
Welcome to The Hague
City of Hockey
Hoe Den Haag de stad en het WK Hockey samenbracht



Niemand kan de stad beter promoten dan haar eigen inwoners. Dat was de inzet van de gemeente toen het 
ambassadeursprogramma werd opgetuigd. Driehonderd zogenoemde City Hosts, verspreid over centrale punten in 
de stad, die op vrijwillige basis bezoekers wegwijs maken en antwoord geven op hun vragen. Haagse gastvrijheid in 
optima forma. 

de HAAGSe AMBASSAdeURSGAStHeeR

Vanaf eind oktober 2013 werd een intensieve 
rekruteringscampagne gestart. Abri’s in de stad, 
bijeenkomsten, advertenties en media-aandacht 
zorgden ervoor dat drie maanden later al 550 
aanmeldingen binnen waren. Het enthousiasme 
van de Hagenaars bleek dermate groot dat na 
de selectie- en trainingssessies maar weinig 
kandidaten afvielen. De motivatie van de Haagse 
vrijwilligers bleek drieledig: iets terugdoen 
voor de stad waar je van houdt, het onderdeel 
uitmaken van een groep én het neerzetten van 
een prestatie: “De ambassadeurs zagen het 
niet echt als vrijwilligerswerk, maar als iets 
bijzonders, een leuke functie met uitstraling”, 
ervoer Brian Benjamin die namens de gemeente 
het project mede leidde. 

Eind maart werden de City Hosts door 
Burgemeester Jozias van Aartsen beëdigd in 
het Louwman Museum. De officiële werkkleding 
werd gepresenteerd en op donderdag 29 
mei ging het programma van start, na een 

motiverende briefing in Sociëteit De Witte. 
Ging het meteen goed? Zeker niet. Het 
eerste weekend ging zo’n beetje alles mis 
wat maar mis kon gaan. “Ondanks dat bleef 
iedereen enthousiast. Na het weekeinde 
hebben we geëvalueerd en daar waar nodig 
aanpassingen gedaan. Vanaf dat moment liep 
het geweldig”, aldus Benjamin. Hij noemt met 
name de motivatie van de City Hosts zelf als 
doorslaggevende factor voor het succes. Want 
een succes werd het. Groepen ambassadeurs 
gingen op pad met een I-Pad om ‘wauw-
momenten’ vast te leggen. De meeste kwamen 
van de ambassadeurs zelf, opgetogen over de 
onuitputtelijke stroom van complimenten die ze 
ontvingen. 

Complimenten van bijvoorbeeld een Zweedse 
man die zei over de hele wereld te reizen, 
maar dit nog nergens had meegemaakt. Of van 
twee toeristen die stomverbaasd waren dat 
een City Host niet alleen vertelde welke bus 

ze moesten hebben, maar ook meeliep naar 
de halte. Er werden zelfs fooien ontvangen en 
het enthousiasme nam alleen maar toe. Het 
populairste onderdeel? De scheurplattegrond. 
De drukste plek? Den Haag Centraal Station. De 
betrokkenheid was enorm en de stad omarmde 
het project. De resultaten overtroffen iedere 
verwachting.

Het City Host programma was een dermate 
groot succes dat het een vervolg krijgt. 
Daarom is de stichting De Ambassade van 
Den Haag opgericht. Bij grote en minder grote 
evenementen in de stad doen organisatoren 
inmiddels een beroep op de Haagse vrijwilligers. 
Want gastvrijheid zit ’m in kleine dingen. Een 
simpel welkom heten, de weg wijzen of een leuk 
restaurantje aanbevelen. In Den Haag gebeurt 
het en zowel de inwoners als de bezoekers van 
de stad voelen zich er heerlijk bij. 

Welkom in Den Haag! 

