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1. Inleiding

Aanleiding1.1 

In de Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee, heeft de gemeente haar 
ambities voor de toekomstige ontwikkeling van Den Haag vastgelegd. In negen kansrijke 
‘ontwikkelingsgebieden’ worden deze ambities verder uitgewerkt. Scheveningen-kust is 
daar één van. 

Vertrekpunt voor de plannen en ontwikkelingen voor Scheveningen-kust is de Nota 
van Uitgangspunten die de gemeenteraad op 14 februari 2008 heeft vastgesteld. Deze 
uitgangspunten zijn verder opgepakt en uitgewerkt met als doel te komen tot een 
discussienota, die de basis vormt voor de samenspraak. De discussienota is een tussenstap 
op weg naar het uiteindelijke Masterplan Scheveningen-kust.

Voor een aantal deelgebieden c.q. thema’s zijn in de tussentijd deelstudies uitgevoerd.  
De conclusies uit de vier deelstudies zijn verwerkt in de discussienota. Hierbij is zoveel 
mogelijk input van belanghebbenden en deskundigen meegenomen. De resultaten van 
deze deelstudies zijn vastgelegd in vier afzonderlijke achtergronddocumenten:

Scheveningen Bad1. 
Scheveningen Dorp2. 
Havenkwartier Noord3. 
Verkeer & Ruimte4. 

Het college stelt de discussienota vast en geeft deze vrij voor de samenspraak. De vier 
voorstudies dienen als achtergrondinformatie bij de discussienota.
De samenspraak staat gepland voor eind 2008/begin 2009.
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1.2 Deelstudie Havenkwartier Noord

Voor u ligt de voorstudie voor Havenkwartier Noord. Aan dit product ging een uitgebreide 
ruimtelijke verkenning vooraf, opgenomen in Ruimtelijke verkenning Havenkwartier 
Noord, juli 2008. 

De gemeente stelt voor dit gebied te herontwikkelen tot een aantrekkelijke, dynamische en 
moderne wijk waar wonen en werken hand in hand gaan. In de Nota van Uitgangspunten 
Scheveningen-kust is Havenkwartier Noord gedefinieerd als een onderdeel van de sfeer 
Haven, met een centrumstedelijk woonmilieu. Richting 2020 moet Havenkwartier Noord 
transformeren naar een aantrekkelijke, dynamische en moderne mix van woon- werk- 
en leefomgeving. Hierbij wordt aangesloten enerzijds op het karakter van de haven en 
anderzijds op de activiteiten van het nabijgelegen sportstrand. Voor de discussienota is 
uitgezocht hoe dat het beste kan gebeuren. 

Dit boekje dient als achtergronddocument bij de discussienota Scheveningen-kust. In deze 
voorstudie staat een beknopt overzicht van de resultaten van de ruimtelijke verkenning 
en zijn de toekomstvisie en opgaven voor Havenkwartier Noord weergegeven. In het 
hoofdstuk haalbaarheid en strategie wordt inzicht verschaft in de middelen om tot het 
beoogde toekomstresultaat te komen.
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2.  Ruimtelijke verkenning - samenvatting

2.1 Ontstaansgeschiedenis van Havenkwartier Noord: 
historisch- morfologische analyse

2.1.1  Scheveningen en de haven

1889: dorp in de duinen
Scheveningen is als vissersdorp rond 1280 ontstaan. Het dorp werd van Den Haag 
gescheiden door een brede duinstrook. De aanleg van de Scheveningseweg in 1665 
betekende een impuls voor het dorp; Scheveningen werd een uitgaansoord voor de 
Hagenaars. De visserij bleef echter de belangrijkste bron van inkomsten. De boten werden 
ter hoogte van de Keizerstraat op het strand getrokken. Bij storm leed de vloot veel schade. 
In 1889 is het dorp nog omgeven door duinen. De Westduinweg is nog niet terug te vinden 
op het kaartbeeld. Een pad door duinen verbindt het dorp met het verversingskanaal. 

1904: haven in de duinen
In 1904 is de haven aangelegd. Om de Visschershaven (nu eerste binnenhaven) is een 
stratenpatroon geprojecteerd. Dit patroon volgt de lijnen van de haven en takt op twee 
punten aan op de Kompasstraat/Duinstraat. Het stratenpatroon is groot van maat en houdt 
geen rekening met bestaande bebouwing. Er is een tramspoor aangelegd en er is een 
reservering opgenomen voor een (goederen)tram opgenomen vanaf de Duinstraat, via de 
Treilerweg naar de Vissershavenstraat. De Westduinweg is aangelegd en verbindt het dorp 
met het verversingskanaal. 

1909: haven gaat voor
Rondom de haven worden straten aangelegd volgens het voorgestelde patroon. Dorp en 
haven zijn nog van elkaar gescheiden door een duinachtig gebied. Langs de Kompasstraat 
worden enkele gebouwen gerealiseerd in dit gebied. 
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L u c h t f o t o  a p r i l  1 9 4 5

H a v e n k w a r t i e r  N o o r d ,  1 9 2 9

K o m p a s b u u r t  1 9 3 5

1913: haven ontmoet dorp
Aan de ‘havenkant’ van de Kompasstraat wordt de Kompasbuurt aangelegd als woonbuurt 
voor havenarbeiders. De smalle, korte straten lijken op de straten in Scheveningen Dorp. 
Het grootschalige stratenpatroon van de haven botst op de kleinschalige structuur van de 
Kompasbuurt. Dit verschil in structuur is tot de dag van vandaag ervaarbaar in de openbare 
ruimte.  

1922: haven groeit door
Het huidige stratenpatroon is vrijwel volledig voltooid. Enkel de koppeling Kompasstraat 
- Vissershavenstraat is nog niet gemaakt. Bestaande bebouwing aan de Vuurbaakstraat 
staat deze doorbraak nog in de weg. In een plan van Berlage uit 1908 is deze doorbraak 
grootschaliger en wordt de Vissershavenstraat doorgetrokken tot aan de Gevers 
Deynootweg. 

1935: haven en dorp verbonden
Het huidige stratenpatroon is volledig gerealiseerd. Het patroon lijkt in grote lijnen op het 
in 1904 voorgestelde patroon. Het plan is echter op enkele punten anders. De belangrijkste 
wijziging in de grootschalige structuur is de inpassing van de kleinschalige Kompasbuurt.
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2.1.2 Ontwikkeling Havenkwartier Noord

1889
De vuurtoren en de Vuurbaakstraat liggen in een uitgestrekt duinlandschap. Een slingerend 
pad door de duinen verbindt het dorp met het verversingskanaal.  

1923
Het huidige stratenpatroon is volledig uitgezet en de bebouwing is volop in ontwikkeling. De 
Kompasbuurt is bijna volledig gerealiseerd. Lindoduin is nog niet gebouwd. Op deze locatie 
ligt een hoog duin. 

