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Hoe ziet Scheveningen er in 2020 uit? Voor u ligt 
de Discussienota Scheveningen-kust, die wij als 
basis gebruiken om hierover met u te praten. De 
nota bevat de eerste ideeën voor de toekomst 
van Scheveningen Bad, Dorp en Havenkwartier 
Noord. Ook bevat de nota twee voorstellen voor 
een nieuwe verkeersstructuur van Scheveningen 
om het groeiende verkeer te kunnen opvangen. 
Verder staan hierin de vragen waar we het met u 
over willen hebben, want het is nog lang niet af. 
Alle goede ideeën zijn dan ook meer dan welkom. 
De resultaten van de samenspraak gebruikt de 
gemeente bij het maken van het masterplan 
Scheveningen-kust.   

Ik ben er van overtuigd dat Scheveningen het 
tweede bruisende centrum van Den Haag kan 
worden. Dé badplaats van Noord-West Europa. 
Wij hebben nu de kans om hiervoor de basis te 
leggen en deze ambitie waar te maken. En dat 
is nodig ook. De bestedingen in Scheveningen 
bad nemen af. Zonder nieuwe impulsen zal deze 
tendens doorzetten, met alle gevolgen van dien. Ik 
realiseer me dat we met ingrijpende ideeën komen. 
Er zijn veel belangen mee gemoeid. En ze zorgen 
voor onzekerheden over wat er nu precies gaat 
gebeuren, dat maakt het er niet makkelijker op. 
Scheveningen, dé badplaats van Noord-West 
Europa. Niet alleen voor de toerist, maar vooral ook 
voor de Scheveninger. De vier seizoenenbadplaats 
voor iedereen. Ik roep bewoners en ondernemers 
van Scheveningen én Den Haag op hun stem te 
laten horen tijdens de samenspraak. Alleen samen 
met alle betrokkenen kunnen we de toekomst voor 
Scheveningen veilig stellen.

Scheveningen, bestaat voor mij uit de vier peilers; 
wonen, visserij, toerisme en het gevecht tegen de 
zee. Het gevecht tegen de zee, uit zich in een nieuw 
ontwerp voor de boulevard. De zeewering moet 
versterkt worden en wij als gemeente benutten 
deze noodzaak om een kwaliteitsslag te maken in 
de openbare ruimte. Deze nieuwe strandboulevard 
rijgt de parels Bad, Dorp en Haven aan elkaar. 

Ook de visserij krijgt een impuls met de plannen voor 
de Haven. Op het Noordelijk Havenhoofd gaat de 
visserij investeren en het Norfolk terrein bruist straks 
van de culturele activiteiten, met topmusea, kades 
vol terrassen en haar nieuwe woonwijk. 

Over de haven en boulevard zijn al besluiten 
genomen. Daarnaast is er discussie over een nieuwe 
buitenhaven. De samenspraak nu, gaat zoals gezegd 
over Scheveningen Bad, Dorp en Havenkwartier 
Noord. Het gaat om vragen als; hoe maken we 
Scheveningen Bad weer aantrekkelijk? En hoe zorgen 
we dat Scheveningen Dorp haar rustige karakter 
kan behouden, en hoe kunnen we haar historische 
karakter versterken? En dan het Havenkwartier-
Noord, hoe kunnen we daar een aantrekkelijker 
woongebied van maken en de bedrijvigheid meer 
laten aansluiten bij het maritieme karakter van de 
haven en het sportstrand?
Belangrijke vragen voor de toekomst van 
Scheveningen én Den Haag. In Scheveningen staat 
veel te gebeuren. En Scheveningen verdient het. Ik 
roep u van harte op met ons mee te denken en nodig 
u uit voor de samenspraak bijeenkomsten. Want 
alleen samen kunnen we investeren in de toekomst.  

Marnix Norder, wethouder Bouwen en Wonen

SCH2020
Op Scheveningen staat veel op stapel. Zo heeft de 
 gemeenteraad al een besluit genomen over de nieuwe 
inrichting van de Boulevard tussen de Scheveningse-
slag en de haven. Volgens planning wordt eind 2009 
gestart met de zandsuppletie. Aansluitend wordt in het 
zomerseizoen 2010 gestart met de werkzaamheden aan 
de zeewering. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd en zullen naar verwachting medio 2013 
gereed zijn.

Op 14 februari 2008 heeft de gemeenteraad de Nota 
van Uitgangspunten Scheveningen Havens vastgesteld. 
Hierin is de nieuwe invulling van het voormalige Norfolk-
terrein en omgeving vastgelegd. Het college van B&W 
heeft hiervoor in juli een projectontwikkelaar geselec-
teerd. Met deze ontwikkelaar zal een Samenwerkings-
overeenkomst worden afgesloten. Dan is de volgende 
stap het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan.
Op het voormalig Norfolkterrein komt een stedelijk 
centrum met een mix van horeca, leisure en wonen. 
Op het Noordelijk Havenhoofd wordt de functie van de 
visserij versterkt. Wel wordt er een verbinding gezocht 
met toeristische attracties. Over de toekomst van dit 
gebied vindt overleg plaats met de visserijsector.

Door een consortium van marktpartijen is een voorstel 
ingediend voor de aanleg van een nieuwe buitenhaven 
die geschikt is voor een cruiseterminal, een jachthaven 
en eventueel bedrijfsactiviteiten. Gezamenlijk met het 
consortium studeert de gemeente momenteel op de 
mogelijkheden, kansen en eventuele belemmeringen. 
Begin 2009 zal uit drie varianten één model worden 
vastgesteld dat verder zal worden uitgewerkt. Een 
definitief besluit wordt pas later genomen, nadat er 
apart samenspraak over is gehouden. 

Voor deze drie initiatieven lopen afzonderlijke besluit-
vormingstrajecten. Deze Discussienota en de samen-

Veel plannen in Scheveningen

Plangebied Masterplan Scheveningen-kust.

spraak gaan over de overige delen van Scheveningen-
kust: Bad, Dorp en het Havenkwartier Noord. Tevens 
presenteren wij twee modellen voor een nieuwe 
verkeers  structuur in Scheveningen. Na de samenspraak 
zal medio 2009 het Masterplan worden opgesteld, 
waarin de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkeling 
van Scheveningen-kust worden vastgelegd. Deze 
hoofdlijnen zullen nog op allerlei manieren verder 
moeten worden uitgewerkt. Daarvoor zijn nog vele 
vervolgbesluiten nodig. 

Met zoveel plannen en nota’s kan iemand snel de weg 
kwijt raken. In het onderstaande schema hebben wij de 
belangrijkste projecten op een rijtje gezet, samen met 
een overzicht van de belangrijkste momenten tot de 
zomer van 2009.
In het planningsoverzicht zijn de vier grote projecten 
opgenomen: Masterplan Scheveningen-kust, 
Scheveningen-Havens, de buitenhaven en de Boulevard. 
We bevinden ons nu in de samenspraakperiode van 
de Discussienota. Ook hebben we een officieel advies 
gevraagd aan het  Advies Platform Scheveningen (APS) 
over de Discussienota.
Zoals in de planning wordt aangegeven duurt de 
samen spraak tot eind februari. Daarna worden de 
reacties verwerkt en wordt een concept Masterplan 
opgesteld. In een milieueffectrapportage (Plan-MER) 
worden de milieueffecten van de voorstellen in het 
Masterplan onderzocht. Naar verwachting wordt het 
concept Masterplan vóór de zomer van 2009 in de 
gemeenteraad besproken.
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Denk met ons mee
over Scheveningen: 
wereldplek aan zee!

Wéreldstad aan Zee 1

Leeswijzer:
Deze discussienota bestaat uit drie delen:

Deel één geeft een analyse/beschrijving van het totale masterplangebied Scheveningen-
kust; komt met voorstellen en stelt op basis daarvan de vragen die centraal staan in 
de samenspraak. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s: openbare ruimte, economie, 
verkeer, wonen, landschap en natuur en leefbaarheid, vrije tijd en sport.

In deel twee gebeurt hetzelfde, maar dan specifiek gericht op de deelgebieden Bad, 
Dorp en Havenkwartier Noord.