Hagenaars en sportliefhebbers ,

Altijd als ik terugdenk aan het WK Hockey, kan ik niet anders dan glimlachen en dat is niet alleen omdat onze hockeydames en -heren zo’n fantastische 
prestatie hebben geleverd. Goud en Zilver halen in eigen land; dat doen niet veel sporters onze hockeyhelden na. 

Andere redenen voor mijn glimlach zijn het enthousiasme en de betrokkenheid die ik in die weken in de stad en in het stadion voelde. Het waren 
hectische weken waarin wij als stad ons van onze allerbeste kant hebben laten zien. Liep ik door de stad, dan zag ik niet alleen hockeyers van over 
de hele wereld, maar ook de ambassadeurs die hen beleefd en vriendelijk de weg wezen. Liep ik door het stadion, dan zag ik ondernemers die met 
enthousiasme vertelden over het product dat ze verkochten vanuit hun stand. Zat ik op de tribune, dan voelde ik het enthousiasme van de fans die 
hun team naar de overwinning probeerden te schreeuwen. Met het WK hebben wij als stad laten zien dat we heel goed in staat zijn gastheer te zijn 
van een groot toernooi. 

Voor iedereen die betrokken was bij de organisatie van het WK, vormde het toernooi het hoogtepunt van vier jaar hard werken, maar voor de stad 
was dit WK een startpunt. Terwijl het WK bezig was, voerde het huidige stadsbestuur onderhandelingen over het te voeren beleid voor de komende 
jaren. Hier hebben wij de ambitie uitgesproken om ieder jaar een groot toernooi naar Den Haag te halen. Met een pitstop voor de Volvo Ocean Race en 
vrijwel direct daar achteraan het WK Beachvolleybal, weten we deze ambitie in 2015 goed vorm te geven. Om ook in de jaren daarna onze ambitie waar 
te maken, wordt nu hard gewerkt.

Wethouder Sport ben ik niet meer, maar als wethouder Economie wil ik me voor het door ons gestelde doel net zo hard inzetten. Een groot sport-
toernooi betekent immers veel sporters en fans over de vloer, die allemaal in de stad slapen en eten. Het heeft daarnaast ook een positief effect op 
het beeld van Den Haag in binnen en -buitenland. Een toerist die in de toekomst door de stad loopt, moet eerst van onze stad gehoord hebben. Grote 
toernooien zorgen er voor dat de stad over de tong gaat. Het WK Hockey heeft mij geleerd dat wij als stad hier klaar voor zijn en daar ben ik iedereen 
die geholpen heeft bij het vormgeven van dit succes dankbaar voor.

Karsten Klein

Het wARen HectiScHe 
weken wAARin wij AlS 
StAd onS vAn onze 
AlleRBeSte kAnt HeBBen 
lAten zien



Op 18 februari 2010 brachten de KNHB en de gemeente Den Haag in gezamenlijkheid het bid uit. Na een intensieve 
voorbereiding en lobby klonk negen maanden later het verlossende woord: Den Haag mocht het WK Hockey 2014 
organiseren! Nooit eerder kreeg de stad de verantwoordelijkheid voor een dergelijk groot sportevenement. 

de vooRBeReidinG

Het binnenhalen van grote sportevenementen is 
goed voor zowel de inwoners als de uitstraling 
van de stad. Hockey heeft een diepgeworteld 
verleden in Den Haag en behoort tot de zeven 
speerpuntsporten. Het Haagse college schaarde 
zich volmondig achter het WK en met name 
sportwethouder Karsten Klein, die het stokje 
overnam van Sander Dekker, zou uitgroeien tot 
een warm pleitbezorger. Niet zelden zei hij: ‘‘Het 
WK het grootste examen is waar we voor staan 
en daar kijken we vol vertrouwen naar uit. Als 
internationale stad zijn wij gewend dit soort 
grote evenementen te organiseren’’. 