1935
Het stratenpatroon wordt verder ingevuld met bebouwing. 

1967
Het stratenpatroon wordt nog verder ingevuld met bebouwing. De eerste haven is versmald 
met de aanleg van de Visafslag. Het duin aan de zuidkant wordt bebouwd.

1986
Woonzorgcentrum Uiterjoon wordt gebouwd. Naast de toren is nieuwbouw gerealiseerd. De 
kleinschalige bebouwing naast Lindoduin is vervangen. 

2008
Huidige situatie. 
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2.2  Huidige situatie

Het ontstaan en bestaan van het Havenkwartier Noord is onlosmakelijk verbonden met 
Scheveningen en de Scheveningse haven. De geschiedenis en ontwikkeling van het gebied 
zijn voor een groot deel af te lezen in de stedenbouwkundige structuur en in de vorm 
en uitstraling van de bebouwing en straten in het gebied. Die vormen tevens een sterke 
basis voor de identiteit van het huidige Havenkwartier Noord en kunnen verrijkend en 
richtinggevend werken voor de toekomstige ontwikkelingen. 

2.2.1  Identiteit
Havenkwartier Noord behoort tot de sfeer Haven. Hierbinnen schuilen verschillende 
andere sferen en identiteiten: het dorpse karakter van Kompasbuurt, de dynamiek en 
diversiteit van de woonwerkgebieden van de bouwblokken tussen Korbootstraat en 
Visserhavenweg, het stedelijke Lindoduin en een aaneenschakeling van verschillende 
bebouwingstypes langs de zeedijk. Deze verscheidenheid is mede een weerspiegeling van 
de snelle ontwikkeling van Havenkwartier Noord in de loop van de 20ste eeuw, waarin een 
volledige transformatie van duinlandschap in een bebouwd stedelijk havengebied zich 
voltrokken heeft. 

L o c a t i e  U i t e r j o o n ,  2 0 0 8L o c a t i e  U i t e r j o o n ,  1 9 7 5

K o r b o o t s t r a a t ,  2 0 0 8

2.2.2 De zee
Momenteel wordt het zicht op zee vooral door hoogbouw onttrokken aan de bewoners en 
gebruikers van het gebied. De Vuurbakenstraat vormt als fraaie “oprit-naar-zee” hierop een 
uitzondering en is tevens een voorbeeld van hoe het zou kunnen. De zee is hier niet direct 
zichtbaar, maar het zeelicht en de zeelucht zijn duidelijk “voelbaar”. 

2.2.3 De zeedijk
De zeedijkzone vormt een onderdeel van het zeefront van Scheveningen. De zeedijk biedt 
bescherming tegen de zee en schermt Havenkwartier Noord af van de drukte van de 
boulevard.  De Scheveningse vuurtoren is een herkenbaar baken voor zowel Havenkwartier 
Noord als voor heel Scheveningen. De kleinschalige bebouwing in de buurt van de 
vuurtoren vertelt het verhaal van “vroeger”, over de tijd dat vissersboten nog op het strand 
gesleept werden en men bij naderende storm de hoogte opzocht. De bebouwing die in de 
jaren zeventig en tachtig in het gebied is gerealiseerd, heeft weinig toegevoegde waarde. 
De nieuwbouw van de Olieberg reageert op een eigentijdse manier op de bijzondere 
kwaliteiten van de plek.

d o r p h a v e n

d u i n s t a d
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2.2.4 De haven
Het gebied tussen de zeedijk en Lindoduin kent een duidelijke relatie met de ontwikkeling 
van de Scheveningen Haven en havenbedrijvigheid: voor de arbeiders gebouwde 
Kompasbuurt en een mix van wonen en werken in de rest van het gebied. Een dynamische 
verscheidenheid van hoogtes, groottes en bouwtypologieën kenmerkt een groot deel van 
dit gebied. 

De brede, “stoere” straten en de smalle, langgerekte bouwblokken in de nabijheid van de 
haven verraden een aparte geschiedenis van het woonwerkgebied. De voornamelijk lage 
bebouwing vormt een verrassende combinatie met de brede straten, vroeger bedoeld voor 
transport van goederen. De afwisseling van grootschalige en kleinschalige gebouwen met 
veel bedrijvigheid van verschillende soorten en grootte, stralen diversiteit en dynamiek 
uit. Het is een uitdaging om de sfeer van diversiteit en dynamiek in de toekomstige 
ontwikkelingen mee te nemen. 

In dit gebied bevindt zich ook het grootste deel van de “vlaktes”. Hiermee worden de 
brede ruimtes bedoeld die tegelijkertijd de kenmerken hebben van een straat als van 
een pleinachtige ruimte. De afgeronde bouwblokken en de brede straten, waaraan deze 
gekoppeld zijn, zorgen ervoor dat de ruimte hier als het ware “uitdijt”. Voor een straat 
zijn ze, als men de verhouding tussen de lengte en breedte bekijkt en op de klassieke 
manier beoordeelt, nogal kort. Voor een echt plein zou een duidelijke begrenzing door 
bijvoorbeeld ‘wanden’ logisch zijn. Om als een simpele kruising gezien te worden zijn deze 
plekken echter te specifiek en kenmerkend. Zij lenen zich dan ook voor transformatie tot 
een verblijfsplek, of voor een stedelijk object, of voor versmallen tot een straat. Maar juist 
die ambiguïteit maakt deze vlaktes bijzonder en karakteristiek voor het gebied. 

Z i c h t  v a n a f  ( o n b e b o u w d )  L i n d o d u i n ,  1 9 3 7 Z i c h t  v a n a f  1 1 d e  v e r d i e p . L i n d o d u i n ,  2 0 0 8



1 1

2.2.5 Lindoduin
Het woningbouwcomplex Lindoduin bevindt zich op de plaats van een duin dat in de 
jaren dertig nog prominent aanwezig was. De kromming van de Westduinweg liep vroeger 
langs de voet van dit duin. De bebouwing van het Lindoduincomplex is herkenbaar en 
onderscheidt zich van de rest van het gebied door hoogte, bouwmassa en vorm. Het is een 
bijzonder onderdeel van het Havenkwartier Noord door de werking als “landmark”.

L i n d o d u i n ,  1 9 6 4

2.2.6 Kompasbuurt
Historische analyse laat zien dat het dorp over zijn grens groeit. Dat geeft in de 
Kompasbuurt en rondom de Vuurbaakstraat een dorpskarakter, kenmerkend voor dit deel 
van Havenkwartier Noord. De sociale samenhang van de bewoners draagt hier sterk aan 
bij.