Dit betekent dat als u de hele brochure leest, u soms zaken dubbel tegenkomt. 
Een uitklapkaart geeft u een overzicht van alle voorgestelde maatregelen.



In deze samenspraak moeten de ideeën voor 
Scheveningen verder vorm krijgen. Dit doen we 
door het organiseren van een aantal bijeenkomsten 
voor alle belangstellenden. Daarnaast opent 
medio januari 2009 het informatiecentrum 
Ontwikkelingen Scheveningen-kust, haar deuren; 

Wat vooraf ging
Met de Structuurvisie Den Haag 2020 (Wereldstad 
aan Zee) heeft de gemeenteraad de ambities voor 
de toekomst van de stad vastgelegd. Een toekomst 
voor een stad waar wordt geïnvesteerd in kwaliteit 
en waar mensen graag willen wonen en werken, 
ondernemen en recreëren. De Wereldstad aan Zee 
krijgt vorm door de ontwikkeling van negen kans-
gebieden waarvoor een masterplan gemaakt wordt. 
 Scheveningen-kust is een van die gebieden. 
De ambities uit de structuurvisie zijn vertaald naar 
uitgangspunten in de Nota van Uitgangspunten 
Scheveningen-kust. Deze is 14 februari 2008 door de 
gemeenteraad vastgelegd. 
Vervolgens zijn er studies gedaan naar de deel-
gebieden Havenkwartier Noord, Dorp en Bad en een 
nieuwe verkeersstructuur. Die hebben geleid tot de 
eerste ideeën en de samenspraakvragen zoals u die 
in deze discussienota kunt lezen.
De deelstudies en de Nota van Uitgangspunten kunt u 
bekijken op www.wereldstadaanzee.nl/scheveningen.

Masterplan Scheveningen-kust
Op basis van de Nota van Uitgangspunten en de 
 reacties uit de samenspraak stellen wij het Master-
plan Scheveningen-kust op. Dit Masterplan vormt 
de basis voor de toekomstige ontwikkeling van 
Scheveningen  tot 2020. Het bevat plannen die wij 
op korte en lange termijn kunnen realiseren. Zo 
leggen wij  onder andere in het Masterplan het toe-
komstbeeld vast voor het Havenkwartier Noord, 

Scheveningen moet het tweede bruisende centrum van Den Haag en dé badplaats van Noordwest-Europa 
worden. Deze ambities legde de gemeente vast in de Nota van Uitgangspunten. De afgelopen maanden 
vertaalden wij deze uitgangspunten naar eerste ideeën voor Havenkwartier Noord, Scheveningen 
Dorp en Scheveningen Bad. Deze ideeën vindt u samengevat in deze discussienota. Daarnaast vindt u 
een aantal vragen waar we graag met u over verder willen denken en praten. Dat doen we tijdens de 
samenspraak, die loopt van medio januari tot eind februari 2009. 

IN SCHEVENINGEN STAAT VAN 
ALLES OP STAPEL

een centrale ontmoetingsplek voor vragen en 
informatie over toekomstig Scheveningen. 

Een boodschap staat in ieder geval voorop:
‘Denk met ons mee over Scheveningen: 
wereldplek aan zee!’
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 Scheveningen Dorp en Scheveningen Bad. Het is een 
startpunt voor de verdere uitwerking van de plannen in 
de jaren daarna. Waarschijnlijk is het Masterplan in juli 
2009 klaar voor besluitvorming in de gemeenteraad.

Waarom samenspraak?
Wij willen de komende maanden graag met bewo-
ners, ondernemers en bezoekers van Scheveningen 
overleggen over de thema’s uit de discussie nota, die 
belangrijk zijn voor de toekomst van  Scheveningen. 
Waarom? Omdat de gemeente het belangrijk vindt 
dat betrokkenen en belanghebbenden meeden-
ken en meepraten vóórdat er een kant-en-klaar 
 Masterplan ligt. Denkt u met ons mee? 

Waarover samenspraak?
In deze brochure vindt u de thema’s waarover 
wij graag met u van gedachten wisselen. Omdat 
de gemeenteraad al besluiten nam over de 
ontwikkeling van Scheveningen Haven (het Norfolk-
terrein en het Noordelijk Havenhoofd), over de 
zeewering en over de nieuwe Boulevard, vallen 
deze thema’s buiten de samenspraak. Verder is er 
een studie verricht naar de mogelijke aanleg van 
een nieuwe buitenhaven in combinatie met een 
cruiseterminal. Hieruit zijn drie scenario’s ontstaan. 
Het college zal in januari 2009 een besluit nemen 
welke voorkeursvariant verder wordt uitgewerkt. 
Meer informatie over de laatste stand van zaken 
en de planning van alle plannen leest u op de 
binnenzijde van de omslag.   



Hoe samenspraak?
De samenspraak in Scheveningen loopt van medio 
januari tot eind februari 2009. Voorafgaand aan 
de samenspraak brengen wij belanghebbenden 
inhoudelijk op de hoogte. Dit doen wij met deze 
brochure en een informatiemarkt.
De brochure is huis-aan-huis verspreid in het Master -
plan gebied Scheveningen-kust. Daarnaast is de  
brochure beschikbaar via www.wereldstadaanzee.nl/  
scheveningen en op plekken zoals het stadsdeel-
kantoor en de bibliotheek in Scheveningen. 

De informatiemarkt is waarschijnlijk op 10 januari 
2009 en vindt plaats in het nieuwe Informatie centrum 
Ontwikkelingen Scheveningen-kust; SCH 2020 (in 
de voormalige kaarsenmakerij op de boulevard, 
strandweg 11). De markt is bedoeld om u nader te 
informeren en vragen te beantwoorden, u kunt hier 
ook reageren op de samenspraakvragen. Ook kunt 
u zich hier opgeven voor de bijeenkomsten die we 
tijdens de samenspraak gaan organiseren. 

We organiseren in totaal acht bijeenkomsten. Drie 
gebiedsgerichte bijeenkomsten voor Havenkwartier 
Noord, Dorp en Bad en vijf thematische bijeen-
komsten. De thema’s die besproken worden zijn: 

Verkeer en Parkeren •
Openbare ruimte: lijnen, pleinen en sferen •
Economie •
Natuur en Landschap  •
Leefbaarheid en Sport •
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Het thema Wonen komt aan bod in de gebieds-
gerichte bijeenkomsten.

Na deze acht bijeenkomsten volgt een bijeenkomst 
waar we de resultaten van de samenspraak op een 
rij zetten. Begin januari maken we het samenspraak-
programma bekend met daarop nadere informatie 
over deze bijeenkomsten. Zet in ieder geval de 
informatiemarkt van 10 januari alvast in uw agenda!

Wat doen we met uw reacties?
De gemeente bundelt alle reacties en suggesties van 
bewoners, ondernemers en bezoekers. Vervolgens 
geven wij met argumenten aan wat wij hiermee 
gaan doen. Sommige reacties nemen wij over, 
andere niet. Soms is nader onderzoek nodig. Alle 
reacties, en ons commentaar daarop, zijn openbaar 
en bieden wij aan de gemeenteraad aan. Op basis 
van de Nota van Uitgangspunten en de reacties 
uit de samenspraak stellen wij het Masterplan 
Scheveningen-kust op.

Voorwaarden voor uitvoering van de ideeën
In deze brochure wordt een groot aantal ideeën 
genoemd voor de toekomstige ontwikkeling van 
Scheveningen. Voor alle ideeën geldt dat ze pas 
uitgevoerd kunnen worden als de gemeenteraad 
een beslissing heeft genomen over het definitieve 
masterplan Scheveningen-kust. Bovendien moeten 
ze passen in een geldig bestemmingsplan en moet 
de financiële haalbaarheid gegarandeerd zijn.

U kunt natuurlijk ook schriftelijk reageren op de samenspraakvragen; uw reactie kunt u sturen naar: 

Gemeente Den Haag, Projectteam Scheveningen-kust, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag.  

Of mailen naar Scheveningen-kust@dso.denhaag.nl.

