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Rijksgebouwendienst heeft in 2005 een besloten prijsvraag

het drukke verkeer buiten de rand en die van de voetgangers

uitgeschreven voor de herinrichting van de openbare ruimte

aan de binnenkant. De dient niet alleen de ruimtelijke structuur,

van het World Forum The Hague. Ondanks de aanwezigheid

maar is ook functioneel. Geïnspireerd op de tekenﬁlm La linea

van het Haags Gemeentemuseum van Berlage en de toren

buigt de rand zich tot verlichtingsarmaturen, vlaggenmasten,

van Oud overheerste in het gebied een rommelig straatbeeld

poorten en zitelementen.

en was er sprake van een onmenselijke schaal. De verbouwing
van het NCC en de nieuwbouw van Europoll vormden de

Herkenbare achtergrond

aanleiding om het hele gebied tussen het Museon en het

Het gebied binnen de rand is op een typerende manier bestraat.

Joegoslavië-tribunaal opnieuw in te richten en een eigen

Eén lijnenspel van hout en metaal en beton zorgt voor eenheid.

gezicht te geven.

Het lijnenspel heeft geen speciﬁeke richting en loopt zowel op
brede als smalle stukken gewoon door. Op een tweetal plekken

Optimaal bereikbaar eiland

verbreedt de ruimte zich tot duidelijke pleinen. Eén plein ligt

Door de aanwezige instanties met een wereldwijde uitstraling

hoger ten opzichte van het andere plein, hetgeen tot uiting komt

heeft Buro Lubbers in zijn schetsontwerp gekozen om het

in een groot balkon. Omdat een groot deel van de pleinen wordt

thema ‘recht en vrede’ te verbeelden. Dit moet een plek worden

onderkelderd met een parkeergarage, kunnen hier geen bomen

die past in het rijtje van bekende Haagse iconen zoals het

geplant worden. Dit kenmerk wordt in het ontwerp versterkt

Binnenhof, het Vredespaleis en de Pier van Scheveningen.

door duidelijk te kiezen voor een groen gedeelte en een stenen
gedeelte. Op de overgang van het groene naar het stenen deel

De internationale uitstraling van het gebied komt niet alleen tot

ligt een bijzondere trappartij. Alle aanwezige functies in het

uiting in programma en de aanwezige functies, maar blijkt ook

gebied worden gezien als zelfstandige plekken. Zo krijgen de

uit de bijzondere ligging. De oostzijde van het het gebied wordt

villawijkjes extra prunussen, het OPCW grote haagblokken en

begrensd door een drukke verkeersader die in noordelijke

komen de musea te liggen achter een Thujabos.

richting aansluit op de A12 en in zuidelijke richting op de A20.
De hele Randstad, Schiphol en de Europoort zijn zo eenvoudig

De nieuwe inrichting maakt het World Forum tot een herkenbare

te bereiken. Aan de westzijde liggen tram 7 en 10 die naar het

achtergrond voor vredesdemonstraties en persbijeenkomsten.

Centraal Station rijden en aansluiten op de TGV. Enerzijds

Naast deze grootschalige en spectaculaire gebeurtenissen

zorgen deze grenzen voor een optimale bereikbaarheid.

is er echter ook veel ruimte voor alledaags stedelijk gebruik.

Anderzijds maken ze het plangebied tot een eiland in de stad.

Men kan koﬃe drinken op het terras op de nieuwe pleinen of
in de museumtuin. Men kan een stadswandeling maken langs

Dit eiland wordt in het plan van Buro Lubbers zichtbaar

de rand en de kenmerkende poorten of even vluchten uit het

gemaakt door het gebied letterlijk te omzoomen met een rand.

drukke kantoor om tot rust te komen op de vlonders onder de

Deze rand onderscheidt de verschillen in dynamiek: die van

bomen met uitzicht op de museumtuin.
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