De knusse dichtbebouwde Kompasbuurt verraadt de nabijheid van de haven en zee door 
de kale straten zonder bomen. Auto’s nemen hier, net als in de rest van Havenkwartier 
Noord, een nogal prominente plek in het straatbeeld. Het tegelijkertijd dorpse en stedelijke 
karakter van Havenkwartier Noord komt in deze buurt duidelijk naar voren. De brede zone 
met o.a. de trambaan die het gebied tussen Havenkwartier Noord en Scheveningen Dorp 
doorsnijdt vormt een open ruimte en een sterke barrière tussen de twee buurten. 
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2.2.7 Duinlintpark (lijn 11 zone)
De huidige lijn 11 zone de vormt een heldere begrenzing tussen Dorp en Havenkwartier 
Noord. Deze zone is momenteel vanaf het Lindoduin tot aan de keerlus weinig meer 
dan een bundeling van verschillende verkeerslijnen, daarbij ook nog doorsneden 
door drukke Westduinweg. In het midden van de zone liggen tramrails, met aan 
weerszijden een tweerichtingsweg met stoep. Veel ruimte wordt in beslag genomen door 
technische elementen, zoals een draaicirkel voor de tram, een elektriciteitshuisje en een 
benzinestation. Het aanwezige groen fungeert – gezien de beperkte ruimte - voornamelijk 
als berm. De ruimte die over blijft heeft weinig verblijfskwaliteit.  
In potentie is het duinlint een royale opgang naar het Scheveningse strand en een 
kwaliteitsverblijfsgebied voor de omwonenden.

Vanuit het duinlint is een rijkdom aan het zichtlijnen en ervaringen mogelijk.  Als 
natuurlijke grenszone tussen het knusse Dorp en stedelijke Havenkwartier Noord biedt 
het duinlint zone een opening en verademing bieden tussen  de drukke en levendige sfeer 
van het in de Haven beoogde centrumstedelijk woonmilieu en knusse, kleinschalige sfeer 
van Scheveningen – Dorp.  Een plek waar men, veilig achter de dijk met volle teugen zou 
kunnen genieten van de  zee - licht, -lucht & -wind. 

2. 3  De kernworden

Vanuit het heden&verleden de toekomst opzoekend zouden de kernwoorden voor 
Havenkwartier Noord kunnen zijn: 

duin, zee, haven, zeezicht, zeelucht, ondernemen, uitdaging, vis & bedrijf, werk, 
diversiteit, dynamiek, gastvrijheid, gemeenschapszin, dorp-stad, uitdaging. 
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3  Relatie en effecten andere plannen en deelprojecten 

3.1  Boulevard
3.2 Haven, herontwikkeling  Norfolkterrein, en Noordelijk Havenhoofd
3.3 Scheveningen Dorp 
3.4 Ruimtelijk verkeerscirculatieplan 



1 4

3 Relatie en effecten andere plannen en deelprojecten

3.1. Boulevard
De plannen voor de nieuwe Boulevard worden als gegeven meegenomen in de 
planvorming voor Havenkwartier Noord. Er zijn, in grote lijnen, twee belangrijke effecten 
op Havenkwartier Noord: 

de herinrichting van de Boulevard betekent een positieve ontwikkeling voor de - 
zeekantrand van Havenkwartier Noord. Dit deel komt aan een nieuw ingerichte 
boulevard te liggen, hetgeen de uitstraling ten goede komt.  
het verkeer dat van de Boulevard afkomt zal via de Vissershavenweg afgewikkeld - 
worden. Dit stelt de nodige eisen aan deze weg. 

3.2  Haven, herontwikkeling Norfolkterrein en Noordelijk havenhoofd
De haven is volop in ontwikkeling. De plannen voor het Norfolkterrein en het Noordelijk 
havenhoofd worden als gegeven meegenomen in de planvorming voor Havenkwartier 
Noord. De belangrijkste gevolgen voor Havenkwartier Noord zijn:

Aangezien de met de visserijgerelateerde bedrijvigheid in de haven en in het gebied van - 
het Noordelijk havenhoofd zal blijven, dient de toegang voor het zware vrachtverkeer 
gehandhaafd te blijven. Dit heeft gevolgen zowel voor de kwaliteit van de inrichting 
van de openbare ruimte, als voor de breedte van de wegprofielen en de verwachte 
verkeerbelasting.

Herontwikkeling van het Norfolkterrein betekent een forse kwaliteitsimpuls als het om - 
woningbouw gaat in de directe nabijheid van Havenkwartier Noord. Dit heeft naar 
verwachting een positief effect op de waardering van de wijk en de omgeving.
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3.3  Scheveningen Dorp
Dorp kent een eigen sfeer en ontwikkelingsrichting die complementair is aan de haven 
en Havenkwartier Noord. De nabijheid en tegelijkertijd het contrast kenmerken de relatie 
tussen Dorp en Havenkwartier Noord. Het zoeken naar de beste manier van (onder)
scheiden en verbinden bepaalt voor een belangrijk deel de relatie tussen deze twee 
deelplannen. 
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3.4 Ruimtelijk verkeerscirculatieplan 
De keuzes die binnen het nieuwe verkeersplan gemaakt zullen worden, zijn van belang 
voor de ruimtelijke kwaliteit en de herstructureringsmogelijkheden in de Havenkwartier 
Noord. Met name het bouwblok omringd door Treilerdwarsweg, Schokkerweg en 
Westduinweg kan - afhankelijk van het gekozen verkeerskundig model - een nieuwe 
gedaante krijgen. Een ander belangrijk effect van het nieuwe verkeersplan zijn de 
gevolgen voor het duinlintpark. Momenteel lopen door de huidige lijn 11 zone veel 
verschillende infrastructurele lijnen: twee wegen, tramrails, en een parkeerstrook. De 
Westduinweg is een drukke verkeersader die het lint doorsnijdt. De kansen om van deze 
zone een samenhangend duinparklint te maken zijn voor een groot deel afhankelijk van de 
mogelijkheden tot extensiveren en/of verminderen van de infrastructurele lijnen. 
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4  Visie en opgaven voor Havenkwartier Noord

4.1 Identiteit
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4  Visie en opgaven voor Havenkwartier Noord

Havenkwartier Noord staat voor een grote herontwikkelingsopgave met een gelijkblijvend 
programma. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid commerciële ruimte en het aantal 
woningen (circa 1.500) niet noemenswaardig zullen afwijken van de huidige situatie. De 
herontwikkeling bestaat vooral uit het vervangen van een groot deel van de woningen, 
waarvan een aanzienlijk aantal in de sociale sector. 
Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die kunnen worden aangegrepen om de 
mogelijkheden die dit unieke stuk Scheveningen biedt, verder uit te bouwen. De 
huidige woningen zijn naar de moderne maatstaven klein en naderen het einde van hun 
levensduur. Dit biedt kansen voor een aanpak op buurtniveau in plaats van vervanging 
op blokniveau. Verder zijn er veel andere kleinere gebieden en locaties waar de eigenaren 
plannen aan het maken zijn. De gemeente draagt hieraan bij door samenwerking en 
overleg te zoeken en, daar waar mogelijk, de ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren. 