Daarnaast kunt u vanaf begin januari een enquête invullen op www.wereldstadaanzee.nl/Scheveningen.
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Toch is Scheveningen ook toe aan vernieuwing. 
Er zijn signalen over economische achteruitgang 
in Bad. De laatste jaren is er weinig geïnvesteerd 
in nieuwe toeristische voorzieningen. Er zijn 
veel klachten over de bereikbaarheid van 
Scheveningen, over de verkeersdoorstroming 
en over (het gebrek aan) parkeermogelijkheden, 
vooral op topdagen. In Bad en Dorp kent de 
ruimtelijke inrichting knelpunten, zoals het 
gebrek aan zicht op zee en de slecht ingerichte 
pleinen. Tevens is het woningbestand niet 
overal meer van deze tijd, met name in het 
Havenkwartier Noord. 

Er zijn voldoende kansen om het woon- en 
werkklimaat te verbeteren. Door nieuwe 

ontwikkelingen krijgt de Haven bijvoorbeeld een 
nieuwe toekomst, waarin de visserij, het toerisme 
én de bewoners een eigen plek krijgen. Daarnaast 
bieden meer delen van Scheveningen kansen 
voor vernieuwing, waardoor Scheveningen meer 
allure krijgt en nóg aantrekkelijker wordt voor 
bewoners, bezoekers en ondernemers.  

Daarom wil de gemeente Den Haag de komende 
jaren investeren in Scheveningen. Wij willen 
bestaande problemen oplossen en toekomstige 
problemen voorkomen. Door de bestaande 
kansen en kwaliteiten te benutten en te 
versterken én door nu nieuwe ingrepen te plegen, 
zorgen wij ervoor dat Scheveningen straks een 
wereldplek is aan zee.

SAmENSPrAAkTHEmA’S
NOTA VAN UITGANGSPUNTEN
Wie komt er nu niet graag op Scheveningen? Het is een unieke plek aan zee, waar bewoners en 
kustliefhebbers elkaar van oudsher ontmoeten op het strand, op de Boulevard, op de kades langs 
de havens en in de keizerstraat. Waar de gezellige drukte in Bad, de authentieke rust in Dorp en de 
dynamiek van Haven en Havenkwartier Noord elkaar afwisselen. Waar ongekende mogelijkheden 
aanwezig zijn voor sport, recreatie, kunst en cultuur. Waar je geniet van de zee, het strand en de 
duinparken. 

321
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Sferen
Met oog voor de eigen identiteit van de 
omgeving accentueren wij de verschillende 
sferen van Haven, Dorp en Bad extra, waardoor 
ze tastbaar en beeldend worden. Wij koesteren 
het kleinschalige, dorpse karakter van Dorp als 
een authentieke leefomgeving met een bijzonder 
woonmilieu. 
De sfeer van Bad als toeristische trekpleister en 
parel aan zee willen wij steviger neerzetten door 
het toevoegen van nieuwe toeristische functies en 
een hoogwaardig winkelcentrum. 
En in Havenkwartier Noord leggen wij het 
accent op visgerelateerde activiteiten, 
strandsporten, nieuwe bedrijvigheid en wonen 
aan de haven. 

Onze ambities zijn uitgewerkt op basis van 
de volgende zes thema’s, waarover wij met 
u van gedachten willen wisselen tijdens de 
samenspraak bijeenkomsten. 

1. Openbare ruimte: samenhang en kwaliteit
2. Economische activering van Scheveningen
3. Verkeer en parkeren
4. Op Scheveningen: stedelijk wonen aan zee
5. Landschap en natuur
6. Leefbaarheid, vrije tijd en sport

ruimte voor Scheveningen: identiteit en vernieuwing

Lijnen
De historische lijnen Houtrustweg, Scheveningse-
weg en Zwolsestraat zijn nog steeds de belang-
rijkste routes naar de Scheveningse kust. In de 
toekomst neemt die betekenis alleen maar toe. 
Wij willen deze routes zo inrichten, dat ze de sfeer 
weergeven van dat deel van Scheveningen waar 
ze naartoe leiden: Haven, Dorp of Bad. Ze zijn 
daardoor direct herkenbaar. 

Pleinen
Mooie pleinen en open ruimtes zijn de nieuwe 
blikvangers van Scheveningen. Ze vormen gast vrije 
en goed bereikbare ontvangstruimtes, waar mensen 
aankomen met het idee dat ze daadwerkelijk aan de 
kust zijn. De pleinen zijn straks de gangmakers van 
bedrijvigheid en toerisme in Scheveningen. Kortom: 
aantrekkelijke plekken, waar je elkaar graag ontmoet. 
Enkele voorbeelden: 

In Scheveningen Haven geven de brede kades  •
ruimte aan bedrijvigheid, maar ook aan nieuwe 
initiatieven, evenementen en terrassen
Het Prins Willemplein en de Prins Willemstraat  •
kunnen de functie krijgen van ontvangst- en 
huiskamer van Scheveningen Dorp
Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden  •
van een ontvangstruimte aan zee in het 
centrum van Bad. 

4 6

Om de identiteit van Scheveningen-kust te versterken en om de ambities te kunnen verwezenlijken, is 
een verbetering van de ruimtelijke structuur van Scheveningen nodig. Het lijnen-pleinen-sferen concept 
is de basis hiervoor.

5
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1.  Openbare ruimte: samenhang en kwaliteit

Bij de ruimtelijke inrichting van Scheveningen 
hebben wij oog voor het eigen karakter en de 
verschillende sferen van Haven, Dorp en Bad. 
Wij willen deze sferen versterken en de onderlinge 
samenhang vergroten, zodat ze beter tot hun 
recht komen.

De ruimtelijke samenhang is afhankelijk van de inrichting van de openbare ruimte en van de elkaar 
ondersteunende functies binnen het gebied. Dit bepaalt de herkenbaarheid van Scheveningen als bad- 
en havenplaats. Door een verbetering van de samenhang kan letterlijk ruimte gegeven worden aan 
nieuwe ontwikkelingen en impulsen. Er ontstaat ruimte voor centrale ontmoetingsplaatsen, groene 
zones, toeristische trekpleisters, meer zicht op zee en er komt ruimte langs de havens. 

Samenspraakvragen

De Scheveningseweg is herkenbaar  •
als de entree van Scheveningen Dorp. 
Heeft u suggesties om de Houtrustweg 
en de Zwolsestraat net zo herkenbaar 
te maken als toegang tot respectievelijk 
Scheveningen Haven en -Bad?
De pleinen spelen een centrale rol in het  •
vernieuwde Scheveningen. Wat moet op 
deze pleinen te doen zijn?
Zijn er nog andere waardevolle plekken  •
die een rol kunnen spelen in de openbare 
ruimte van het nieuwe Scheveningen?



2. Economische activering van Scheveningen
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De gemeente wil investeren in een dynamisch, aantrekkelijk en seizoens- en toekomstbestendig 
Scheveningen. Scheveningen trekt jaarlijks nog steeds ongeveer achttien miljoen bezoekers: veertien 
miljoen in Bad en vier miljoen in Haven. Deze bezoekers besteden wel minder geld dan vroeger en 
verblijven de laatste jaren korter in de hotels. 

Scheveningen Haven en Havenkwartier 
Noord
In Scheveningen Haven zal een nieuw aanbod van 
voorzieningen leiden tot meer bezoekers. Dit geeft 
een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid. 
In Havenkwartier Noord is rondom de eerste 
en tweede haven ruimte voor economische 
bedrijvigheid die past bij het karakter en de 
identiteit van het havengebied. Vis, strandsporten, 
design- of themahotels en creatieve sector zijn 
hierbij sleutelwoorden. De visserij is van oudsher 

een belangrijke bron van inkomsten. Een actieve 
visserijsector is de basis voor Scheveningen 
Haven, samen met een verdere ontwikkeling van 
de watersport. Met de herontwikkeling van het 
Noordelijk Havenhoofd ondersteunt de gemeente 
de verdere groei van de visserijsector.

Scheveningen Dorp
De economische impulsen voor Scheveningen 
Dorp richten zich op het stimuleren en verder 
ontwikkelen van kleinschalige functies en een 
goed toegankelijk en aantrekkelijk winkel- en 
horeca-aanbod.
 