De hockeybond vond in Den Haag een 
aansprekende stad met een passende 
infrastructuur en enthousiasme om een dubbel 
WK (mannen én vrouwen) te organiseren. 
Projectleider WK namens de gemeente, 
Frank van der Peet, was vanaf het begin bij 

het project betrokken. Peter van der Meer, 
projectleider afdeling buitensport, werd 
voorzitter van het geformeerde bouwteam. 
Hierin namen acht personen plaats. Naast de 
gemeente en de stichting Den Haag Topsport 
onder meer vertegenwoordigers van de KNHB, 
hoofdaannemer Heijmans en adviesbureau 
Kybys. Onder de bouwgroep werden vijf 
werkgroepen geformeerd, die belast werden met 
de uitvoerende taken.

 Stadions
Wat moet er in het stadion gebeuren om het van een 

voetbal- naar een hockeystadion te transformeren 

en weer terug? En hoe bouwen we een GreenFields 

Stadion?

 Velden
Ontwerp het perfecte hockeyveld en integreer dit in 

de twee stadions.

 Evenemententerrein
De status van de terreinen, eigendomsrechten, het 

ombouwen en het weer in oorspronkelijke staat 

herstellen.

 Parkeren
Iedere dag werd gerekend op 15.000 toeschouwers. 

Twee weken lang. Parkeerwachters, ticketing, 

bewegwijzering.

 Infra

Een gewichtige werkgroep, namelijk verantwoordelijk 

voor zaken als de vervoersinrichting, de openbare 

weg, politie, verkeersregelaars, de provincie, het 

calamiteitenplan.

Het bouwteam was organisatorisch en technisch 
verantwoordelijk voor het WK. De werkgroepen 
koppelden voortdurend terug naar de bouwgroep, 
zogenaamd raakvlakmanagement. 

Wat is het effect van de voortgang van de ene werkgroep op de status 
van de andere? Tijdens het toernooi bleef het bouwteam iedere dag 
stand-by, in het geval van calamiteiten. Peter van der Meer draaide samen 
met Ton van den Bosch (verantwoordelijk voor infrastructuur) om en om 
een dubbele shift: ochtend/middag; avond/ochtend etc. Na afloop van het 
WK is het bouwteam vier weken lang ‘vol’ doorgegaan voor de correcte 
afhandeling. Het evenemententerrein en het GreenFields stadion werden in 
no-time ontmanteld en het Kyocera Stadion werd op 3 juli opgeleverd aan 
ADO Den Haag. Een week eerder dan waarop gerekend was. 

In het GreenFields Stadion wordt de laatste hand gelegd aan het 
speciaal ontwikkelde kunstgrasveld. 

Het Kyocera Stadion wordt geprepareerd voor het WK Hockey
ADO speelde gelukkig geen nacompetitie dus dat scheelde in tijdsdruk. 

Het WK gefaseerd
 
Fase 1: Binnenhalen toernooi; vanaf begin 2010
Fase 2: Samenwerkingsovereenkomsten sluiten
Fase 3: Technische voorbereiding
Fase 4: Vastlegging in contracten
Fase 5: Realisatie; bouw stadions, aanleg velden
Fase 6: Exploitatie; het evenement zelf
Fase 7: Ontmanteling
Fase 8: Projectafsluiting; tot najaar 2014

http://youtu.be/CDhz235ADAg
http://youtu.be/_5380bbPezg


Het wk en de StAd
Van 31 mei tot en met 15 juni 2014 was 
Den Haag in de ban van het WK Hockey. 
Dagelijks bezochten 15.000 toeschouwers de 
wedstrijden en dat leverde prachtige plaatjes 
op. De gemeente huurde zelfs een helikopter 
om schitterende beelden te maken. Op 
televisie was dagelijks het luchtshot te zien 
van de zee, via het Kurhaus en de binnenstad 
naar het Kyocera Stadion. 

Deze opname is precies de andere kant 
op geschoten. Op de voorgrond het 
volgepakte Kyocera Stadion, het sfeervolle 
evenemententerrein en de uitpuilende 
fietsenstalling. Goed zichtbaar is ook het 
Prins Clausplein en de Utrechtse Baan. 
Op de achtergrond het in lichte nevel gehulde 
silhouet van het centrum. 

