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Bijeenkomst Koninklijk programma 2022 

Marketing Haagse Binnenstad 

Datum:  donderdag 14 april 2022 

Locatie:  Online via MS Teams 

Tijd:   12.00 – 13.00 uur 

 

Aanwezig: Caroline Coleman Stationsmanager Den Haag CS 
Judith van Delft Beleidsadviseur toerisme gemeente DH 
Hilde Gloudemans Teamleider Marketing & Communicatie THMB 
Mizja Haak  Stichting Document voor een monument 
Anneke Hanemaaijer Stalhouderij Hanemaaijer / Stg Stadskoetsiers 
Anouck Haverhoek Communicatieadviseur Raad van State 
Lotte Bosscher  Stagiaire Beeld & Geluid 
Sarah de Bruijn MHB & Winkelstraatmanager BIZ City Center 
Mary Hessing  The Hague & Partners 
Nienke van Gerwen  Museumkwartier – Gemeente Den Haag 
Daphne Honsbeek Gebiedsmanager BIZ Noordeinde 
Annemieke Klein Coördinator Evenementen Raad van State 
Gabry van der Let Publieksevenementen gemeente Den Haag 
Joachim Miedema Communicatieadviseur ProDemos 
Onno Muller  Hotel Voco The Hague 
Martijn van Ooststroom PR & Marketing Haags Historisch Museum 
Macy Pole  Het Nationale Theater 
Iris Reijman  LUSTR 
Evelien de Smedt PR & Marketing Hotel Voco The Hague 
Titia Sterk  Programmamanager Bureau Binnenstad 
Hans Tiggeler  MHB (Communicatie en sociale media) 
Evalien Timmers Festivaldirecteur Prinsjesfestival 
Robert Wittenberg Dudok Den Haag 
Daphne Wray  Chef de Bureau MHB 

Notulen: Willem Bek  WBZ consultancy  
 
Agenda / Besproken 

1. Opening en mededelingen 
2. Wat houdt het koninklijk programma in? 
3. Mogelijke programmaonderdelen 
4. Ideeën- en voorstelronde deelnemers 
5. Vervolg en afsluiting 

https://global.gotomeeting.com/join/307163949
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1. Opening en mededelingen 

Daphne Wray verwelkomt de ingelogde deelnemers omstreeks 12.00 uur en zij 
schetst de rol van Marketing Haagse Binnenstad (MHB). Ook dit jaar ontving MHB de 
opdracht om het koninklijk Programma vorm te geven. Daphne toont de agenda voor 
vandaag en stelt vast dat er geen bezwaren zijn tegen de opname die ten behoeve 
van de notulen van deze bijeenkomst wordt gemaakt. Deze opname wordt na het 
vaststellen van het verslag vernietigd. 

2. Wat houdt het koninklijk programma in? 

Daphne licht toe dat het programma tot doel heeft de positionering van Den Haag als 
Koninklijke stad te versterken. MHB doet dit onder meer door het bundelen van alle 
evenementen rondom Prinsjesdag. Ook organiseert MHB extra evenementen en 
worden anderen aangespoord dat eveneens te doen om het programma groter en 
dus krachtiger te maken. De marketingcampagne geschiedt door The Hague 
Marketing Bureau (THMB). Het programma wordt uitgevoerd in de periode van 
zaterdag 10 september (Open Monumentendag) tot en met dinsdag 20 september 
(Prinsjesdag). 

Het koninklijk programma trekt gewoonlijk een hoogwaardige doelgroep aan. Uit 
onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlanders het koninklijk karakter 
van Den Haag een reden vindt om een bezoek aan de stad te plannen. 

Daphne toont een video van de sfeer en evenementen tijdens het koninklijk 
programma van het afgelopen jaar. Zij hoopt dat de al bestaande ingrediënten voor 
het koninklijk programma een inspiratie zijn voor aanvullende initiatieven die ertoe 
bijdragen dat bezoekers vaker en langer in Den Haag verblijven. 