Scheveningen Bad
Voor Scheveningen Bad is de belangrijkste 
doelstelling het minimaal handhaven van het 
huidige aantal bezoekers. Deze bezoekers willen 
wij meer over het jaar spreiden en langer in 
Scheveningen laten verblijven. Om dit te bereiken, 
zijn flinke impulsen nodig. Wil Scheveningen 
zijn rol als toeristische trekpleister, badplaats, 
winkelcentrum, interessant vestigingsgebied en 
cultureel ‘entertainer’ goed kunnen vervullen, dan 
zijn nieuwe initiatieven nodig als het: 

aantrekken van topattracties die in alle  •
seizoenen amusement bieden aan jong en oud
realiseren van een aantrekkelijk winkelaanbod  •
voor bewoners en bezoekers
aanbieden van een aanlokkelijk cultureel  •
programma met een ruim aanbod van musea 
en theaters
geven van een grondige facelift aan toeristische  •
trekpleisters, zoals de Pier.

Samenspraakvragen

De gemeente wil het toerisme naar  •
Scheveningen bevorderen door 
stimulering van nieuwe economische 
functies. Dat leidt aan de ene kant tot 
veel nieuwe werk gelegen heid, maar 
zorgt aan de andere kant soms ook voor 
overlast voor bewoners. Hoe brengen wij 
beide aspecten met elkaar in balans?
Vindt u de voorgenomen plannen  •
afdoende om Scheveningen verder 
te ontwikkelen tot dé badplaats van 
Noordwest-Europa of zijn andere 
economische impulsen denkbaar of 
noodzakelijk?
Ziet u zelf mogelijkheden om initiatieven  •
te ontwikkelen die impulsen geven 
aan de economische ontwikkeling van 
Scheveningen?
Welke toekomstige, economische  •
ontwikkelingen voor de visserijsector en 
de watersport lijken u het meest kansrijk? 
En welke het minst?
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Variant 2 
Variant 2 betekent een optimale bewegings-
vrijheid voor de auto tussen Haven, Dorp en 
Bad. Via de gebruikelijke route Westduinweg 
– Duinstraat – Jurriaan Kokstraat rijdt men 
door het woongebied Dorp gemakkelijk met de 
auto van Haven naar Bad. Vanwege de groei 
van het autoverkeer en de beperkte ruimte is 
éénrichtingverkeer op deze route nodig. Door 
het instellen van éénrichtingverkeer neemt 
het verkeer op de route Duinstraat – Prins 
Willemstraat – Jurriaan Kokstraat licht af. De 
afname is echter onvoldoende om tramlijn 1 op 
RandstadRail kwaliteit aan te leggen.

3.  Verkeer en parkeren

Autobereikbaarheid
De toename van het autoverkeer is het 
grootste probleem. Om dit op te lossen, 
zijn verschillende denkrichtingen bedacht 
en met een discussiegroep besproken. Dit 

Variant 1
Variant 1 is gericht op verbetering van de 
leefbaarheid in Dorp door het doorgaand 
autoverkeer te weren uit dit woongebied. Door 
een wegafsluiting tussen de Westduinweg en de 
Duinstraat en ter hoogte van de Badhuiskade, 
kan het autoverkeer hier niet meer langs, met 
uitzondering van de nood- en hulpdiensten. 
Voor de Haven zijn twee routes als 
hoofdontsluiting mogelijk, met de Westduinweg 
als meest realistische mogelijkheid. Het 
verkeerssysteem in Bad met haar vele 
kruispunten moet worden gestroomlijnd om de 
verkeersstromen te kunnen verwerken. Deze 

Goede bereikbaarheid is essentieel voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Of u nu te voet, per fiets, 
openbaar vervoer of met de auto gaat, de reis naar en door Scheveningen moet een prettige belevenis 
zijn, zonder obstakels. Nu al leveren de verkeerstromen knelpunten op. Waarschijnlijk nemen deze 
problemen in de toekomst toe. Daarom wil de gemeente investeren in een goed verkeersplan dat 
leidt tot een goede doorstroming op de wegen naar en in Scheveningen, voldoende parkeerplaatsen, 
stallingplaatsen voor de fiets en een verbetering van het openbaar vervoer. 

Voor de Haven zijn twee hoofdroutes als 
hoofdontsluiting mogelijk, met de Westduinweg 
als meest realistische mogelijkheid. In Bad kan 
het verkeer verwerkt worden door de Kurhausweg 
af te sluiten voor autoverkeer, met uitzondering 
voor nood- en hulpdiensten. De Zwolsestraat zal 
de hoofdentree voor Bad vormen. Het verkeer kan 
door de vereenvoudigde verkeerssituatie op het 
Palaceplein vlot doorstromen. 
Variant 2 biedt de mogelijkheid om vanuit de Haven 
via de gebruikelijke route naar Bad te rijden. De 
Scheveningseweg zal samen met de Houtrustweg 
de ontsluiting van de Haven vormen. Daardoor is 
hier een toename van het verkeer te verwachten. 

variant gaat uit van een éénrichtingscircuit 
via de Harstenhoekweg, Zwolsestraat, Gevers 
Deynootweg en Kurhausweg.

Het autoverkeer zal zich concentreren op een paar 
hoofdroutes, waardoor er meer ruimte komt voor 
de fiets en het opwaarderen van de tramlijnen 
tot RandstadRail kwaliteit. Een vermindering van 
het verkeer betekent ook meer ruimte voor de 
voetganger, versterking van het dorpse karakter 
en het woonklimaat.

heeft geleid tot twee mogelijke varianten, 
die beide op hoofdlijnen aangeven op welke 
wijze de toekomstige autobereikbaarheid van 
Scheveningen kan worden vormgegeven. 
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Beide varianten zijn geen blauwdrukken, het is 
mogelijk om elementen uit de alternatieven voor 
Bad en Haven uit te wisselen en te combineren. De 
komende maanden zal worden toegewerkt naar 
één definitieve variant. In de toekomstige situatie 
is de autobereikbaarheid van Scheveningen 
sterk verbeterd. Er zal echter niet voorkomen 
kunnen worden dat op extreme piekdagen, 
zoals bijvoorbeeld bij evenementen, toch nog 
bereikbaarheidsproblemen kunnen optreden. Er 
zullen dan andere maatregelen worden ingezet.

Met het oog op de verwerking van het verwachte 
toenemende autoverkeer voorzien wij ook nog 
andere ingrepen:

Aanpassing kruispunt Houtrustweg (onderdeel  •
Noordwestelijke Hoofdroute: Hubertustunnel, 
Johan de Witlaan, President Kennedylaan, 
Segbroeklaan, Sportlaan) 
Aanpassing van de huidige kruising  •
Duindorpdam (Houtrustweg/Kranenburgweg/
Westduinweg)
Verschillende maatregelen voor de route  •
Duinstraat – Prins Willemstraat – Jurriaan 
Kokstraat, variërend van beperking van de 
rijrichtingen tot het geheel afsluiten van 
doorgaand autoverkeer 
Een duidelijke verkeersloop binnen Bad  •
gekoppeld aan het parkeersysteem 
Opheffing van de verbinding van de Statenlaan  •
met de Westduinweg.
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(ondergrondse) parkeervoorzieningen 
Bij de keuze voor (nieuwe) openbare 
parkeer locaties houden wij rekening met 
de hoofd structuur voor het autoverkeer 
en de bereikbaarheid. Potentiële nieuwe 
parkeergarages zijn denkbaar op de locatie 
van de tramremise aan Harstenhoekweg, het 
Palaceplein en omgeving, het Circusplein en de 
Badhuiskade
Bij het realiseren van de parkeervoorzieningen  •
besteden wij aandacht aan herkenbaarheid, 
routering en parkeerverwijzing
Er is door bewoners gevraagd om te komen  •
tot een verhoging van de tarieven voor het 
bezoekersparkeren op straat. Wij zijn bereid 
dit in overweging te nemen, mede in relatie 
tot maatregelen om het piekaanbod te 
faciliteren.

 
Op de fiets
Ook fietsend moet Scheveningen goed en veilig 
te bereiken zijn. Daarom willen wij fietsroutes 
comfortabel en veilig maken en zorgen wij voor 
extra stallingplaatsen, tegen gematigde tarieven. 
Zo stimuleren wij dat mensen de auto laten 
staan. 

