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Inleiding
Den Haag heeft als Hofstad een unieke toeristische troef in handen. We zien grote
kansen om de 'koninklijke kaart' in Den Haag nog beter te spelen. Het openstellen
van de Haagse paleizen blijft een grote wens, maar tot dat mogelijk is, doet D66
vandaag drie voorstellen om ons koninklijk goud te verzilveren:
1. Toegankelijke informatie rondom koninklijke paleizen en monumenten;
2. Een ‘Kroontjesroute’ door de stad voor wandelaars en fietsers;
3. Aanbieden van geloofsbrieven ambassadeurs een koninklijk evenement.
Drie voorstellen
1.

Toegankelijke informatie rondom Koninklijke paleizen en monumenten
Toeristen voor Paleis Noordeinde maken de mooiste foto’s, maar kijken
vertwijfeld om zich heen wat voor paleis dit nu eigenlijk is. Een toerist die nu op
eigen houtje de stad bezoekt, kan nergens over de geschiedenis van Paleis
Noordeinde lezen, zelfs al staat hij er recht voor. Of lezen wie de man is, die
zittend op een paard tegenover het paleis wordt afgebeeld. En dat komt omdat
er nergens informatieborden
staan. Niet voor dit paleis, niet
bij de stallen en ook niet bij de
andere Haagse paleizen en
monumenten. En dat is
ongelofelijk zonde: want we
hebben die informatie allang
beschikbaar. Met digitale en
interactieve informatieborden,
zoals bijvoorbeeld in Milaan1,
kunnen we deze informatie in
allerlei talen toegankelijk
maken.

1 http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it?urile=wcm:path:tur_en_contentlibrary/sitecontent/milanopratica/servizituristici/totem_turistici
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2.

Een ‘Kroontjesroute’ door de stad voor wandelaars en fietsers
Zorg ervoor dat toeristen en bezoekers op eigen houtje de koninklijke stad
kunnen verkennen, door de ‘Kroontjesroute’ te markeren. In combinatie met
betere informatievoorziening in verschillende talen kan iedereen zo de
koninklijke hoogtepunten van de Hofstad ontdekken. Niet alleen in het
centrum, maar ook daarbuiten zijn koninklijke attracties te vinden. Van de
geschiedenis van de Graven van Holland in Loosduinen tot de jachtdomeinen
in Wassenaar en van de landing van de Oranjes in 1830 op Scheveningen tot
de Koninklijke Wachtkamer op station Hollands Spoor. Een ‘Kroontjesroute’
voor fietsers laat bezoekers ook de unieke bezienswaardigheden in deze
wijken zien.

Aanbieden van geloofsbrieven ambassadeurs een koninklijk evenement
Meerdere woensdagochtenden in de maand rijdt er een hele stoet over de
Mauritskade naar Paleis Noordeinde. Onder begeleiding van de Kapel der
Koninklijke Luchtmacht worden de ambassadeurs per koets vervoerd. Maar
Hagenaars en bezoekers zijn hier zelden van op de hoogte. Het aanbieden van
de geloofsbrieven van
ambassadeurs aan de Koning is
een speciaal moment, wat zich
perfect leent om tot Haags
fenomeen uit te groeien. Dit kan al
op een heel simpele manier door
deze momenten aan de agenda op
www.denhaag.com toe te voegen.
Naast inzichtelijker maken wanneer
de geloofsbrieven worden
overhandigd, liggen er ook grote
kansen om inzichtelijker te maken
wat er daadwerkelijk gebeurt bij
Foto: http://www.eckhardtfotografie.nl/beeldbank/geloofsbrieven-aanbieden-aan-de-koning/ deze ceremonie.
3.

Werkgelegenheid
Het beter benutten van de toeristische mogelijkheden in de Hofstad is niet alleen
leuk voor de toeristen, maar ook goed voor Den Haag en de werkgelegenheid in de
stad. Zeker nu de ambitie is uitgesproken dat het aantal toeristen met 3% moet
stijgen per jaar, zal de vraag naar medewerkers in deze sector toenemen. Met de
drie voorstellen die D66 doet, en de investering in de toeristische sector die daarbij
hoort, wordt de Haagse arbeidsmarkt nu en in de toekomst versterkt.
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