
Justice for all

Een visie op behoud en herbestemming van de 
Amerikaanse ambassade te Den Haag





Geacht College
 In navolging van uw verzoek aan de gemeente 
Den Haag om ideeën te geven voor een mogelijke nieuwe 
bestemming voor de Amerikaanse ambassade willen wij u 
als Haags bedrijf, gespecialiseerd in realiseerbare concepten 
voor bestaande gebouwen en structuren, graag onze visie 
geven. Onze overmatige interesse voor het gebouw in haar 
omgeving is uw politieapparaat ook opgevallen.

 Het gebouw van de Amerikaanse ambassade heeft 
een historie van ups en downs. Het is een icoon van goed 
toegepaste moderne architectuur in een oude stad. Het 
verzet tegen de bouw was snel weg nadat het bij oplevering
aan de bevolking van Den Haag getoond werd. 

 Nu er al vele jaren een strikt beveiligingsregime heerst 
rondom het gebouw, is de charme verloren. Een logische stap 
is het verwijderen van de doorn in het oog van de Hagenaren, 
maar wij zijn van mening dat de oude bewondering weer kan
herleven.

 Met de verhuizing van de Ambassade worden twee 
kansen gecreëerd. Als eerste de kans om het gebouw weer 
het oude elan terug te geven, gedragen door een sluitende 
nieuwe functie. Als tweede kans zien wij de mogelijkheid tot 
het volwaardig maken van de groene kwaliteit van het Lange 
Voorhout.



Joegosla
vië

 Tri
buna

al

Inte
rna

tionaa
l Stra

fho
f

Inte
rna

tionaa
l G

ere
cht

sho
f

Kenn
isin

stit
uut

 Int
ern

atio
naa

l Rech
t

Geva
ngeni

s

Euro
pol | I

nte
rpol 2010



Een sluitende nieuwe functie
 Het open karakter van het op zich prachtige ontwerp 
van Breuer is teloor gegaan door de alsmaar toenemende
beveiligingsmaatregelen rondom de ambassade. Wel is 
hierdoor de nieuwsgierigheid van het publiek gewekt naar 
de binnenzijde van het gebouw. Juist vanwege het prachtige 
interieur dient het gebouw (weer) voor het publiek toegankelijk
te worden.

 Daarom zijn wij voor de invulling van het gebouw
uitgegaan van een openbare functie op de begane grond,
in de tuin en het auditorium met de mogelijkheid om 
beslotenheid te realiseren op de verdiepingen.

 Den Haag is de stad van vrede en recht. Verspreid
over Den Haag en Scheveningen zijn de diverse vestigingen
van belangrijke internationale instituten. Om deze status te
behouden, wil Den Haag dit concentreren. Door de locatie,
beveiliging en de grootte van deze gebouwen, zal dit voor de
gebruikers van deze gebouwen meerwaarde bieden, maar
de afstand naar publiek en toerisme wordt hierdoor mogelijk
groter.

 Uit onze eigen interesse naar de historie en functies
van deze instituten in combinatie met de locatie en kwaliteit 
van het gebouw, vinden wij het gebouw van de Amerikaanse 
Ambassade de uitgelezen plek om een kenniscentrum 
voor Internationaal recht te vestigen. 
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Op de kruising van cultuur, historie 
en internationaal recht

 Het kenniscentrum voor internationaal recht haalt 
haar bestaansrecht uit de gebruikers van de internationale 
instituten, specialisten, toeristen en lokale bevolking. 

 Met de loop van tramlijn 10 worden alle gebouwen 
van de belangrijkste instituten met elkaar verbonden. In het 
midden van deze route bevindt zich de huidige Amerikaanse 
ambassade. 

 Door de toevoeging van de Amerikaanse ambassade 
als architectonisch icoon aan de toeristische trekpleisters 
van Den Haag wordt de looproute van de toerist op een 
natuurlijke manier aaneengesloten. Tevens versterkt dit de 
aantrekkingskracht van het laatste deel van het jaarlijkse 
sculptuurfestival en de antiekmarkt.

 Het gesloten gebouw achter de beveiliging oefent 
een sterke aantrekkingskracht uit op de lokale bevolking. 
Gecombineerd met educatie over het belang van de positie 
van Den Haag als internationale stad van recht en vrede, 
biedt de functie van het gebouw als kenniscentrum voor 
internationaal recht de mogelijkheid begrip en wellicht trots te 
realiseren bij de lokale bevolking en verschaft de gemeente 
Den Haag een klankbord om deze ambitie verder uit te 
dragen. 
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Verbeterde openbare ruimte
 Het is overduidelijk voor eenieder dat het Lange 
Voorhout met zijn jaarlijkse sculptuurfestival / beeldentuin 
een genot is om in te lopen. Dit ondanks de dubieuze 
wegenstructuur die door dit deel van het Lange Voorhout 
loopt. Verder is het deel van de wekelijkse markt onderbelicht. 
Dit komt ook omdat een deel ten behoeve van de beveiliging 
van de Ambassade afgezet is. Met de naastgelegen 
hoofdweg en regelmatige verstoppingen door evenementen 
heeft de route automatisch de functie bestemmingsverkeer 
gekregen. Het komt dan ook vreemd voor/over dat deze 
route nog steeds dubbel uitgevoerd is. 

 Bij combinatie van het parkeren met de marktfunctie 
en het elimineren van de dubbele autoroutes, kan een veel 
rustigere looproute worden verkregen en kan het Lange 
Voorhout echt als stadspark gaan fungeren. Deze kwaliteit 
wordt versterkt indien er fysieke elementen opgenomen 
worden waardoor de overgang tussen weg, parkeren, 
horecaplein, marktfunctie en stadspark wordt benadrukt.   

 Op dit moment gaan de toeristische looproutes over 
het Lange Voorhout richting Denneweg en wordt het laatste 
deel van het Lange Voorhout, wat eindigt met een bijzonder 
uitzicht op het Binnenhof en Mauritshuis overgeslagen. De 
trekkende functie en de bijzondere architectuur op het einde 
van een stadspark zal het Lange Voorhout weer tot en geheel 
maken.
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Het kennisinstituut
 In de openbare gedeelten van de begane grond zien
wij een informatiecentrum en museum ten behoeve van
(school) educatie en voor geïnteresseerden. Hoe verder men
in het gebouw komt, hoe specialistischer de kennis wordt. De
mate van openbaarheid wordt dan ook steeds beperkter. 
In aanvulling op het kenniscentrum zien wij een exclusieve 
kopstudie voor specialisatie op het gebied van internationaal 
recht als een goede toevoeging.
 
 De bibliotheek kan hierbij zijn functie behouden. 
Het auditorium kan zowel gebruikt worden door het 
informatiecentrum als voor lezingen en colleges. Door de 
bouw van een lunchpaviljoen met terras boven de ingang van 
de parkeergarage wordt een logische begrenzing van de tuin 
gecreëerd en een natuurlijke menging van de verscheidenheid 
aan gebruikers en bezoekers. De combinatie van 
informatievoorziening, naslag voor professionals en opleiding 
zal voor iedereen inspirerend werken.

 De twee ingangen kunnen functioneren als 
voetgangersroute om de hoek af te snijden. Voor de beleving 
wordt daarmee het gebouw een logisch deel van de openbare 
ruimte. 

 Uitbreidingsmogelijkheid voor het kenniscentrum 
en opleiding zijn mogelijk op het Korte Voorhout richting 
Malieveld, waar de verouderde Franse ambassade en het 
voormalige gebouw van Mees Pierson zich bevinden. Het
laatste gebouw heeft momenteel alleen tijdelijk gebruik.
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