

Haagse Beek
Bij het Hof van Meilindis lag een duinmeertje dankzij vers water dat er
opborrelde, aangevuld met neerslag. Dat was niet genoeg toen het
meertje groter werd gegraven tot de Hofvijver en er om het Binnenhof
grachten kwamen. Vanuit het Segbroek, een natte duinvallei ten zuid‐
westen van Scheveningen werd de Haagse Beek gegraven voor water‐
aanvoer naar de Hofvijver en zijn grachten. De beek ligt er nog altijd, je
passeert hem in route 2 (twee keer) en in route 3. Hij heeft nooit goed
gefunctioneerd, want de wateraanvoer was te gering en de beek slibde
haast dicht door het gedumpte afval. Vandaar dat de gemeente de
watergang in de stad heeft overkluisd, maar de aanvoer van water gaat
nog steeds via de beek; niet meer uit de duinen, maar met voorgezuiverd
Maaswater dat vanuit het Verversingskanaal (bij de Houtrustbrug in
route 2) wordt toegediend.

Omsingeling
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hout en turf. Dat alles gebeurde bin nen de omsin ge ling; eeu wen lang ble ven de
bui ten grach ten de grens van de stad. In feite droeg Den Haag een veel te ruime
jas – grote stuk ken ble ven onbe bouwd. Pas 250 jaar later was een gro tere maat
nodig, en toen ging het heel snel. Inmid dels zijn de meeste grach ten gedempt,
maar de omsin ge ling bleef bestaan en die bakent nu de his to ri sche bin nen stad
af. In route 2 pas seer je die omsin ge ling, in route 3 raak je de bui ten kant.

Als rege rings cen trum van de Repu bliek der Zeven Ver e nigde Neder lan den wist
Den Haag zijn nati o nale posi tie te ver ster ken. En al onder ging het nati o nale
bestuur wij zi gin gen – eerst in de Franse Tijd, vanaf 1813 als Konink rijk der Neder ‐
lan den – de stad bleef het rege rings cen trum en had steeds meer men sen nodig.
Velen ver huis den in het ver loop van de 19de eeuw naar de hof stad, waar door
alle ruimte bin nen de sin gels vol ge bouwd raakte. Voor al die rege rings func ti o ‐
na ris sen, amb te na ren en mili tai ren kwa men er nieuwe woon wij ken, van luxe tot
zeer luxe, in het duin ge bied tus sen de omsin ge ling en de zee (route 2). Ver derop
in de 19de eeuw groeide de indu strie, vooral aan de zuid kant. Bij de havens en
grach ten lagen de nieuwe fabrie ken; daar ver re zen in nood tempo, in het voor ‐
ma lige veen, vaak krak ke mik kige arbei ders wij ken met de Schil ders wijk als
bekend voor beeld (route 3).

Al begin 17de eeuw bleek Den Haag als nati o naal rege rings cen trum aan trek ke lijk
voor het rege len en afslui ten van inter na ti o nale vre des ver dra gen. Een aris to cra ‐
ti sche elite ver bleef er regel ma tig om con flic ten tus sen lan den te beslech ten.
Neder land was klein, niet zo mach tig, het ser vetje tus sen de Euro pese lakens en
daar mee een neu trale plek voor groot mach ten om te onder han de len. Die inter ‐
na ti o nale lijn kreeg in 1899 een sterke impuls, toen hier de eer ste inter na ti o nale
vre des con fe ren tie werd gehou den. Die leidde een paar jaar later tot de bouw
van het Vre des pa leis, als per ma nente ves ti ging van onder andere het Inter na ti o ‐
naal Gerechts hof om geschil len tus sen sta ten te beslech ten (route 2).
Op die inter na ti o nale repu ta tie bouwt Den Haag voort – het is nu de stad van
Vrede en Recht, met als aan spre kende voor beel den het Inter na ti o naal Straf hof,
Euro pol en de OPCW (Orga ni sa tie voor het Ver bod op Che mi sche Wapens). Deze
instel lin gen zor gen, in com bi na tie met de tal loze ambas sa des, voor een inter na ‐
ti o naal karak ter; geen stad in Neder land heeft zoveel expats. Hoe kan het anders
met 131 inter na ti o nale insti tu ten en orga ni sa ties waar meer dan 14.000 men sen
wer ken.
Die inter na ti o nale sfeer heeft nog een con nec tie: Neder lands-Indië. De dui zen ‐
den die in de voor ma lige kolo nie woon den en werk ten kwa men voor ver lof of na
remi gra tie graag naar Den Haag. Niet alleen zat je dicht bij het vuur (het Minis te ‐
rie van Koloniën en Oor log; hoofd kan to ren van ‘Indi sche’ bedrij ven), ook was de
woon om ge ving per fect: in de 19de eeuw ver rees de ene na de andere vil la wijk,
waar je met gelijk ge stem den bij elkaar woonde (Archi pel buurt, Duinoord, Sta ten ‐
kwar tier, alle in route 2). Na de onaf han ke lijk heid van Indo nesië kwa men van de
250.000 Indi sche emi gran ten er 60.000 in Den Haag terecht.