Dagelijks bezochten 15.000 toeschouwers de 
  wedstrijden en dat leverde prachtige plaatjes op



de oPeninG

Voorafgaand aan de officiële opening werd ook op het Haags 
Hockey Plein afgetrapt. De burgemeester van Den Haag, Jozias 
van Aartsen, wethouder Karsten Klein en de voorzitter van de 
stichting HHP, Ties Kruize, verrichtten de openingshandeling 

begeleidt door een verrassende flashmob van zo’n 150 leden 
van Haagse hockeyverenigingen. De choreografie werd 
gemaakt door De Dutch Don’t Dance Division.

Koning Willem-Alexander tussen de deelnemers van het WK.

Ties Kruize en Karsten Klein openen het Haags Hockey Plein.

Op 30 mei 2014 werd het WK Hockey officieel geopend door Koning Willem-Alexander in het World Forum Theater. 
Met een spectaculaire show van het Nederlands Blazers Ensemble werden de genodigden uit heel de wereld gastvrij 
ontvangen in Den Haag.

http://youtu.be/4ooqz4u8JkA


oRAnje

Goud en zilver! De Nederlandse hockeyvrouwen voldeden aan de torenhoge verwachtingen en pakten in Den Haag 
de wereldtitel. De mannen moesten op zondag 15 juni in de finale hun meerdere erkennen in Australië. 

Het speelschema voorzag iedere dag in een duel 
van Oranje. Mede daardoor werd het toernooi 
massaal bezocht, liefst 220.000 toeschouwers 
in twee weken tijd. In het stadion, maar zeker 
ook daarbuiten op het Hockey Park, was de sfeer 
opperbest. Genietend van een lekker zonnetje 
was het een Oranjefeest op de terrasjes, bij de 
boetiekjes en de feesttent, bij La Place en in de 
diverse paviljoens. 

Het Nederlands vrouwenteam kende op zaterdag 
31 mei geen koudwatervrees. De eerste wedstrijd 
werd met maar liefst 6-1 gewonnen van Japan. 
De Nederlandse heren kenden eveneens een 
goede start door een dag later Argentinië 
met 3-1 te kloppen. Vooral de 1-0 zege op 
aartsrivaal Duitsland deed het stadion kolken. 
De mannen van bondscoach Paul van As 

wonnen hun poule overtuigend en door in de 
halve finale Engeland met 1-0 te verslaan, 
werd de eindstrijd gehaald. Die eindigde, in het 
bijzijn van vele hoogwaardigheidsbekleders 
waaronder de Koninklijke familie, in een 
teleurstellende 6-1 nederlaag.

De vrouwen van Oranje plaatsten zich na een 
foutloze exercitie eveneens voor de eindstrijd. 
Door doelpunten van Maartje Paumen en Kim 
Lammers werd met 2-0 gewonnen van de 
Australische dames. Na afloop barstte er een 
groot feest los in en rondom het Kyocera Stadion. 
Het gewenste goud was binnen!
Gedurende de week was NOS-directeur Jan 
de Jong regelmatig in het stadion te vinden. 
De publieke omroep bracht het evenement 
uitmuntend in beeld en was zeer content met de 

kijkcijfers. Het hele land genoot mee van het WK-
feestje in Den Haag.

Den Haag zelf genoot vooral van onze 
eigen Naomi van As. Tijdens de huldiging 
op de Hofvijver ontving ze uit handen van 
Burgemeester Van Aartsen de Stadspenning. 
“Dat was een heel grote eer voor me, hij heeft 
een mooi plekje gekregen. Ik hou van Den Haag. 
Het WK beleven in mijn eigen stad was echt 
bijzonder. Ik heb er hard voor getraind met als 
doel goud en het is waanzinnig dat het gelukt is”, 
reageerde Naomi verheugd.