Naast aanpassing van de wegenstructuur nemen 
wij andere, aanvullende maatregelen om de 
bereikbaarheid van Scheveningen te waarborgen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan dynamische route-
informatie en parkeer geleiding of het bevorderen 
van transferia aan de rand van de stad inclusief 
vernieuwende openbaar vervoerfaciliteiten 
(‘Scheveningen-express’). Deze mogelijkheden 
worden nader onderzocht.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer binnen Scheveningen 
moet worden verbeterd, zowel voor wat 
betreft snelheid, comfort als het aantal trams. 
Bestudeerd wordt op welke wijze de huidige 
tramlijnen 1, 9 en 11 op RandstadRailniveau 
kunnen worden gebracht. In Scheveningen komt 
een aantal “tophaltes”, die door hun vormgeving 
en uitstraling afwijken van de normale haltes. 
Een andere verbetering die wij nastreven is een 
verbinding tussen de haven en het Centraal 
Station.

Parkeren
Voor het parkeerbeleid zetten wij een breed 
maatregelenpakket in, variërend van de 
uitbreiding van betaald parkeren in meerdere 
woonbuurten en meer parkeervoorzieningen 
(zoals garages), tot Park and Ride (bijvoorbeeld 
in de vorm van transferia). Enkele specifieke 
uitgangspunten:

Voor Oud Scheveningen en de Visserijbuurt is  •
besloten om per februari 2009 betaald parkeren 
in te voeren
Bij nieuwbouw wordt op het eigen terrein  •
geparkeerd, zoveel mogelijk in gebouwde 

Samenspraakvragen

Welke voor- en nadelen ziet u bij de twee  •
verkeersvarianten? In het bijzonder voor 
Scheveningen Dorp? 
Vindt u het een goed idee om het  •
betaald parkeren overal in te voeren in 
Scheveningen-kust?
Ziet u naast de genoemde plannen en  •
aanvullende maatregelen nog meer 
mogelijkheden om de bereikbaarheid van 
Scheveningen te verbeteren? 
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4.  Op Scheveningen: stedelijk wonen aan zee

De gemeenteraad heeft besloten dat er in heel 
Scheveningen circa 1.050 woningen bijgebouwd 
zullen worden. Dertig procent daarvan is sociale 
woningbouw. Op het Norfolk-terrein komen 
800 nieuwe woningen. Ook de Harstenhoekweg 
en de keerlus aan het Zwarte Pad zijn 
woningbouwlocaties voor respectievelijk 200 en 
40 à 60 woningen.

Daarnaast stellen wij voor diverse locaties op 
termijn te herontwikkelen in de vorm van sloop 
en nieuwbouw. Dit kan bijvoorbeeld gelden 
voor het hoge flatgebouw op Lindoduin en de 
laagbouwwoningen in de Kompasbuurt. In totaal 
gaat het dan om circa 500 – 600 woningen.

Wij streven ernaar de specifieke identiteit van 
de verschillende delen van Scheveningen te 
versterken. De nieuwbouw en de woning-
dichtheid moeten daarbij aansluiten. Het zwaarte-
punt ligt bij Bad en Havenkwartier Noord met 
Dorp als kleinschaliger en rustiger gebied 
daartussen. In de nieuwe woongebieden komt 
een gevarieerder woningaanbod dan nu het geval 
is. In Havenkwartier Noord zullen grotere, nieuwe 
woningen gerealiseerd worden. Daardoor is de 
woonbebouwing intensiever. Uitgangspunt bij de 
nieuwbouw is duurzaam, CO2-neutraal bouwen. 

Het thema Wonen werken wij verder uit bij de 
deelgebieden Havenkwartier Noord, Dorp en Bad.

Scheveningen is een wereldplek aan zee. Dat geldt niet alleen voor bezoekers, maar vooral ook voor de 
huidige en nieuwe bewoners. Voor jong en oud, voor geboren en getogen Scheveningers, maar ook voor 
mensen van buiten Scheveningen. Een breed scala aan woonvormen met een aansprekende architectuur 
maakt Scheveningen aantrekkelijk voor iedereen. 
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Bij een wereldplek aan zee horen natuurlijk ook 
uitgebreide en passende voorzieningen voor 
leefbaarheid en sportiviteit. Ze maken sociale 
ambities en een duurzame gebiedsontwikkeling 
mogelijk. Wij streven naar een levensloop-
bestendige en gezonde wijk met voldoende 
plaatsen voor ontmoeting en interactie. Meedoen 
in de samenleving staat daarbij centraal.
De zee, het strand en de kust bieden volop 
ruimte - zowel overdekt als in de openbare 
ruimte - voor sportieve en recreatieve activiteiten 
of evenementen, zowel voor breedtesport als 
topsport. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken 

6.  Leefbaarheid, vrije tijd en sport

aan zeezeilen, (kite)surfen en beachvolleybal. 
In Scheveningen Haven willen wij samen met 
belangenorganisaties een topsportzeilcentrum 
realiseren. Op het Noordelijk Havenhoofd kunnen 
(commerciële) sportieve voorzieningen komen die 
aansluiten op de activiteiten op het sportstrand, 
zoals wind-/kitesurfen en beachvolleybal. Een 
permanent beachvolleybalstadion op het strand 
levert daaraan een belangrijke bijdrage. 

Voor de herontwikkeling van het Lindoduingebied 
stellen wij voor om te onderzoeken of het moge-
lijk is om de huidige gemeentelijke sporthal te 
betrekken bij de herontwikkeling. 
De sportieve vrijetijdsrecreatie kan een plek 
krijgen in het nieuwe duinlintpark of in de groen-
zone langs de Badhuis-/Havenkade.

Samenspraakvragen

Wat moeten deze groene zones te bieden  •
hebben voor wandelaars, fietsers en 
omwonenden?
Welke ideeën heeft u voor een attractieve  •
flora en fauna in deze groene zones?

Samenspraakvragen

Welke voorzieningen – die de leef baar- •
heid bevorderen – wilt u voorstellen?
Welke voorzieningen die de sportieve  •
uitstraling van Scheveningen-kust 
stimuleren, wilt u toevoegen?

 

5.  Landschap en natuur
Als wij spreken over de ruimtelijke kwaliteit en 
inrichting van Scheveningen, dan gaat het ook 
over het groen, de duinen en de parken. Ook daar 
moet u prettig kunnen verpozen en recreëren. 
Kortom: het zijn plekken om te genieten. 

De bestaande natuur koesteren wij uiteraard. 
Verder vergroten wij de landschappelijke samen-
hang en de verbindingen tussen het groen en de 
natuur in Scheveningen door het Oostduin- en 
Westduinpark beter met elkaar te verbinden via  
de Scheveningse Bosjes. 

De kanaalzone vanaf Madurodam naar de 
Badhuis kade en de Havenkade en het nieuwe 
duinlintpark op de plek van de huidige tramlijn 11 
vormen twee groene zones van het centrum van 
Den Haag naar Scheveningen. Deze zones richten 
wij zodanig in, dat ze aansluiten bij de wensen 
van de gebruikers en dat ze voor voetgangers 
en fietsers een aantrekkelijke verbinding vormen 
naar de kust.
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DE DEELGEBIEDEN
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AANTrEkkELIJkE HErONTWIkkELING
IN HAVENkWArTIEr NOOrD
Havenkwartier Noord is onderdeel van de haven en ligt tegen Dorp aan. Hierdoor heeft het een eigen, 
sterke identiteit met een combinatie van werken en wonen, met een economische vleug uit de haven 
en een recreatieve vleug van het sportstrand. Het gebied kent brede straten met oude en nieuwe 
bebouwing, hoogbouw als Lindoduin en Uiterjoon, maar ook eengezinswoningen in de kompasbuurt. 
Trots domineert de vuurtoren de dijk langs de zee.