3. Mogelijke programmaonderdelen 2022 

Het Prinsjesfestival maakt uiteraard deel uit van het koninklijk programma en de 
gemeente zal ook dit jaar weer trachten Open Monumentendagen te organiseren in 
deze periode, waarbij hopelijk ook weer het Kabinet van de Koning wordt 
opengesteld, evenals de koninklijke wachtkamer. Bezoekers van Den Haag kunnen 
gewoonlijk in september gratis de oefeningen van de Cavalerie Ere Escorte, de 
Bereden Brigade en het Trompetterkorps bijwonen. Dit jaar zal er tevens een 
herdenkingsconcert in de Kloosterkerk plaatsvinden (Gebroeders De Witt/Rampjaar 
1672). 

Evalien Timmers geeft desgevraagd aan dat het grootste publieksonderdeel van het 
Prinsjesfestival plaatsvindt op zaterdag 17 september. Dan wordt gestart met het 
Prinsjesontbijt langs het schelpenpad bij de Hofvijver, waarvoor gewoonlijk 700 
plaatsen beschikbaar zijn. Ongeveer 350 plaatsen zijn beschikbaar voor mensen 
zonder uitnodiging, mits zij zich daarvoor tijdig aanmelden. Omdat de Prinsjesmarkt 
die dag op dezelfde locatie wordt georganiseerd, zijn er voldoende foodtrucks en 
koffiekraampjes om ook zonder deelname aan het ontbijt te genieten. 

De exacte invulling van het Prinsjesfestival zal afhangen van het budget, maar er is 
elk jaar wel voorzien in podia voor muziek en dansvoorstellingen. Met Angelique 
Schipper wordt contact opgenomen om te bezien of die dag ook de acht koninginnen 
over de markt kunnen lopen om leuke fotomomenten te realiseren. Met de Ooievaart 
wordt gesproken over de mogelijkheid om boten op de Hofvijver in te zetten en 



Bladzijde 3 van 6 

mogelijk zal er in de middag een ceremonieel moment worden georganiseerd met 
Thijs van Leeuwen (Gemeenten Den Haag). Daarnaast zullen alle democratische 
instellingen de deuren van hun prachtige panden openen. Vorig jaar was dit een 
groot succes bij de Hoge Raad, de Raad voor de Rechtspraak, het Huis van Europa 
en de Algemene Rekenkamer. Op Prinsjesfestival – Beleef het feest van de 
democratie! is een ‘aftermovie’ te zien van het afgelopen jaar. Voorafgaand aan 
zaterdag 17 september omvat het programma ook inhoudelijke zaken zoals de 
Prinsjesrede en het Prinsjesdebat. Bij elk onderdeel zijn er mogelijkheden voor 
publieksdeelname, maar 17 september is echt volledig voor het publiek bestemd. 
Daphne dankt Evalien voor deze toelichting. 

Daphne toont enkele beelden van andere bestaande attracties die gewoonlijk vanuit 
de ondernemers en partners in de binnenstad worden georganiseerd. Zo organiseert 
het winkelgebied Noordeinde jaarlijks ‘Royal September’ en zorgen zij ook tijdens 
Prinsjesdag voor diverse acts en entertainment. Ook laat men vaak een ‘gouden 
koets’ rondrijden. De Passage organiseert jaarlijks in deze periode koninklijke 
rondleidingen door de Passage. Daarnaast worden er vaak bijzondere koninklijke 
arrangementen geboden in hotels, restaurants en retailzaken waarbij kortingen of 
speciale services worden geboden. Ook zijn er altijd koninklijke voorstellingen in 
theaters en Amare, evenals speciale tentoonstellingen. Vorig jaar heeft THMB een 
Royal Tour Den Haag uitgebracht, een route die men gratis met een smart phone 
kan lopen langs alle koninklijke bezienswaardigheden in de stad. Tevens is er een 
‘luxury shopping route’ ontwikkeld die van de Bijenkorf naar het Hilton hotel en terug 
de bezoekers via diverse winkelgebieden leidt. Alle acties worden gecommuniceerd 
en meegenomen in het programma op Koninklijk Den Haag | DenHaag.com. 