Maartje Paumen in een innig moment met de wereldbeker.

De sfeer in het uitverkochte Kyocera Stadion 
was geweldig, zeker als Nederland speelde en het stadion 
helemaal oranje kleurde.



de Side eventS
Schitterende side-events brachten de zorgvuldig geformuleerde doelstelling, ‘de gehele Haagse samenleving zal 
meegenieten’, tot leven. En hoe! De stad profiteerde van de grootsheid van het WK dankzij de op maat gesneden 
sportieve menukaart. Er waren vier doelgroepen geformuleerd: jeugd & jongeren, volwassenen, senioren en 
gehandicapten. Een divers aanbod van ingrediënten en smaken voor iedereen om in beweging te komen. 

Er werd door de gemeente een mobiel hockeyveldje aangeschaft, 
maar in veel gevallen werd voor de extra activiteiten vertrouwd op 
bestaande infrastructuur. De streethockey-toernooien vonden plaats 
op de veldjes van de Richard Krajicek Foundation en de Johan Cruyff 
Foundation. Uiteindelijk bleek dit side-event zo populair, dat er op zestien 
veldjes verspreid over de stad streethockey werd gespeeld. Tijdens de 
spectaculaire finaledag op het Haags Hockey Plein werd bekend gemaakt 
dat er een landelijke uitrol van dit concept komt. 

Een andere noviteit was het uitgebreide aanbod voor alle onderwijs-
instellingen. De combinatie van sportieve en educatieve elementen werd 
door sommige docenten en directies met een lichte vorm van typisch 
Haagse scepsis ontvangen. Al gauw won het enthousiasme en bleek ook 
dit traject succesvol. Meer dan 60 scholen namen deel. De gymlessen op 
het Haags Hockey Plein zaten bomvol, evenals de Stockey’s World Tour 
in het Kyocera Stadion. Schooltoernooien, lessen in rolstoelhockey, extra 
naschoolse hockeycursussen. Voorbeelden van activiteiten die de jeugd 
met het WK en actief sporten in aanraking bracht. 

“Wat we wilden bereiken, is gelukt”, zegt Marlies van der Kolk. Ze is 
bij de gemeente coördinator verbinding topsport-breedtesport en 
fungeerde rondom het WK als projectleider sportieve side-events. 
“Met als uitgangspunt de bestaande sportnota hebben we een 
programma samengesteld waarin iedereen aan bod kwam. Omdat de 
hockeyverenigingen vrijwel allemaal vol zitten, hebben we voor wat 
betreft sportparticipatie bewust alternatieven gezocht. Het Streethockey 
is hier een goed voorbeeld van. De zichtbaarheid van topsport is tot op 
wijkniveau doorgedrongen. Dat is mede gelukt dankzij de inzet en het 
enthousiasme van heel veel mensen, ook in de wijken zelf. De Haagse 
stadsdelen hebben een actieve instelling getoond en diverse initiatieven 
ontplooid. Van lezingen tot de scouting. Van onderwaterhockey tot 
spaaracties. Het WK was groot en het werd breed gedragen. Het heeft alle 
verwachtingen overtroffen.”

VVoor de groep volwassenen werd een ambassadetoernooi en een 
bedrijventoernooi georganiseerd. Bij het The Hague Beach Stadium stond 
een internationaal Beachhockey-festival geprogrammeerd. Ouders van 
kinderen konden zich uitleven in het steeds populairdere trimhockey. De 
senioren deden aan fithockey en verbroederden bij KZ. Meer dan duizend 

‘golden oldies’, want vanaf zestig jaar, kenden een geweldige WK-week in 
Den Haag. Deelnemers kwamen van over de hele wereld naar de stad en 
de vele aanwezige Haagse hockeyverenigingen openden hun deuren.  
Tijdens de diverse G-dagen, die samen met de Dirk Kuyt Foundation en 

de KNHB werden georganiseerd, was het altijd feest. Lachende, zingende 
en springende kinderen. De Schilp in Rijswijk ruimde haar sporthal in 
voor rolstoelhockey. Voor alle actieve inwoners van Den Haag werd het 
WK Hockey een evenement om nooit te vergeten. 