De gemeenteraad stelde de ambities voor dit 
gebied vast en wil het gebied herontwikkelen tot 
een aantrekkelijke, dynamische en moderne wijk 
waar wonen en werken hand in hand gaan. Hierbij 
sluiten wij aan op de toeristische activiteiten in de 
haven en op het nabijgelegen sportstrand. Voor 
deze discussie nota zochten wij uit hoe dat het best 
kan gebeuren.

Moderne wijk
Woningcorporatie Vestia kondigde al aan dat zij op 
niet al te lange termijn haar flat op het Lindoduin 
wil slopen en vervangen door nieuwbouw. Door de 
huidige naastgelegen sporthal hierbij te betrekken, 
ontstaat ruimte voor nieuwe moderne woningen en 
voorzieningen. Wellicht kan ook het oorspronkelijke 
duin weer terugkomen.

De woningen in 
de Kompasbuurt 
zijn relatief klein. 
Wij stellen voor 
het grootste deel 
hiervan te slopen en 
te vervangen door 
moderne nieuwe 
woningen. Door 
verplaatsing van het 

huidige milieudepot aan de Vuurtorenweg creëren 
wij extra ruimte voor de herstructurering. 

Indien deze ingrepen worden uitgevoerd, worden 
er ongeveer 500 - 600 woningen gesloopt. 
Hierdoor ontstaat ruimte om een nieuwe, 
moderne en gemengde wijk terug te bouwen. Er 
komen evenveel woningen terug als er worden 
gesloopt. Dat is een flinke uitdaging. Doordat de 
nieuwe woningen veelal groter zijn dan de oude, 
ontstaat een veel groter bouwvolume. Hiervoor 
zijn twee oplossingen denkbaar: 

Een wijk met grotere bouwblokken van circa  •
zes tot acht bouwlagen. Hierdoor ontstaat meer 
open ruimte die wij kunnen gebruiken als privé- 
of openbaar groen
Een dichtbebouwde wijk met een gemengde,  •
gemiddeld lagere bebouwing met een aantal 
hogere flatcomplexen op belangrijke plaatsen.

Sociale huur
De gemeenteraad sprak af dat in het stadsdeel 
Scheveningen 70% van de nieuwbouw woningen 
zal bestaan uit koop woningen en 30% uit sociale 
huur. Omdat op het Norfolk-terrein maar 20% 
sociale huurwoningen wordt gebouwd, worden 
in het Havenkwartier Noord 80 extra sociale 
huurwoningen gerealiseerd. 
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Vooral de Kompasbuurt kent een sterk buurt-
gevoel. Een goed overleg met alle betrokkenen 
en een goed sociaal plan voor de bewoners die 
moeten worden geherhuisvest, is van groot 
belang. 

Tussen Havenkwartier Noord en Scheveningen 
Dorp ligt het huidige tracé van tramlijn 11. Wij 
stellen voor dit gebied uit te breiden tot een 
breder ’lintduin’ met recreatieve voorzieningen 
voor de omwonenden. Bij het opstellen van een 
plan voor de inrichting staat de inbreng van de 
omwonenden centraal.

Overige maatregelen
Wat gaat er nog meer gebeuren in Havenkwartier 
Noord?

Op en bij de plek van het huidige verzorgings- •
huis Uiterjoon wordt een nieuw complex 
gebouwd, dat voldoet aan alle moderne eisen
Op termijn komt het rijkskantoor naast de  •
vuurtoren wellicht vrij. Dit gebouw kan een 
nieuwe bestemming krijgen of misschien 
ook wel plaatsmaken voor een nieuw, 
aantrekkelijker gebouw
De gemeente onder steunt particuliere  •
ontwikkelingen in het overige deel van 
Havenkwartier Noord.

Samenspraakvragen

Moet het nieuwe Havenkwartier vooral  •
bestaan uit laagbouw met een aantal 
hoge tot zeer hoge gebouwen? Of moet 
het juist meer bebouwing zijn in zes tot 
acht woonlagen, zodat meer open ruimte 
ontstaat? 
Op het Lindoduin komen nieuwe  •
woningen. Moet de nieuwe bebouwing 
even hoog zijn als de huidige flat, mag 
het hoger of moet het lager?
Heeft u ideeën over de invulling van  •
het nieuwe ’duinlintpark’? Wat moet er 
volgens u zeker komen? Wat absoluut niet?
Welke voorzieningen mist u in de wijk? •
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Scheveningen Dorp is een plek met een geheel eigen karakter: authentiek, rustig en kleinschalig. Het 
is de cultuurhistorische bakermat van Scheveningen, herkenbaar voor bewoners en bezoekers. Behoud 
door ontwikkeling is in Dorp het leidende beginsel. 

Keizerstraat
In de gemeentevoorstellen voor Dorp staat de 
Keizerstraat centraal. Dit is immers de belangrijkste 
winkelstraat van het gebied. Tegelijkertijd lopen 
veel bezoekers de Keizerstraat ten onrechte voorbij. 
Onlangs is de straat opnieuw ingericht. Samen 
met de ondernemers maken wij ons sterk voor een 
verdere verbetering van het winkelaanbod. Een 
goede aansluiting op de Boulevard en het Prins 
Willemplein is hierbij van belang.

Herinrichting
In Dorp liggen ook de belangrijkste knelpunten 
in de verkeersstructuur van Scheveningen, 
bijvoorbeeld de kruising Scheveningseweg/
Duinstraat, maar ook de Jurriaan Kokstraat. Bij 
het thema Verkeer 
en parkeren in deze 
brochure doen wij 
hiervoor voorstellen 
in de vorm van twee 
verkeersvarianten. De 
keuze van een variant 
is ook bepalend voor 
de mogelijkheden om 
in Dorp het begin van 
de Keizerstraat, het 
Prins Willemplein en 

de aangrenzende Jurriaan Kokstraat opnieuw in 
te richten. De mogelijke opwaardering van de 
huidige tramlijn 1 naar een RandstadRail is hierbij 
van grote invloed.

Door een nieuwe, verkeersluwe inrichting 
en mogelijke nieuwe functies kan het Prins 
Willemplein de rol van ’huiskamer’ voor Dorp 
vervullen: de entree vanuit Den Haag via de 
Scheveningse weg en het beginpunt van de 
winkelstraat. 

Overige maatregelen
 Wat gaat er nog meer gebeuren in Dorp?

Verbetering van de wijkeconomie en met name  •
van de Keizerstraat door de koppeling met het 
nieuwe ’dorpsplein’ en een betere aansluiting 
op de vernieuwde boulevard
Een herkenbare aankleding van de openbare  •
ruimte en straatmeubilair om het authentieke 
karakter van Dorp te versterken
Versterking van de groene zone tussen  •
Badhuiskade en Havenkade als recreatiegebied 
voor de buurt én als groene fietsverbinding 
vanuit de stad naar de boulevard en het strand. 
De bouw van een ondergrondse parkeergarage 
voor bezoekers en bewoners maakt de 
herinrichting noodzakelijk.

BEHOUD DOOr ONTWIkkELING
IN SCHEVENINGEN DOrP
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Samenspraakvragen
De gemeente en de ondernemers willen  •
de ’zeezijde’ van de Keizerstraat graag 
een nieuwe impuls geven. Wat moet 
hiervoor volgens u gebeuren?
Wij stellen voor het Prins Willemplein  •
en de Prins Willemstraat opnieuw in te 
richten en van Scheveningen Dorp een 
centraal hart te maken. Wat vindt u van 
dit idee? Aan welke ruimte(s) en functies 
is hier behoefte? 
Heeft u ideeën om het authentieke  •
karakter van Scheveningen Dorp te 
versterken?
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INTErNATIONALE ALLUrE  
VOOr SCHEVENINGEN BAD
Internationale allure, topattracties, trekpleisters van formaat, een dynamische badcultuur en dat alles in een 
gezellige ambiance, het hele jaar door. Dat zijn de ambities voor Scheveningen Bad die we in de Structuur-
visie in 2005 hebben omschreven. Om de allure van Bad te versterken, wil de gemeente het bestaande 
amusements- en cultuuraanbod aantrekkelijker maken en nieuwe vormen van entertainment toevoegen voor 
jong en oud. Voor bewoners en bezoekers. Liefhebbers van shoppen, musicals, gamen en topattracties op 
het niveau van Legoland Discovery tot madame Tussauds, moeten in Bad iets van hun gading vinden. 

geformuleerd: het verhogen van de gemiddelde 
verblijfsduur per bezoeker, het verhogen van de 
bestedingen per bezoeker en het verhogen van de 
bezoekersaantallen in de niet-zomermaanden.