4.1 Identiteit
De huidige identiteit van het Havenkwartier Noord is gekoppeld aan de haven van 
Scheveningen en de ontwikkelingslijn van de wijk. De grote menging van bedrijvigheid en 
wonen is een belangrijke pijler voor het havenkarakter. De hoeveelheid commerciële en 
bedrijfsruimte blijft na herontwikkeling gelijk. Wel is het streven gericht op het vinden van 
nieuwe functies die zich richten op de visserij en de strand- & zeesport. 

Ruimtelijke kenmerken van de identiteit van Havenkwartier noord zijn, o.a.:
-  een brede scala aan diverse bouwvormen en bouwhoogtes
-  weidse ruimte van de straatprofielen en kruisingen van het woon-werk gedeelte
-  smalle profielen van de Kompasbuurt (arbeidersbuurt)
-   hoogbouw op de locatie van de voormalige Lindoduin.

De specifieke eigen identiteit van Havenkwartier Noord en Scheveningen Haven dienen als 
inspiratiebron en als een van de bouwstenen voor de toekomstige ontwikkelingen. 
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4.2  De zichtlijnen  
Ook al zie je de zee niet, je weet dat hij achter de dijk ligt. Door het creëren van zichtlijnen 
richting de zee kan men op een andere, wat indirecte manier de nabijheid van de zee 
ervaren: zeelicht en -lucht, opening en oriëntatie richting de zee.

De zichtlijnen op de havenbekkens maken een visuele en ruimtelijke verbinding tussen het 
hart van de wijk en de haven. Hieraan ontleent de wijk zijn identiteit.  Om deze zichtlijnen 
te behouden en/of tot stand te brengen zijn onder meer ingrepen binnen de bestaande 
straten nodig. Het gaat dan om het weghalen van de visuele barrières, het openhouden 
en - daar waar mogelijk/nodig - opwaarderen van de bestaande zichtmogelijkheden. De 
opgave is om de wijk van binnenuit aan de haven te verankeren. 
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4.3  Openbare ruimte en langzaam verkeer verbindingen
Havenkwartier Noord biedt veel mogelijkheden voor een differentiatie in kwaliteit en sfeer 
van de openbare ruimte. Er wordt gestreefd naar het optimaal benutten van de kwaliteit 
van die ruimte. Wel is er behoefte aan een stevige herinrichting, meer gericht op een 
prettig verblijfsklimaat en met minder auto’s op straat.

Enkele locaties onderscheiden zich in de (potentiele) betekenis voor de omgeving:
Duinlintpark (lijn 11 zone)- 
De zeedijk- 
Treliersdwarsweg e.o.- 
Lindoduin. - 

De herontwikkeling op grote schaal biedt ook de kans om de openbare ruimte passend in 
te richten. Voldoende en kwalitatief goed ingerichte openbare ruimte is tevens van belang 
om de nieuwe woningen te laten passen bij de sfeer van Havenkwartier Noord, waar de 
bewoners veel contact hebben met hun buurtgenoten.

Vlotte, efficiënte langzaam verkeerverbindingen binnen Havenkwartier Noord dragen bij 
aan de kwaliteit van het woon- en werkmilieu. Daarbij zijn de verbindingen richting de 
haven nadrukkelijk  anders: weidser en stoerder, terwijl de verbindingen binnen de wijk zelf 
en richting Dorp efficiency en verbetering van de verblijfskwaliteit als hoofddoel hebben. 
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4.4 Bouwmassa en hoogte
In geheel Havenkwartier Noord wordt een toename van de bebouwingshoogtes verwacht. 
Dit komt doordat de huidige woningvoorraad wordt vervangen door woningen die meer 
aan de eisen van deze tijd voldoen en dus groter zijn.  Binnen de kaders van het Masterplan 
dienen keuzes voor de opbouw van bouwmassa en hoogte gemaakt te worden: wordt een 
nagenoeg gelijke hoogte toegepast of wordt er voor een differentiatie gekozen. 

Een keuze voor weinig variatie in hoogte en bebouwingstypologie levert een positieve 
bijdrage aan de homogeniteit van Havenkwartier Noord en de herkenbaarheid als 
een eenheid. De straten zouden minder breed gemaakt kunnen worden, waardoor de 
grootte van de binnenruimtes in een bouwblok toeneemt. Deze keuze heeft minder 
woningdifferentiatie als gevolg en maakt een structurele keuze voor gestapelde bouw 
nodig.

De keuze voor een differentiatie in hoogte en dichtheid biedt de mogelijkheid voor 
realisatie van verschillende types woningen: zowel laagbouw en grondgebonden 
bebouwing, als gestapelde bouw. Op de locaties met hogere bebouwing is, mede 
vanwege goede exploitatiemogelijkheden,  het realiseren van betaalbare gebouwde 
parkeervoorzieningen mogelijk. Dit heeft een positief effect op de openbare ruimte: 
minder auto’s op straat.

De al bestaande brede straatprofielen zijn geschikt voor de realisatie van hogere 
bebouwing, zonder dat er van een ‘beklemd’ gevoel sprake zal zijn. De locaties grenzend 
aan de Treilerdwarsweg met de zeer brede kruisingen en bijzonder vormgegeven 
straatwanden lenen zich voor hoogteaccenten. Evenals Lindoduin waar de huidige 
bebouwing al ver boven de omgeving uitsteekt. 
Ook de “koppen” van de blokken aan de Treilerdwarsweg bieden kansen tot integrale 
herontwikkeling en leveren zo een bijdrage aan het centrumstedelijk woonmilieu. 
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4.5 Wonen
Door vervanging van de ongeveer 525 woningen zal er meer bouwvolume terugkomen. 
De woningen worden immers groter en voor een deel van de parkeerbehoefte wordt 
gezocht naar een gebouwde voorziening op het eigen terrein. Dit betekent een stedelijk 
woonmilieu voor heel Havenkwartier Noord. Door de vervanging is er ook sprake van 
nieuwe verhoudingen tussen koop- en huurwoningen en tussen sociale en vrije sector 
woningen. 

Er is behoefte aan herkenbaarheid en benoembaarheid van de diverse delen binnen 
Havenkwartier Noord. Nieuwe bebouwing op plekken als de Kompasbuurt, Lindoduin en 
Uiterjoon zal een ander karakter krijgen, al was het alleen maar door een toename van het 
bouwvolume. Variatie in de dichtheid en hoogte en aanpassingen in de openbare ruimte 
bieden kansen om hieraan een goede invulling te geven. Dit is een opgave die o.a. in de 
uitwerking van een stedenbouwkundig plan vorm zal krijgen. Voor het masterplan is de 
eerste opgave hoe om te gaan met de volumetoename (waar en hoeveel), de kwaliteit van 
de openbare ruimte en de samenhang van het gebied Havenkwartier Noord als uitloop van 
de haven.