Rolstoelhockey is een intensieve sport die 

met veel passie gespeeld wordt.

In het rulle zand beachhockey spelen. 

Dat viel voor veel spelers nog behoorlijk tegen.

Het gastcollege in het GreenFields Stadion werd 

door meer dan 1.100 Haagse studenten bezocht. 

In het panel onder meer Rob Jansen 

en René van der Gijp. 



Het HAAGS Hockey Plein
Een van de eerste zaken die algemeen projectleider Frank van der Peet initieerde was een brainstormsessie ‘met veel 
jonge, frisse geesten’. De insteek: een WK op een industrieterrein is leuk, maar hoe merkt de stad daar iets van? Hier 
werd de Haagse huiskamer als metafoor gebruikt. Met als voorbeeld het Glazen Huis (in 2007 gehuisvest op ‘t Plein). 
Zo ontstond Het Haags Hockey Plein. Onder supervisie van Lorien Kramer en Linda van Berkel bouwde de gemeente op 
‘t Plein aan een centrale ontmoetingsplaats op een voor alle Hagenaars herkenbaar punt. 

Om het Haags Hockey Plein (HHP) cachet te 
geven, benaderde Van der Peet vervolgens Ties 
Kruize. De 202-voudig international en Haagse 
hockeylegende krijgt veel verzoeken. Hij zei goed 
beargumenteerd ja tegen die van de gemeente: 
“Alles wat in het stadion ging gebeuren, was 
de verantwoordelijkheid van de hockeybond. 
Daarbuiten van de gemeente. Het WK moest voor 
alle inwoners van de stad worden. Een uniek iets 
in de geschiedenis van de Haagse binnenstad. 
Laagdrempelig, vrij toegankelijk en op een drukke 
plek. Dat is het Haags Hockey Plein geworden”. 
Op vrijdag 30 mei werd het HHP spectaculair 
geopend door wethouder Karsten Klein. 
De opening haalde zelfs de uitzendingen van 
de nationale nieuwsprogramma’s die avond. 
De gemeente gebruikte op het HHP drie 
standplaatsen om de kracht van het WK, de 

side-events en de culturele diversiteit van de 
stad te bundelen: Het paviljoen, een miniatuur 
hockeyveld van 20 bij 30 meter en een groot 
buitenpodium. Het paviljoen fungeerde tijdens 
het WK als Haagse huiskamer. Op grote 
schermen waren de wedstrijden te volgen. 
Overdag gebruikten ondernemers het paviljoen 
ook als hospitality-ruimte. Op het buitenpodium 
werd door Lustr een divers en vooral echt Haagse 
programma neergezet. Een keur aan bekende en 
minder bekende Haagse artiesten maakte haar 
opwachting. Van Jon Tarifa tot Slagwerk Den 
Haag, van De Régahs tot Captain Midnight.

Op het miniatuur hockeyveld werd dagelijks 
gespeeld. ’s Ochtends werden er gymlessen 
verzorgd voor Haagse scholieren. Pauzefitness 
tussen de middag, bedrijfs- en clubhockey 

en niet te vergeten de grote finale van het 
Streethockey. 

Het Haags Hockey Plein bleek een doorslaand 
succes. Liefst 25.000 bezoekers meldden zich 
gedurende het toernooi om de echte WK-sfeer in 
de stad te proeven. 