MHB zorgde in 2021 voor extra activiteiten, zoals rondvaarten met een gids op de 
Hofvijver, een buitenbioscoop met koninklijk programma op het Lange Voorhout en 
de inzet van de koetsen van stalhouderij Hanemaaijer voor koninklijke koetsritten 
waarbij de diverse attracties kunnen worden aangedaan. 

Tevens draagt MHB zorg voor de koninklijke aankleding en branding van de 
binnenstad om de zichtbaarheid van alle evenementen te vergroten en de 
binnenstad aantrekkelijker te maken. Zo werden er vorig jaar ‘beachflags’ verspreid 
bij deelnemende instellingen en de diverse activiteiten. Op programmatorens kunnen 
bezoekers zien waar en wanneer er evenementen zijn. Ook wordt er voorzien in een 
fysieke programmafolder met het totale aanbod van het koninklijk programma. Verder 
is er een flyer specifiek voor Prinsjesdag, die op 20 september wordt uitgedeeld op 
de NS-stations en markante punten in Den Haag. 

Hilde Gloudemans geeft een terugblik van de marketinginzet van 2021 die tot doel 
had de doelgroep bekend te maken met Den Haag als Koninklijke stad. Daarbij werd 
vooral gericht op de kwaliteitstoerist, de stijlzoeker, die veel dingen wil ondernemen. 
De campagne liep vorig jaar van 9 tot en met 22 september en benadrukte dat men 
in september een uniek koninklijk dagje uit kon ervaren met een vernieuwde 
audio/video wandeling langs verschillende paleizen, het Prinsjesfestival, Open 
Monumentendagen, Royal Shopping en nog veel meer. 

De perslancering van de Koninklijke wandeling (Royal Tour) vond vorig jaar geheel in 
stijl plaats op 9 september in Hotel Des Indes en leidde tot een totale mediawaarde 
van bijna 150.000 euro. Naast de geschreven pers werd Radio 2 benut en via sociale 
media werd een speciale video verspreid. Zowel lokaal als regionaal werden er 
posters en reclameborden ingezet voor deze campagne. Samen met ‘in de buurt’ 

https://www.prinsjesfestival.nl/
https://www.prinsjesfestival.nl/
https://denhaag.com/nl/koninklijk-den-haag
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werd er ‘branded content’ ingezet en uiteraard werden Google Adwords en diverse 
social media benut. De nieuwsbrief van september werd volledig aan het koninklijk 
programma gewijd. De eigen redactie van THMB zorgde daarnaast voor veel 
berichten op diverse social media kanalen. Daphne dankt Hilde voor deze toelichting 
en zij verwacht dat de marketingcampagne dit jaar niet veel zal afwijken van hetgeen 
Hilde heeft geschetst. 

4. Ideeën- en voorstelronde deelnemers 

Daphne legt uit dat het koninklijke programma al veel omvat, maar dat de gemeente 
Den Haag en MHB de ambitie hebben het verder te laten groeien om het programma 
nog interessanter te maken voor bezoekers. Ideeën daarvoor zijn van harte welkom. 
Alle arrangementen van ondernemers kunnen worden opgenomen in de campagne. 
Daphne verzoekt de aanwezigen daarom tijdens de voorstelronde ook aan te geven 
welke plannen of ideeën zij hebben. Om dit jaar voldoende voorbereidingstijd te 
hebben, vindt deze bijeenkomst eerder plaats dan gewoonlijk. Daphne heeft enkele 
weken geleden al per e-mail gewezen op de diverse subsidiemogelijkheden die de 
gemeente biedt voor kleinschalige evenementen. Gezien de deadline voor de 
aanvraag van bepaalde subsidies dient men nu ook al na te denken over 2023. 

Anneke Hanemaaijer schetst de routes van de koetsen die inmiddels een traditie zijn 
geworden rond Prinsjesdag in Den Haag. Onderweg verstrekt de koetsier informatie 
over de gebouwen langs deze route, die gewoonlijk ook door de Glazen Koets wordt 
gereden. Ook op het Noordeinde verzorgt stalhouderij Hanemaaijer de koetsen. 
Daphne vult aan dat andere ondernemers en organisatoren van evenementen via 
MHB ook met Anneke contact kunnen opnemen om de koetsen langs een bepaalde 
locatie te laten rijden. 