Door een betere verdeling van de woningdichtheid kan in de wijk een diversiteit aan 
woonmilieus gecreëerd worden. De woningdichtheid in de Kompasbuurt en het Hoog 
Lindoduin is nu hoog terwijl de woningdichtheid vlakbij de haven veel lager is. Dit komt 
door de meer gelijkwaardige menging met commerciële functies. Dit is niet in relatie met 
de breedte van de straatprofielen en hoeveelheid openbare ruimte. Door strategische 
verdichting en door de verdichtinglocaties meer op de maat en positie van de ruimte af te 
stemmen kan de ruimte ontstaan om ook in de nieuwe situatie grondgebonden woningen 
en lagere bouw te realiseren.  
Door de sportvoorziening naast de flat op het Lindoduin en het huidige milieudepot 
aan de Vuurtorenweg bij de herstructurering te betrekken, ontstaat meer ruimte voor 
nieuwe moderne woningen en voorzieningen. Voor de afvalinzameling en de veegpost 
wordt gezocht naar een vervangende locatie. Op termijn wordt er nog een inventarisatie 
gedaan naar de behoefte aan een sport- en gymzaal. Op en bij de plek van het huidige 
verzorgingshuis Uiterjoon wordt een nieuw complex gebouwd, dat voldoet aan de huidige 
eisen.

Het tempo en vorm van de transformatie zullen onder andere afhankelijk zijn van de 
gekozen transformatiestrategie (meerder partijen samen of ieder voor zich), het  gekozen 
ruimtelijk model en het tijdschema van de verschillende ontwikkelingen.  
Hiervoor zijn twee modellen ontwikkeld. Beide modellen gaan uit van een herschikking 
van de dichtheid: een hoge dichtheid langs de brede straten en open ruimtes en op de 
locaties waar nu L hoge bebouwing staat.  Daardoor kan in de overige gebieden minder 

hoog gebouwd worden en ontstaa meer woningdifferentiatie. Een model houdt de 
bestaande bouwblokbegrenzing aan, waardoor de ontwikkelingen makkelijker te faseren 
en op de eigendomssituatie aan te passen zouden zijn. Het andere model gaat uit van een 
algehele transformatie, waardoor meer ruimte aan de binnenkant van de bouwblokken 
ontstaat, met als nadeel dat er veel meer gebouwen gesloopt zouden moeten worden. 
Deze modellen dienen uitsluitend als illustratie van de gevolgen en mogelijkheden van de 
gekozen strategie en niet als stedenbouwkundige plannen. 

Er is een aantal locaties die één of meer onderscheidende kenmerken hebben. Deze 
locaties lenen zich voor een integrale aanpak met gebouwde parkeervoorzieningen en een 
kwalitatief hoge inrichting van de openbare ruimte:

de zeedijk - 
de Treilerdwarsweg met de industriële grootte van de straatprofielen en openbare - 
ruimte
Lindoduin, waar in de toekomst een groot aantal parkeerplaatsen binnen een - 
duinachtige bebouwde parkeervoorziening gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit 
biedt ruimte voor een goede groene inrichting van het maaiveld in combinatie met 
andere programma’s/functies.

model 2 - totale transformatie
model 1 - transformatie buurt- en 

bouwbloktsgewijs 
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4.6 De zeedijk 
De dijk biedt een uniek uitzicht over zee en strand. De dijk met de vuurtoren en de vier 
naastgelegen woningen is een bijzondere plek met historische en monumentale waarde. 
Deze plek blijft behouden en zal beter worden opgenomen in de stedelijke structuur. Dit 
is mogelijk door aanpassing van de bebouwing die tegen de dijk staat en het op termijn 
vrijkomen van het rijkskantoor. Een nieuwe stedenbouwkundige structuur kan de dijk 
meer betrekken bij de sfeer erachter. Vanwege de functie als scheiding tussen de wijk en 
het strand en de zee leent de Zeedijk zich ook voor wat hogere bebouwing. Een visie voor 
de zeedijk als geheel kan de waarde van de oorspronkelijke landschappelijke elementen en 
de huidige potentie van de plek beter met elkaar verenigen. 

De dijk heeft voor een deel bebouwing in particulier eigendom, zoals rondom de 
Vuurbaakstraat. Uitgangspunt is dat dit zo blijft. Vernieuwing richt zich op het optimaal 
benutten van de potentie van de dijk: een unieke plek met uitzicht op zee en een beetje 
weg van de dagelijkse drukte op de boulevard en in de haven. 
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4.7 Kompasbuurt
De huidige woondichtheid in de Kompasbuurt is meer dan 100 woningen/ha, met een 
gemiddelde woninggrootte van 51m2. De nieuw te bouwen woningen dienen aan de 
eisen van deze tijd te worden aangepast. Bij het behoud van hetzelfde aantal woningen 
ontstaat een vergroting van de totale bouwmassa van tenminste 70%. Dit betekent dat de 
hoogte en de vorm van de bebouwing in de nieuwe situatie anders zullen zijn dan nu. 
Als men in de nieuwe situatie een woonmilieu wil creëren dat vergelijkbaar is met de 
huidige Kompasbuurt,  dan kunnen minder woningen teruggebouwd worden.
Daarnaast is het parkeerbeleid gericht op het realiseren van gebouwde 
parkeervoorzieningen op het eigen terrein. Dit heeft bij nieuwbouw gevolgen voor de 
maaiveldinrichting.

Vestia heeft eerder aangegeven dat een groot deel van de woningvoorraad het einde van 
de levensduur nadert. Dat biedt kansen voor een aanpak op buurtniveau in plaats van 
vervanging op blokniveau. Een integrale aanpak maakt meer kwaliteit in de inrichting van 
de openbare ruimte, ontsluiting en bebouwing mogelijk. Door de gemeente en Vestia 
worden plannen ontwikkeld op basis van verschillende stedenbouwkundige modellen.

A

B

C
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4.8 Lindoduin
Het Lindoduin staat op wat ooit de laatste duin was in het stedelijk ontwikkellende 
landschap. Dit is tevens één van de locaties waar de ontwikkelingen niet lang op zich 
zullen laten wachten, omdat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De 
woningcorporatie Vestia heeft al aangekondigd dat zij op niet al te lange termijn haar flat 
op het Lindoduin wil slopen en vervangen door nieuwbouw. Door de huidige sporthal die 
naast de flat staat hierbij te betrekken, ontstaat ruimte voor nieuwe moderne woningen en 
voorzieningen. 