In de Nota van Uitgangspunten heeft de 
gemeente  raad in februari 2008 een vernieuwings -
pakket vastgesteld dat bestaat uit:

ongeveer 600 hotelkamers, zowel in de vorm  •
van familiegeoriënteerde als zakelijke hotels
nieuwe accommodaties voor modern  •
entertainment, zoals theaters. Hiervoor 
reserveren wij circa 20.000 m². Dit komt 
overeen met drie theaters met elk ongeveer 
700 stoelen, maar ook andere combinaties zijn 
uiteraard mogelijk
een nieuwe, moderne winkelstraat of een  •
eigentijds winkelcentrum. Deze voorziening 
moet aangepast zijn aan de eisen van de 
toekomst en een hoogwaardig winkelaanbod 
waarborgen dat aansluit bij de behoefte van de 
bewoners en bezoekers én beter is toegerust op 
een vierseizoenen badplaats
nieuwe, aantrekkelijk vormgegeven pleinen die  •
een herkenbare toegang geven tot zee, strand, 
boulevard én voorzieningen
in Bad worden circa 250 nieuwe woningen extra  •
gebouwd. Daarvoor zijn de huidige tramkeerlus 

Vernieuwingspakket
In de afgelopen jaren heeft in Scheveningen Bad 
een aantal economische ontwikkelingen plaats-
gevonden, waarover wij ons zorgen maken. Uit 
onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer 14 miljoen 
toeristen Bad bezoeken, maar ook dat de 
toeristische bestedingen in 7 jaar met ongeveer 
20% zijn teruggelopen. De bezettingsgraad van 
de hotels is in de periode 2006–2008 gemiddeld 
afgenomen van 69% naar 62%. Daarbij is de 
gemiddelde lengte van het hotelverblijf in de 
periode 2005–2007 gedaald van 3,5 naar 2,5 nacht. 
De verwachting is dat zonder nieuwe impulsen 
deze tendens zeker zal doorzetten. 
Over deze ontwikkelingen maken wij ons zorgen 
omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de 
ondernemers en de 
werkgelegenheid in 
Scheveningen, maar ook 
voor het voorzieningen-
niveau voor de 
bewoners. Daarom 
heeft de gemeente-
raad in de Nota van 
Uitgangspunten de 
volgende economische 
doelstellingen voor 
Scheveningen Bad 
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aan het Zwarte Pad (40 à 60 woningen) en 
de huidige plek van de tramremise aan de 
Harstenhoekweg (ongeveer 200 woningen) 
aangewezen in de Nota van Uitgangspunten.

Een nieuwe impuls voor 
Scheveningen Bad
Wij zijn er van overtuigd dat er iets moet 
gebeuren in Bad om het gebied gereed te maken 
voor de toekomst en weer de aantrekkelijke 
badplaats te laten zijn die het ooit was. Daarom 
heeft de gemeenteraad het bovengenoemde 
“vernieuwingspakket” vastgesteld als een stevige 
toekomstgerichte impuls. De vraag is: hoe moet dat 
worden vormgegeven? Waar en op welke wijze in 
Scheveningen-Bad? Om een eerste idee te krijgen, 
heeft  de gemeente aan het Amerikaanse bureau 
Jerde Partnership gevraagd een studie te doen naar 
de mogelijkheden om dat vernieuwingspakket in 
Bad te realiseren. Het resultaat van hun studie is 
opgenomen in een boekje dat als aparte bijlage bij 
deze discussienota is verschenen en dat ook op de 
internetsite te vinden is.
Wij denken echter dat er meer mogelijkheden zijn 
dan alleen het idee dat door Jerde is ontwikkeld. 
Dáárover willen wij praten met de burgers van 
Scheveningen en Den Haag: wat zijn uw ideeën 
om Scheveningen Bad een nieuwe impuls te 

geven? Tijdens de komende samenspraak hopen 
wij hierop veel reacties te ontvangen. 

Platform voor Scheveningen Bad
Wij denken dat bij bewoners, ondernemers 
en bezoekers van Scheveningen Bad ook de 
wens leeft om van het gebied weer een mooie 
en aantrekkelijke badplaats te maken. Wij zijn 
er van overtuigd dat daar ook genoeg ideeën 
leven hoe dat te doen. Daarom bieden wij ruimte 
en budget aan een in te stellen platform van 
bewoners, ondernemers en bezoekers om zelf 
een visie te ontwikkelen op de manier waarop het 
vernieuwingspakket uit de Nota van Uitgangs-
punten een plek kan krijgen in Scheveningen Bad. 
Wij zullen met het Advies platform Scheveningen 
en met vertegen woordigers van ondernemers 
en toeristenbranche overleggen hoe dit platform 
vorm te geven. 

Op basis van de in de samenspraak ontvangen 
ideeën, het voorstel van het genoemde platform 
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en de studie van Jerde zal het college bij het 
vaststellen van het Masterplan een voorstel aan 
de gemeenteraad doen.

Nieuwe toekomst voor de Pier
Wat moet er gebeuren met de Pier? Aan de 
ene kant is hij samen met het Kurhaus een 
herkenningspunt voor Scheveningen Bad. Aan 
de andere kant is het een ‘dode’ Pier met weinig 
aantrekkingskracht voor bezoekers. Eigenlijk zijn 
er slechts drie keuzes mogelijk:
1. De Pier laten zoals hij nu is
2. De Pier slopen
3. De Pier opwaarderen door toevoeging van 

nieuwe recreatieve activiteiten, eventueel 
een hotel en één of meer belangrijke 
publiekstrekkers.

Het college van B&W heeft een voorkeur voor de 
laatste optie. Door een betere verbinding met de 
toekomstige bebouwing kunnen wij de nieuwe 
Pier onderdeel laten uitmaken van het nieuwe 
Scheveningen Bad.

Overige maatregelen
Wat gaat er nog meer gebeuren in Bad?

Verbetering van de toegangsroute naar Bad via  •
de Zwolsestraat

Verbetering van de bereikbaarheid van Bad  •
per fiets en opwaardering van het openbaar 
vervoer in de vorm van RandstadRail met een 
’tophalte’ op het Palaceplein
Realisatie van nieuwe parkeergarages voor  •
bezoekers
Verbetering van de inrichting van de Boulevard  •
tussen de Scheveningseslag en het Zwarte Pad.

Door deze ingrepen kunnen wij veranderingen 
in Bad aanjagen en stimuleren. Er ontstaat een 
nieuw hart voor Bad dat een impuls geeft aan de 
verbetering van de hele omgeving.

Samenspraakvragen
Wij willen Scheveningen Bad een  •
nieuwe impuls geven. Daartoe heeft 
de gemeente raad een “vernieuwings-
pakket” vastgesteld. 
Heeft u een idee waar in Scheveningen 
Bad dat het beste kan gebeuren?
Heeft u ideeën over welke activiteiten  •
een plaats moeten krijgen in het nieuwe 
Scheveningen Bad?
Heeft u ideeën wat er moet gebeuren om  •
de Pier weer aantrekkelijk te maken?
Heeft u andere ideeën om Scheveningen  •
Bad aantrekkelijk te maken?

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag

Samenstelling
Projectgroep masterplan Scheveningen-kust

Productie
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Communicatie

Vormgeving en druk
Wim Jansen Design
IDC- Multimedia

Beeld- en kaartmateriaal
Dienst Stedelijke Ontwikkeling

De discussienota is vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders op 9 december 2008

Oplage
20.000 stuks

Meer informatie over de plannen voor Scheveningen-kust 
en de samenspraak vindt u op www.wereldstadaanzee.nl/  
scheveningen. Voor informatie en al uw vragen bent u van 
harte welkom in ons Informatiecentrum Ontwikkelingen 
Scheveningen-kust SCH2020, Strandweg 11. 
Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en 
zaterdag van 10.00 uur – 16.00 uur.