Caroline Coleman geeft aan dat op de NS stations CS en HS wordt getracht de 
tienduizenden reizigers die hier elke dag arriveren direct het gevoel te geven dat zij 
in Koninklijk Den Haag zijn. Daphne vermeldt in dit kader de inzet van promotieteams 
op het station CS die de reizigers op Prinsjesdag informeren over de diverse 
evenementen. De openstelling van de koninklijke wachtkamer op station HS is al 
genoemd. 

Gabry van der Let beoordeelt momenteel de tweede ronde van subsidieaanvragen, 
waaronder ook het Prinsjesfestival, Royal September en het herdenkingsconcert 
ressorteren. Zij wijst ook op de subsidieregeling ‘investeren in cultuur’ waarvan ook 
gebruik kan worden gemaakt bij evenementen. Zij zal de informatie hierover via 
Daphne verspreiden (Den Haag - Subsidie Investeren in cultuur aanvragen). 

Iris Reijman wijst op het evenement The Hague Highlights dat in december 2021 
werd georganiseerd met een focus op het Museumkwartier. Er is een volgende editie 
voorzien in het kader van de ‘Have a Royal Winter’ campagne en zij sluit niet uit dat 
er ook rond Prinsjesdag in de avonden een lichtshow mogelijk is. 

Mary Hessing maakt vanuit The Hague & Partners plannen om tijdens de renovatie 
van het Binnenhof het bezoekersaantal op peil te houden. Zij bespreekt deze 
plannen volgende week met de wethouder en zij zal bezien of er een link kan worden 
gelegd met het koninklijk programma. In ieder geval zal er eind augustus een 
herdenking zijn van de moord op de gebroeders De Witt op de Plaats. 

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-cultuur-en-evenementen/subsidie-investeren-in-cultuur-aanvragen.htm


Bladzijde 5 van 6 

Judith van Delft is beleidsadviseur toerisme bij de gemeente die opdracht voor het 
koninklijk programma verstrekt om de positionering van Den Haag als Koninklijke 
stad te versterken.  

Anouck Haverhoek meldt dat het gebouw van de Raad van State voorafgaand aan 
de Coronacrisis werd opengesteld voor het publiek tijdens het koninklijk programma 
en zij hoop dat dit ook dit jaar weer kan geschieden. Samen met haar collega 
Annemieke Klein denkt zij graag mee met organisatoren van bijvoorbeeld de 
Prinsjesrede en het Prinsjesdebat. 

Mizja Haak volgt de renovatie van het Binnenhof en geeft een serie boeken uit over 
dit monument. In september komt een volgend boek uit waarmee de kunstcollectie 
van het Binnenhof wordt ontsloten. Daaraan wordt een tentoonstelling gekoppeld in 
het Atrium van het stadhuis. Deze start gelijk met het UIT Festival begin september. 

Sarah de Bruijn geeft aan dat de BIZ City Center gewoonlijk diverse acts op straat 
laat uitvoeren tijdens Prinsjesdag om te voorzien in extra sfeer voor de bezoekers. 

Evelien de Smedt en Onno Muller vertegenwoordigen het hotel Voco The Hague dat 
is gevestigd in het voormalige kantoor van ABN/Amro aan de Kneuterdijk. Zij 
verwachten met bijvoorbeeld een Royal Cocktail of een Royal Menu te kunnen 
bijdragen aan het koninklijk programma. Onno wijst erop dat er vanuit het hotel graag 
wordt meegedacht en dat er ook faciliteiten kunnen worden aangeboden. Judith 
vermeldt in dit kader dat onlangs de digitale ‘DenHaagPas’ is gelanceerd door 
THMB. Deze pas biedt de mogelijkheid om tijdelijk arrangementen aan te bieden, 
bijvoorbeeld een koninklijke deal voor een hotelkamer met iets extra’s. 