Als men alle 182 woningen door nieuwe, aan de eisen van deze tijd aangepaste woningen 
zou vervangen, betekent dit een volumetoename van 60-70% alleen voor de woningen. 
Daarnaast wordt gekozen voor gebouwd parkeren, wat een positief effect heeft op de 
kwaliteit van de openbare ruimte, maar tevens, vigerende parkeernormen in acht nemend, 
een zware claim op de openbare ruimte legt. 
Wellicht dat het oorspronkelijke duin in een of andere vorm weer terug kan komen. 
Het terugbrengen van het hoogteverschil en het duinachtige karakter kan een bijdrage 
leveren aan het maken van een betaalbare gebouwde parkeervoorziening en het 
bijzondere karakter van die plek. Dit nieuwe duin kan de aansluiting maken op zowel 
het havenkarakter aan de overzijde van de Westduinweg, als de aansluiting op het 
Statenkwartier aan de overzijde van de tramlijn. Tevens is dit een versterking van het 
duinlintpark. 

In de bijlage 2 zijn enkele referenties voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van 
Lindoduin te vinden.  
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4.9 Duinlintpark 
De huidige lijn 11 zone vormt een duidelijke begrenzing tussen Dorp en Havenkwartier 
Noord. Momenteel is de zone voornamelijk in gebruik als een verkeersstrook. Door een 
goede landschappelijke inrichting kan het duinlintpark mogelijkheden bieden voor verblijf, 
ontmoeting en recreatie voor de bewoners van het omliggende gebied. Het duinlintpark 
kan een opening en verademing  bieden tussen de drukke en levendige sfeer van het 
centrumstedelijk milieu in de Haven en de knusse, kleinschalige sfeer van Scheveningen 
Dorp.  Een heldere begrenzing tussen Dorp en haven draagt bij aan versterking van beide 
identiteiten. 

De herinrichting van de huidige lijn 11 zone biedt meer mogelijkheden voor wonen aan 
het duinlintpark. Het moet een lintpark worden met recreatieve zones, en tegelijkertijd 
een onderdeel zijn van de groene lob die via de Statenlaan aansluiting op de groene 
hoofdstructuur van Den Haag vindt.
Het zeeklimaat vraagt om een andersoortige inrichting dan een klassiek park met (veel) 
bomen.  Een specifieke duinbeplanting is uitstekend te combineren met een modern 
ontwerp, wat de verblijfskwaliteit verhoogt. 

Bij de herstructurering van Havenkwartier Noord wordt gestreefd naar het opheffen van de 
ventweg, wat nieuwe mogelijkheden biedt. Mogelijkheden om meer ruimte te creëren zijn 
onder andere: 

het opheffen van één of meer infrastructurele lijnen•	
overweging om tramrails te verplaatsen •	
het vergroten van het openbaar areaal door landschappelijke vormgeving & inrichting •	
van Lindoduingebied, na de herstructurering. 

De begrenzing richting Statenkwartier verdient extra aandacht in de toekomst. Het 
tramtracé vindt nu een krappe doorgang tussen de bouwblokken en heeft onvoldoende 
ruimtelijke kwaliteit en potentie voor een goede herontwikkeling. Het creëren van meer 
ruimte en een duidelijke grenszone tussen Statenkwartier en Havenkwartier Noord is hier 
de opgave.  Bijzondere aandacht gaat naar een goede aansluiting op het Duinlintpark en 
de groene hoofdstructuur.   

In de bijlage 1 bevindt zich een nadere toelichting mbt Duinlintpark. 
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6  Haalbaarheid en strategie

De basisgedachte voor de herstructurering van Havenkwartier Noord is dat de gemeente 
met het masterplan een impuls geeft aan de ontwikkeling. Als vervolg daarop maakt 
de gemeente afspraken met een aantal betrokken partijen. De gemeente faciliteert 
particuliere ontwikkelingen binnen de randvoorwaarden van het masterplan. De 
gemeente kiest dus voor een regierol door middel van het masterplan en in een latere 
fase het bestemmingsplan. Waar dat voor de ontwikkeling nodig is, kan de gemeente een 
actievere rol op zich nemen. Welke rol dat is, is afhankelijk van het specifieke vraagstuk. 

6.1 Gemeentelijk grondbezit
Doordat een aantal plekken vooral ontwikkelingspotentie hebben in onderlinge 
samenhang zal de gemeente streven naar samenwerkingsverbanden tussen eigenaren 
en ontwikkelaars. Het gaat hierbij specifiek om gebieden waar de samenhang van de 
ontwikkeling van belang is voor een duurzame en integrale stedelijke oplossing. De 
gemeente heeft naast het voeren van regie op de ruimtelijke ordening meer middelen om 
toekomstige ontwikkelingen te beïnvloeden. In Havenkwartier Noord heeft de gemeente 
zelf grond in gebruik en is er sprake van een aantal locaties waar de erfpacht afloopt. Deze 
mogelijkheden worden benut om de gewenste ontwikkeling te stimuleren. De gemeente 
levert hiermee vooral een bijdrage aan de ruimtelijke mogelijkheden. De financiële 
opbrengst is beperkt of negatief door hoge kosten voor het vrijmaken van de locaties 
en doordat er (bij een gelijkblijvend aantal woningen) geen sprake is van toegevoegd 
programma en aanvullende inkomsten.

6.2 Corporatiebezit
De herontwikkeling van Hoog Lindoduin en de Kompasbuurt is complex door een 
combinatie van een hoge woningdichtheid, een volumetoename door hedendaagse 
eisen aan het woningoppervlak en de voorwaarde voor parkeren op het eigen terrein. 
Hierover worden gesprekken gevoerd met woningcorporaties Vestia en Staedion. De 
herontwikkeling betekent een kans voor een nieuwe stedenbouwkundige structuur. Het 
besluit van Vestia om Hoog Lindoduin op termijn te slopen is een goede aanleiding voor 
het opnieuw kijken naar de mogelijkheden van dat gebied. De inzet op deze locatie en het 
kijken naar het gemeentelijke bezit in de nabijheid kan en moet een impuls zijn voor de 
ontwikkeling van het naastgelegen bezit op langere termijn.

6.3 Vliegwiellocaties
Naast de vervanging van het corporatiebezit wil de gemeente particuliere ontwikkelingen 
stimuleren op zogenaamde “vliegwiellocaties”. Een locatie die hieronder valt is de “kop” 
van het zogenaamde “middenblok” aan de zijde Treilerdwarsweg. Hier bestaat nog 
onbenutte ruimte in het bestemmingsplan. Wellicht dat dit herontwikkeld kan worden 
in samenwerking met derden door een toevoeging van woningen. Bij een gelijkblijvend 
woningaantal in het plangebied kan hiermee en betere spreiding van de dichtheid worden 
gerealiseerd. De wens voor een (gebouwde) parkeervoorziening op eigen terrein bij 
nieuwbouwprojecten maakt dat grotere ontwikkelingen nodig zijn. Het voldoen aan de 
parkeernorm per (kleiner) project legt een grote druk op de financiële haalbaarheid van 
projecten.