Het stichtingsbestuur van het HHP
 
Ties Kruize (Voorzitter)
Lisanne Lejeune 
Edwin van der Heide 
Rob Hoevens (Penningmeester)
Harry de Bruijn

Het plein kleurt oranje tijdens een WK wedstrijd die live op het HHP getoond werden.

http://youtu.be/9tqoRMOCfxc


HeijMAnS en GReenFieldS

Twee belangrijke partners waren hoofdaannemer Heijmans en kunstgrasleverancier GreenFields. Heijmans Bouw was verantwoordelijk 

voor de bouw van het tweede hockeystadion, het GreenFields Stadion. Dat gebeurde in recordtijd. In amper anderhalve maand verrees 

op parkeerterrein P3 een hockeystadion met een capaciteit van 5.000 stoeltjes. 

Nadat de ondergrond was aangelegd en 
goedgekeurd, werd halverwege maart begonnen 
met de bouw en de installatie van het stadion. 
Op woensdag 2 april werd het hoogste punt 
bereikt en twee weken later werd het aangelegde 
veld sporttechnisch goedgekeurd door Kiwa ISA 
Sport, een onafhankelijke keuringsinstelling. 

Dagelijks werden er twee duels gespeeld in het 
GreenFields Stadion. De wedstrijden werden 
afgewerkt op een zogenaamd GreenFields TX 
tophockeyveld. GreenFields is gespecialiseerd 
in het ontwikkelen van innovatieve 
kunstgrassystemen voor veldhockey en is 
een onderneming van Koninklijke Ten Cate nv 
alsmede partner van de KNHB. 

De totstandkoming van het perfecte veld 
was een langdurig traject. In 2012 werd een 
pilotveld bij KZ neergelegd. In de zoektocht 
naar het perfecte hockeyveld werd een unieke 
ondergrond gecreëerd, drainbeton. Een nieuwe 
systematiek om het water op een speciale 
manier af te voeren. Door middel van tests met 
spelers en betrokken bedrijven en instanties 
werd het veld verbeterd waarna er in 2013 nog 
eens vier watervelden bij Haagse clubs werden 
aangelegd. De hamvraag: hoe houdt het veld 
het water vast? Door de perforatiegaatjes in 
mindere mate terug te laten komen werd de 
ideale samenstelling gevonden. De kleur blauw 
werd vervangen door donkergroen.
In de zomer van 2013 werd besloten de 

ondergrond alvast aan te leggen in het Kyocera 
Stadion. Rekening houdend met het scenario dat 
ADO Den Haag dat seizoen in de nacompetitie 
zou spelen, bleek er te weinig tijd dit na afloop 
van de voetbalcompetitie te doen. 

Na afloop van het WK werd de mat uit het 
GreenFields Stadion geschonken aan HC 
Ypenburg. De mat van het Kyocera Stadion ging 
naar HDS. 

Heijmans was ook nauw betrokken bij de 
infrastructurele vraagstukken. Dagelijks moest 
de verwachte stroom van 6.000 auto’s, 2.000 
fietsen en 500 scooters in goede banen worden 
geleid. Het innovatieve mobiliteitsplan voorzag 

in drie parkeerterreinen. P4 in de nabijheid 
van het evenemententerrein. Aan de Henri 
Faasdreef, P6, was plek voor 1.360 auto’s. Op 
P11, het bedrijventerrein Prisma bij de afslag 
Bleiswijk aan de A12, konden 2.450 auto’s 

worden gestald en in geval van nood meer. 
Gedoseerd busvervoer zorgde ervoor dat er 
nauwelijks verkeersopstoppingen waren. 
Aan de oproep om met de fiets te komen werd 
massaal gehoor gegeven. Per dag kwamen 

3.000 mensen op de fiets, waarvoor in allerijl 
extra stallingen werden gecreëerd. 

Het Kyocera Stadion wordt geprepareerd voor het WK Hockey

http://youtu.be/h5-jbNGfSTY


citydReSSinG

De Rabobank Hockey World Cup was het grootste sportevenement van Nederland in 2014. De NOS besteedde 
uitgebreid aandacht aan het toernooi en Omroep West zorgde ervoor dat alle wedstrijden live in de regio te zien 
waren. Een geweldige stunt, want ook alle landelijke en regionale media pakten flink uit met het evenement. En 
terecht. Het WK moest een prachtig toernooi worden en dat werd het ook.