Nationaal centrum

Internationalisering
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Vil la wij ken, mid den stands wij ken, ambas sa des, inter na ti o nale instel lin gen – in
veel geval len heb ben ze een plek gevon den op het zand, in de dui nen. De arbei ‐
ders daar en te gen kwa men terecht in de voor ma lige veen wei den. De tegen stel ‐
ling tus sen zand en veen zette zich voort toen na 1945 groot scha lige uit brei din ‐
gen tot stand kwa men – licht, lucht en ruimte waren de motto’s voor de flat wij ‐
ken in het zuid wes ten. Deze woon wij ken (in route 3 kom je door Mor gen stond,
Het Zicht en De Dre ven), gebouwd op het veen, waren bedoeld voor de mid den ‐
klasse, maar die trok weg.
De men sen die er nu wonen, veelal met migra tie ach ter grond, ver ke ren vaak in
een ach ter stand si tu a tie op het gebied van wer ken, onder wijs en inko men.
Onder tus sen liep Den Haag opnieuw tegen zijn gren zen aan en waren grens wij ‐
zi gin gen nodig om bouw ruimte te schep pen. Leid schen veen, Wate ringse Veld en
Ypen burg (route 5) ver sche nen als Vinex wij ken op de kaart. En in deze wij ken
ver vaagt de tegen stel ling zand = rijk tegen over veen = arm, want met hun grote
mix van woning ty pen ligt er nu bij voor beeld ook een echte vil la wijk op voor ma ‐
lig zom pig veen (Bos weide, route 5)

Inmid dels is alle beschik bare ruimte vol ge bouwd. Behalve een bord dat een
nieuwe gemeente aan kon digt, merk je niets van een over gang, want de bebou ‐
wing gaat onver dro ten ver der als je naar Noot dorp, Rijs wijk of Leid schen dam
gaat. Rode ran den heeft de stad, ner gens stopt de hui zen zee (route 5). Zo ligt
Den Haag aan alle kan ten inge klemd, want waar geen hui zen zijn, ligt de zee, de
‘blauwe’ lijn die net zo begren zend is.
Toch geldt lang niet overal ‘code rood’, want bin nen de gemeen te gren zen zelf
zijn grote groen ge bie den. Welke stad heeft nou een bos naast zijn cen traal sta ‐
tion lig gen, oude duin par ken als de Sche ve ningse Bos jes of een groene, ruime

Neostijlen, Jugendstil en Nieuwe Haagse School
Den Haag groeide eind 19de eeuw als kool, de ene villawijk na de andere
verrees. Gretig grepen architecten naar bouwstijlen uit eerdere eeuwen.
Vooral de Hollandse neorenaissance was favoriet. Je wordt er soms
hoorndol van, al die spitsvondige erkers, loggia’s, zuiltjes, pilasters,
maar chaos breekt er nooit uit, want gebed in symmetrische vorm met
vaste maten voor kozijnen en gevels waar horizontale banden van witge‐
pleisterde steen de baksteen onderbreken. Veel hoogtepunten staan in
de oude villawijken van route 1 (Belgisch Park) en route 2 (Zorgvliet, Van
Stolkpark), maar ook de geschakelde herenhuizen in bijvoorbeeld
Duinoord (Sweelinckplein!) en het Statenkwartier.
Ook was er ruimte voor vernieuwende architectuur, in onder andere de
Leuvensestraat in het Belgisch Park is gebouwd in Jugendstil. Te herken‐
nen aan sierlijk ijzersmeedwerk in vensters, hekken en deuren, glas in
lood, gebruik van geglazuurde steen, gebogen vensters.
In de loop van de 20ste eeuw maakte Den Haag naam met de Nieuwe
Haagse School, meer daarover in route 6 (de wijk Marlot). Ook de ratio‐
nele baksteenstijl van Berlage (Kunstmuseum in route 2) was een krach‐
tige reactie op het neogerepeteer.

Zand en veen

Groen van binnen, rood van buiten
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