6.4 Openbare ruimte
Realisatie van vliegwiellocaties zal de gemeente positief belonen met investeringen in 
de openbare ruimte. Vooral in de aanleg van het duinlintpark. Verwacht wordt dat het 
duinlintpark toekomstige gunstige effecten heeft op het investeringsklimaat. Hierdoor 
zal transformatie verder door kunnen zetten en zal mogelijk financiële ruimte ontstaan 
voor de aanpak van de kwaliteit van de totale openbare ruimte en voorzieningen. Wellicht 
kan, of moet “de stad” vooraf een extra (voor)investering overwegen als blijkt dat er 
meer samenwerkingsverbanden tussen eigenaren en ontwikkelaars mogelijk zijn die tot 
financieel haalbare ontwikkelingen leiden.

6.5 Potentie na 2020
Met de inzet van een centrumstedelijk woonmilieu met dichtheden tussen de 80 en 100 
woningen per hectare is het mogelijk meer woningen toe te voegen. Er zijn nu ook locaties 
waarvoor nog geen aanvullend programma is aangegeven. Verlaging van de dichtheid 
is wenselijk in de Kompasbuurt en bij Hoog Lindoduin. Verdichting is mogelijk op een 
beperkt aantal locaties. Verdere spreiding is niet wenselijk. Hiermee is het realiseren 
van een centrumstedelijk woonmilieu niet mogelijk. Deze locaties blijven open voor 
aanvullingen met o.a. woningbouw in de periode na 2020. Gezien de complexiteit van 
de wel te ontwikkelen locaties in de masterplanperiode is er sprake van een beperkte 
financiële dekking voor de gewenste verbeteringen in de openbare ruimte. Deze 
verbeteringen blijven mogelijk door ontwikkelpotentie vast te houden voor de toekomst.
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6.6 Acties: impuls en inspiratie
Concreet wil de gemeente de ontwikkelingen stimuleren met de inzet van de volgende 
acties:

(Prestatie)afspraken met Vestia over de vervanging van hun bezit (met uitzondering •	
van de Olieberg), waarbij uitgangspunt voor nieuwbouw is om naast de 30% nog 80 
woningen extra in de sociale sector te ontwikkelen.
Afspraak met respect Zorggroep Scheveningen en Staedion over de herontwikkeling •	
van Uiterjoon en de naastgelegen woningen.

Verplaatsing van het afvalinzamelstation en de veegpost aan de Vissershavenweg ten •	
behoeve van woningbouw.
Onderzoek naar de behoefte aan een sportfunctie op lange termijn en inzet van de •	
huidige locatie van de sporthallen ten behoeve van woningbouw.
Faciliteren van particuliere ontwikkelingen tussen de Vissershavenweg en de •	
Korbootstraat binnen het vigerende bestemmingsplan. De straatwand van de 
Treilersdwarsweg is nu versnipperd, mede door de terugliggende gevellijn en de 
dubbele ontsluiting naar bijvoorbeeld de Korbootstraat. Het is beter projecten te 
combineren, gezien de haalbaarheid en de benodigde parkeervoorzieningen. De 
gemeente wil daarom inzetten op samenhang in de ontwikkeling van de drie locaties 
langs de Treilersdwarsweg.
Onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden op de dijk ter plaatse van het huidige •	
Rijkskantoor en de naastgelegen ruimte. Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn 
ruimtelijk gekoppeld aan de ontwikkelingen van Respect en Staedion langs de 
Vissershavenstraat.
Onderzoek naar de programmawensen (o.a. sport- en recreatiefaciliteiten) die te •	
koppelen zijn aan het te maken het duinlintpark met recreatieve zones

De ontwikkelingen die nu worden ingezet geven een gewenst kwaliteitsniveau aan voor 
toekomstige ontwikkelingen. Waar herontwikkeling nog niet aan de orde is (bijvoorbeeld 
bij “jong” bezit) moeten de voorstellen zo prikkelen dat er al wel over nagedacht wordt. 
Er is in het plan ruimte om ontwikkelingen na 2020 goed te laten aansluiten op de 
herontwikkeling, die dan al is gerealiseerd. 
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BIJLAGE1: Duinlint park – groen, sporten&verblijven in de zeelucht
Het Duinlint - park vanaf het Lindoduin 

tot aan de keerlus is weinig meer dan 

een in het grasgelegde tramlijn, die ook 

nog door de infrastructuur doorsneden 

wordt. Dit moet een lintpark worden 

met recreatieve zones, en tevens een 

onderdeel van de groene lob die via de 

Statenlaan de aansluiting op de groene 

hoofdstructuur van Den Haag vindt.

Het zeeklimaat vraagt om een andere 

soort park dan de klassieke park met 

(veel)bomen.  De specifieke duinbe-

planting is uitstekend te combineren 

met modern ontwerp met een hoog 

verblijfskwaliteit als gevolg.  In het 

kader van de herstructurering van 

Haven Kwartier Noord wordt gestreefd 

naar het opheffen van de ventweg, wat 

nieuwe mogelijkheden biedt. 

Het doel van deze nieuwe  “stedelijke 

duinlandschap” is , o.a. om aan de be-

woners de kwaliteitsruimte voor verblijf 

en recreatie te bieden. 

De knelpunten in de huidige situatie:

* een groot deel van de lint wordt in 

beslaggenomen door het verkeerinfra-

structuur: wegen, stoep, parkeerstro-

ken, tramrails…

* de lint wordt doorsneden door drukke 

Westduinweg

* de gebruikswaarde van de overgeble-

ven is in maat en vorm ontoereikend 

om openbare ruimte met enige kwaliteit 

te creëren. 

De potentie:

* hoogwaardige openbare ruimte die 

zowel voor de omwonenden als voor de 

stad meerwaarde heeft

* identiteit en verblijfsklimaat van van 

Scheveningen door de “nieuwe duin-

landschap” een “boost”geven.  

Mogelijkheden om meer ruimte te creë-

ren, o.a.: 

* het opheffen van een of meer infra-

structurele lijnen

* overweging om tramrails te verplaat-

sen (zie tekeningen)

* het vergroten van het openbaar are-

aal door landschappelijke vormgeving 

& inrichting van Lindoduingebied, na de 

herstructurering. 
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De referentiebeelden laten enkele inrichtingsmogelijkheden zien. De ene legt meer 

nadruk op natuur en creëert een soort “stadswildernis”, bij de andere wordt meer 

bestrating aangelegd, wat een stedelijke karakter met zich meebrengt. 
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Duinlint NU
Ruimtebeslag

Een paar tramrails ligt in het midden van het 

lint, met aan weerszijde een tweerichtingsweg 

met stoep. Technische elementen, zoals een 

draaicirkel voor de tram, elektriciteitshuisje 

en een benzinestation vullen de ruimten in 

en rondom het lint, waardoor het gevoel van 

‘restruimte’ nog meer wordt opgeroepen. 