De inwoners van Den Haag is de grootsheid ervan niet ontgaan. De stad werd ‘aangekleed’ zoals dat heet. Aangekleed om een loyale gastheer 
te zijn voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Maar ook om de binding met het evenement te vergroten. Zo´n 300 grote banieren 
wapperden op diverse plaatsen in de stad. Ruim 200 met WK Hockey bestickerde stadsbussen reden hun rondes. Trams droegen vlaggen en 
het VVV-kantoor was getransformeerd in een sportief WK-uiterlijk. Tientallen billboards in de stad en het levendige Atrium droegen bij aan de 
hockeybeleving in Den Haag. 

Ook het stadhuis van Den Haag was volledig in WK hockey stijl aangekleed.

Prachtig was ook de redactionele aandacht voor het 

WK waarbij diverse internationals op bekende Haagse 

pleisterplaatsen al hockeyend op de gevoelige plaat werden 

vastgelegd. 

Het WK moest een prachtig toernooi
worden en dat werd het ook



IN TOTAALSTADIONS

ELKE DAG

KYOCERA STADION

GREENFIELDS STADION

3.000 FIETSEN
500 SCOOTERS

15.000 TOESCHOUWERS

432 HOCKEYERS

800 AANGEBODEN STAGES

300 OPGELEIDE EN 
ACTIEVE CITY HOSTS

100.000.000 TV-KIJKERS

768 BEVEILIGERS

6.500 HAAGSE SCHOLIEREN 
BETROKKEN BIJ HET WK

7 WATERVELDEN VOOR
HAAGSE HOCKEYCLUBS

24 TEAMS

649.992 VERKOCHTE SNOEPTOMAATJES 
IN HET WESTLANDGREENHOUSE

220.000 TOESCHOUWERS

16 LANDEN

76 WEDSTRIJDEN

6.000 AUTO’S

15.000 ZITPLAATSEN

5.000 ZITPLAATSEN
590 HOTELKAMERS VOOR 
SPELERS EN OFFICIALS 

 25.000 BEZOEKERS HAAGS HOCKEY PLEIN

wk FActS



FeeSt

Hockey vieRen dooR 
SPoRt en cUltUUR SAMen 
te BRenGen

Als je een feestje organiseert, zorg dan dat je alles hebt geregeld om het zo mooi mogelijk te maken. Het is al vaker gezegd, 
het WK Hockey moest meer zijn dan alleen hockey. En dat was het. 

Naast de 76 topsportwedstrijden bood dit WK bezoekers in en buiten het stadion meer. Sporters, fans en bezoekers van over de hele wereld werden 
samengebracht door van alle WK-landen muziek, cultuur en gewoonten uit te lichten. Iedere dag stond een WK-land centraal op het Hockey Park. 
Ook waren er tientallen side-events bij clubs en in de stad waar verschillende vormen van hockey in de schijnwerpers stonden. Ook veel van die 
evenementen hadden een internationaal tintje. De KNHB en FIH zetten zich daarnaast in om rondom het WK een aantal thema’s onder de aandacht te 
brengen. Zo werden sportiviteit, duurzaamheid en gezonde leefstijl op verschillende manieren beleefd.

Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is noodzakelijk om te zorgen dat een evenement slaagt. De gemeente Den Haag, de FIH, de 
Rabobank en de KNHB hebben met hart en ziel gewerkt om van het WK een succesvol evenement te maken. Door een toplocatie, het Kyocera Stadion, 
dat alles in zich heeft voor een topevenement, door een mooi plekje in hartje Den Haag, het Haags Hockey Plein, en door de vele side-events is het WK 
een wereldwijd feest geworden.

Johan Wakkie
Directeur KNHB 

http://youtu.be/yyhsDfiJlxY
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