Macy Pole van het Nationale Theater verwacht dat ook dit jaar weer iets zal worden 
gedaan rond Prinsjesdag. Zo vond vorig jaar de Kindertroonrede plaats in de 
Koninklijke schouwburg. Daphne benadrukt dat ook zaken die al jaren in de periode 
rond Prinsjesdag plaatsvinden, kunnen worden aangemeld bij MHB zodat deze in de 
marketing en communicatie rond het koninklijk programma worden meegenomen. 
Dat geldt dus ook voor het live uitzenden van de troonrede. 

Joachim Miedema beziet graag welke mogelijkheden er zijn om vanuit ProDemos bij 
te dragen aan het koninklijk programma. De focus zal daarbij liggen op het uitdragen 
van de politieke spelregels in een democratie. 

Martijn van Ooststroom wijst op de tentoonstelling ‘Macht - 800 jaar Binnenhof’ in het 
Haags Historisch Museum die vanaf oktober 2021 loopt. Daarin komt ook het 
pronken met de macht in beeld, inclusief de Gouden Koets en de Hoedjesparade. 
Vanaf juli 2022 is er een tentoonstelling over het rampjaar 1672, nu 450 jaar geleden. 
Martijn meent wel dat er erg veel festiviteiten en evenementen zijn geconcentreerd in 
september: het UIT Festival, de Open Monumentendagen op 10 en 11 september, 
het Prinsjesfestival en begin oktober vindt de Museumnacht plaats. Het Haags 
Historisch Museum zou een discussiemiddag of -avond kunnen organiseren over de 
Gouden Koets. Tevens zijn er rondleidingen mogelijk langs de tentoonstellingen en in 
het verleden zijn er ook rondleidingen georganiseerd in Paleis Kneuterdijk. 

Daphne Honsbeek bevestigt dat de BIZ Noordeinde ook dit jaar weer ‘Royal 
September’ zal organiseren met ‘gouden koetsen’ en entertainment in het 
winkelgebied. Dat wordt zoals gewoonlijk afgesloten met een feestelijke Prinsjesdag. 

Robert Wittenberg zal contact opnemen met Mary Hessing omdat hij graag ziet dat 
de renovatie van het Binnenhof nadrukkelijk wordt opgenomen in het koninklijk 
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programma. Het is immers de eerste keer dat het Binnenhof tijdens Prinsjesdag niet 
toegankelijk zal zijn voor het publiek. Verder sluit hij met Dudok aan de Hofweg graag 
aan bij de diverse evenementen. 

Daphne benadrukt nogmaals dat alle belangstellenden ook onderling contact kunnen 
leggen om gezamenlijke acties te bespreken. Vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) worden echter niet meer alle e-mailadressen 
automatisch met iedereen gedeeld en moet er dus via MHB contact worden 
opgenomen. De aanwezigen geven aan dat zij geen bezwaar hebben tegen het 
delen van hun e-mailadressen met alle overige belangstellenden. Omdat niet alle 
‘koninklijke partners’ die op de contactenlijst van Daphne staan aanwezig waren is 
besloten deze lijst niet te delen. Contact met andere Koninklijke partners kan gelegd 
worden via Daphne. 

5. Vervolg en afsluiting 

Het verslag van deze bijeenkomst wordt naar alle aanwezigen gezonden. 

Daphne organiseert in juni een bijeenkomst waarin iedereen een update kan geven 
van de voorbereidingen voor het koninklijk programma. Dan zal zij ook de deadline 
doorgeven waarop er nog programmaonderdelen kunnen worden doorgegeven voor 
de programmafolder. Vermoedelijk zal deze deadline al medio juli zijn, want de 
programmafolder dient in augustus gereed te zijn. 

Op een vraag van Anouk antwoordt Daphne te verwachten dat de troonrede dit jaar 
weer wordt uitgesproken in de Grote Kerk en zal de rijtoer van de Koning vanaf het 
Paleis Noordeinde, via de Kneuterdijk en het Buitenhof naar de Grote Kerk leiden. 

Ten slotte moedigt Daphne alle aanwezigen aan de nu verkregen informatie te delen 
met andere belangstellenden. Zij verneemt ook graag welke deelnemers nog werden 
gemist. Zij kunnen dan worden uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst.  

Daphne dankt allen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst omstreeks 13.00 uur. 