Groen

De minimale ruimte die overblijft is danwel 

niet geschikt als verblijfsgebied (te weinig 

ruimte), danwel niet als zodanig ontwikkeld 

(zoals het geval is daar waar het park aan 

zee uitmond), hierdoor fungeert het groen dat 

aanwezig is slechts als berm, anders dan als 

park en recreatiegebied.

De omgeving

Het Duinlint en de nabije omgeving hebben 

elkaar veel te bieden. Rondom het duinlint 

bevinden zich veel verschillende woon- en 

werkgebieden en enkele belangrijke herken-

ningspunten (landmarks) van Scheveningen. 

Vanuit het Duinlint is een rijkdom aan zichtlij-

nen en ervaringen mogelijk.

De Duinlint is een vanzelfsprekende begren-

zing tussen de Haven en Dorp en kan een 

opening en verademing  bieden tussen de 

drukke en levendige sfeer van het centrum-

stedelijk milieu die in de Haven beoogd wordt 

en de knusse, kleinschalige en verdichte sfeer 

van het Scheveningen – Dorp.  Aan de gebrui-

kers van het beoogde parkruimte zal het niet 

ontbreken. 
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De omgeving: Landmarks

De omgeving: Gebieden

De omgeving: Zichtlijnen VerkeersstromenVerkeersstromen

De verkeersinfrastructuur vormt een inbreuk 

op de continuïteit en gebruikskwaliteit van de 

lint. Tevens is deze infrastructuur noodzake-

lijk om goede ontsluiting van het gebied en 

aankomst op het strand met OV te waarbor-

gen.

In het Ruimtelijk Verkeersplan wordt hier die-

per ingegaan. Hier worden voornamelijk de 

effecten van deze infrastructuur op de open-

bare ruimte en landschap inrichting in beeld 

gebracht. Eveneens, in een schetsmatige 

vorm,  de effecten die een verandering van 

deze infrastructuur kan bieden.

Schaalstudie: wat zou in 
de ruimte kunnen passen?

Schaalstudie

Er zijn verschillende vormen van de schaal-

studie mogelijk, afhankelijk van wta men in 

de Duinling beoogt. 

Deze schaalstudie laat zien welke groote van 

de sportvelden wel-niet op de verschillende 

plaatsen in de lint zouden kunnen passen. 
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-tramrails op huidige locatie
-minimale ruimte voor het park

Mogelijke ruimtewinning in samenhang met de 
transformatie van Havenkwartier Noord

Een weg minder

De weg aan de zijde van Havenkwartier Noord 

wordt opgeheven. 
De ontsluiting van de nieuwe bebouwing in 
de Kompasbuurt wordt ontsloten vanuit de 
Korbootstraat.
Resultaat: meer mogelijkheden voor de 
continuïteit en gebruik in de lengterichting.

Een weg minder + teruggetrokken 
rooilijn Havenkwartier Noord aan de 
Duinlint kant
Door voor een algehele herstructurering te 
kiezen zou de verplaatsing van de rooilijn 
mogelijk zijn.
Resultaat – een parkruimte op maat, waar 
meer verblijfslocaties ontstaan.
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Overwegingen in relatie tot de verplaatsing van de tramrails

Lijn 11 wordt Randstadrail
Realisatie van Randstadrail gaat gepaard 
met ene vervanging van de tramrails 
door de Randstadrail rails. Dit biedt de 
mogelijkheid om de tramrails te verleggen. 
Door de tramrails dichterbij Dorp te leggen 
is concentratie en  een helder onderscheid 
tussen de functies mogelijk groen 
(parkachtig verblijfskwaliteit) en straat met 
daarbij horende royale stoep-weg-tram, als 
een omlijsting van Dorp. Ook de keerlus is 
dan niet meer noodzakelijk waardoor nieuwe 
mogelijkheden op deze locatie ontstaan. 

De tram word omgelegd en gaat deels 
via Havenkwartier Noord
Door de nieuwe ontwikkelingen in en om de 
Haven – beachstadion, verdere ontwikkeling 
van zee- en strandsport, transformatie van 
Havenkwartier Noord (grotere woningen, 
meer mensen, meer bedrijvigheid)  wordt 
de plaatsing van een tram die via Haven 
Kwartier Noord loopt aantrekkelijker.
Deze mogelijkheid dient nader onderzocht te 
worden. 
Enkele overwegingen zijn al nu in beeld: 

de rails blijven achter de zeedijk, in - 
verband met de mogelijke schade 
door het zand
nieuwe ontwikkelingen in en om - 
de Haven vergroten de mogelijke 
vervoerswaarde van de nieuwe lijn
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Het Lindoduin staat op wat ooit de laatste duin was in het stedelijk ontwikkelende 
landschap. Zowel in die tijd als nu is dit een opvallende plek, een herkenningspunt 
en baken. 

Dit is tevens een van de eerste locaties waar de ontwikkelingen niet lang op zich 
zullen laten wachten: de woningcorporatie Vestia heeft al aangekondigd dat zij 
op niet al te lange termijn haar flat op het Lindoduin wil slopen en vervangen 
door nieuwbouw. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Als 
men alle 182 woningen door de nieuwe, aan de eisen van deze tijd aangepaste 
woningen zou vervangen betekent dit een volumetoename van 60-70% alleen 
voor de woningen. Daarnaast wordt voor het parkeren van de nieuwe normering 
per woningen uitgegaan en de uitgangspunt is bebouwd parkeren. De keuze voor 
bebouwd parkeren heeft een positief effect op de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Tevens betekent dit een verder volumetoename.

Het terugbrengen van het hoogteverschil en het duinachtige karakter kan een 
bijdrage leveren aan het maken van een betaalbare gebouwde parkeervoorziening 
en een karakteristiek van die plek. Dit nieuwe duin kan de aansluiting maken 
op zowel het havenkarakter aan de overzijde van de Westduinweg, als de 
aansluiting op het Statenkwartier aan de overzijde van de tramlijn. Tevens is dit 
een versterking van het duinlint in de zone van de tramlijn tot aan de kust. De 
bebouwing boven de duin kan verschillende vormen krijgen: lage torengebouwen, 
schijven. In alle gevallen biedt een campusopstelling, met in het groen, of op het 
groene parkeerdek gestrooide bebouwing veel mogelijkheden. 

BIJLAGE 2:  Lindoduin - “groene verdichting?”

L i n d o d u i n ,  1 9 6 4
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COLOFON

Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag

Samenstelling

Projectteam Havenkwartier Noord, Masterplan Scheveningen Kust

Beeld-/fotomateriaal
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Zorgvuldigheid is betracht bij het achterhalen van de eigenaar c.q. fotograaf van elke foto. 
Organisaties en personen die menen dat bepaalde rechten bij hen liggen, kunnen hierover 
contact opnemen.

Deze publicatie is op te vragen en te downloaden 
via http://www.wereldstadaanzee.nl/ of http://www.denhaag.nl/
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