U kunt uw vragen ook via email stellen:   
scheveningen-kust@dso.denhaag.nl



Hoe ziet Scheveningen er in 2020 uit? Voor u ligt 
de Discussienota Scheveningen-kust, die wij als 
basis gebruiken om hierover met u te praten. De 
nota bevat de eerste ideeën voor de toekomst 
van Scheveningen Bad, Dorp en Havenkwartier 
Noord. Ook bevat de nota twee voorstellen voor 
een nieuwe verkeersstructuur van Scheveningen 
om het groeiende verkeer te kunnen opvangen. 
Verder staan hierin de vragen waar we het met u 
over willen hebben, want het is nog lang niet af. 
Alle goede ideeën zijn dan ook meer dan welkom. 
De resultaten van de samenspraak gebruikt de 
gemeente bij het maken van het masterplan 
Scheveningen-kust.   

Ik ben er van overtuigd dat Scheveningen het 
tweede bruisende centrum van Den Haag kan 
worden. Dé badplaats van Noord-West Europa. 
Wij hebben nu de kans om hiervoor de basis te 
leggen en deze ambitie waar te maken. En dat 
is nodig ook. De bestedingen in Scheveningen 
bad nemen af. Zonder nieuwe impulsen zal deze 
tendens doorzetten, met alle gevolgen van dien. Ik 
realiseer me dat we met ingrijpende ideeën komen. 
Er zijn veel belangen mee gemoeid. En ze zorgen 
voor onzekerheden over wat er nu precies gaat 
gebeuren, dat maakt het er niet makkelijker op. 
Scheveningen, dé badplaats van Noord-West 
Europa. Niet alleen voor de toerist, maar vooral ook 
voor de Scheveninger. De vier seizoenenbadplaats 
voor iedereen. Ik roep bewoners en ondernemers 
van Scheveningen én Den Haag op hun stem te 
laten horen tijdens de samenspraak. Alleen samen 
met alle betrokkenen kunnen we de toekomst voor 
Scheveningen veilig stellen.

Scheveningen, bestaat voor mij uit de vier peilers; 
wonen, visserij, toerisme en het gevecht tegen de 
zee. Het gevecht tegen de zee, uit zich in een nieuw 
ontwerp voor de boulevard. De zeewering moet 
versterkt worden en wij als gemeente benutten 
deze noodzaak om een kwaliteitsslag te maken in 
de openbare ruimte. Deze nieuwe strandboulevard 
rijgt de parels Bad, Dorp en Haven aan elkaar. 

Ook de visserij krijgt een impuls met de plannen voor 
de Haven. Op het Noordelijk Havenhoofd gaat de 
visserij investeren en het Norfolk terrein bruist straks 
van de culturele activiteiten, met topmusea, kades 
vol terrassen en haar nieuwe woonwijk. 

Over de haven en boulevard zijn al besluiten 
genomen. Daarnaast is er discussie over een nieuwe 
buitenhaven. De samenspraak nu, gaat zoals gezegd 
over Scheveningen Bad, Dorp en Havenkwartier 
Noord. Het gaat om vragen als; hoe maken we 
Scheveningen Bad weer aantrekkelijk? En hoe zorgen 
we dat Scheveningen Dorp haar rustige karakter 
kan behouden, en hoe kunnen we haar historische 
karakter versterken? En dan het Havenkwartier-
Noord, hoe kunnen we daar een aantrekkelijker 
woongebied van maken en de bedrijvigheid meer 
laten aansluiten bij het maritieme karakter van de 
haven en het sportstrand?
Belangrijke vragen voor de toekomst van 
Scheveningen én Den Haag. In Scheveningen staat 
veel te gebeuren. En Scheveningen verdient het. Ik 
roep u van harte op met ons mee te denken en nodig 
u uit voor de samenspraak bijeenkomsten. Want 
alleen samen kunnen we investeren in de toekomst.  

Marnix Norder, wethouder Bouwen en Wonen

SCH2020
Op Scheveningen staat veel op stapel. Zo heeft de 
 gemeenteraad al een besluit genomen over de nieuwe 
inrichting van de Boulevard tussen de Scheveningse-
slag en de haven. Volgens planning wordt eind 2009 
gestart met de zandsuppletie. Aansluitend wordt in het 
zomerseizoen 2010 gestart met de werkzaamheden aan 
de zeewering. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd en zullen naar verwachting medio 2013 
gereed zijn.

Op 14 februari 2008 heeft de gemeenteraad de Nota 
van Uitgangspunten Scheveningen Havens vastgesteld. 
Hierin is de nieuwe invulling van het voormalige Norfolk-
terrein en omgeving vastgelegd. Het college van B&W 
heeft hiervoor in juli een projectontwikkelaar geselec-
teerd. Met deze ontwikkelaar zal een Samenwerkings-
overeenkomst worden afgesloten. Dan is de volgende 
stap het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan.
Op het voormalig Norfolkterrein komt een stedelijk 
centrum met een mix van horeca, leisure en wonen. 
Op het Noordelijk Havenhoofd wordt de functie van de 
visserij versterkt. Wel wordt er een verbinding gezocht 
met toeristische attracties. Over de toekomst van dit 
gebied vindt overleg plaats met de visserijsector.

Door een consortium van marktpartijen is een voorstel 
ingediend voor de aanleg van een nieuwe buitenhaven 
die geschikt is voor een cruiseterminal, een jachthaven 
en eventueel bedrijfsactiviteiten. Gezamenlijk met het 
consortium studeert de gemeente momenteel op de 
mogelijkheden, kansen en eventuele belemmeringen. 
Begin 2009 zal uit drie varianten één model worden 
vastgesteld dat verder zal worden uitgewerkt. Een 
definitief besluit wordt pas later genomen, nadat er 
apart samenspraak over is gehouden. 

Voor deze drie initiatieven lopen afzonderlijke besluit-
vormingstrajecten. Deze Discussienota en de samen-

Veel plannen in Scheveningen

Plangebied Masterplan Scheveningen-kust.

spraak gaan over de overige delen van Scheveningen-
kust: Bad, Dorp en het Havenkwartier Noord. Tevens 
presenteren wij twee modellen voor een nieuwe 
verkeers  structuur in Scheveningen. Na de samenspraak 
zal medio 2009 het Masterplan worden opgesteld, 
waarin de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkeling 
van Scheveningen-kust worden vastgelegd. Deze 
hoofdlijnen zullen nog op allerlei manieren verder 
moeten worden uitgewerkt. Daarvoor zijn nog vele 
vervolgbesluiten nodig. 

Met zoveel plannen en nota’s kan iemand snel de weg 
kwijt raken. In het onderstaande schema hebben wij de 
belangrijkste projecten op een rijtje gezet, samen met 
een overzicht van de belangrijkste momenten tot de 
zomer van 2009.
In het planningsoverzicht zijn de vier grote projecten 
opgenomen: Masterplan Scheveningen-kust, 
Scheveningen-Havens, de buitenhaven en de Boulevard. 
We bevinden ons nu in de samenspraakperiode van 
de Discussienota. Ook hebben we een officieel advies 
gevraagd aan het  Advies Platform Scheveningen (APS) 
over de Discussienota.
Zoals in de planning wordt aangegeven duurt de 
samen spraak tot eind februari. Daarna worden de 
reacties verwerkt en wordt een concept Masterplan 
opgesteld. In een milieueffectrapportage (Plan-MER) 
worden de milieueffecten van de voorstellen in het 
Masterplan onderzocht. Naar verwachting wordt het 
concept Masterplan vóór de zomer van 2009 in de 
gemeenteraad besproken.
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weeknr. 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34

december januari februari maart april mei juni juli
Discussienotitie
College B&W: vrijgave
Samenspraak-periode
Advies door APS
Verwerken samenspraak
Masterplan + Plan-MER
Opstellen + besluit Masterplan
Opstellen plan-MER-rapport
Vrijgave terinzagelegging MER
Scheveningen Havens
Samenwerkingsovereenkomst
Opstellen ontwikkelingsplan
Buitenhaven
Bepalen voorkeursvariant
Haalbaarheidsanalyse
Boulevard
Opstellen definitief ontwerp en besteksvoorbereiding
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