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INLEIDING!!
!
Voor!u!ligt!een!integrale!ontwikkelingsvisie!voor!Scheveningen!Bad!zoals!die!in!de!maanden!maart!tot!en!met!mei!!2009!in!
een! reeks! van! intensieve!werksessies! van!het! ‘Platform!BOB! Scheveningen!Bad’! tot! stand! is! gekomen.!BOB! staat! voor!
Bewoners,!Ondernemers!en!Bezoekers,!de!drie!groepen!van!mensen!die!Scheveningen!Bad!maken!wat!het!is!en!wat!het!zal!
worden! in!de!toekomst.!Van! ieder!van!deze!drie!groepen!hebben!vertegenwoordigers!meegewerkt!aan!de!visie.!Doel!en!
opzet!van!het!Platform!zijn!uniek!in!Nederland:!niet!eerder!is!een!stedenbouwkundig!ontwikkelingsplan!van!deze!omvang!
in!zo’n!korte!tijd!opgesteld,!door!alleen!de!direct!belanghebbenden,!zonder!de!overheid.!!!
In!deze!visie!zullen!de!ambities!van!het!Platform!nader!worden!gedefinieerd!en!zullen!er!bouwstenen!worden!aangereikt!
op!basis!waarvan!deze!ambities! te! realiseren! zijn.!Aan!de!hand! van! strategische!deelgebieden!en!aan!de!hand!van!het!
thema!verkeer!en!vervoer!zullen!deze!bouwstenen!nader!worden!beschreven.!
!
De!bouwstenen!zijn!onder!te!verdelen!in!zeven!cruciale!en!zeven!extra!bouwstenen.!De!cruciale!bouwstenen!die!worden!
aangereikt! zijn! in! ruimtelijke! of! in! programmatische! zin! van! groot! belang! bij! de! realisatie! van! het! door! het! Platform!
gedefinieerd!kerngebied.!De!extra!bouwstenen!dragen!weliswaar!bij!aan!de!kwaliteit!van!dit!kerngebied,!maar!zijn!voor!de!
realisering!hiervan!niet!van!cruciaal!belang.!
!
Met!dit!rapport!reikt!het!Platform!de!Gemeente!Den!Haag!bouwstenen!aan!waarmee!de!potenties!van!de!wereldstad!aan!
zee! kunnen!worden! vormgegeven! en!waarmee! tegelijkertijd! recht!wordt! gedaan! aan! de! belangen! van! de! bewoners,!
ondernemers!en!bezoekers!van!Scheveningen!Bad.!
!
!



WERELDSTAD AAN ZEE 

>! Stedelijke voorzieningen aan het strand 

>! Kust is een bestemming 
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WERELDSTAD!AAN!ZEE!
!
Waar!staat!Scheveningen!voor?!Alvorens!een!plan!te!kunnen!maken!voor!de!ontwikkeling!van!Scheveningen!is!het!cruciaal!
om!te!weten!waar!Scheveningen!precies!voor!staat.!
!
Scheveningen!staat!volgens!het!Platform!voor!een!unieke!combinatie!van!de!klassieke!badplaats!enerzijds!en!de!moderne!
stad!anderzijds;!de!combinatie!van!stedelijke!functies!als!wonen,!werken!en!cultuur!en!natuurlijke!kwaliteiten!als!zon,!zee!
en!ruimte.! In!de! intensiteit!van!deze!combinatie! is!Scheveningen!Bad!volstrekt!uniek! in!Nederland!en!ook! internationaal!
van!betekenis.!
De!nauwe!verwevenheid!tussen!Scheveningen!Bad,!Scheveningen!Dorp,!Scheveningen!Haven!en!Den!Haag!zorgt!voor!een!
rijk!aanbod!aan!activiteiten,!variërend!van!show!in!het!Circustheater!tot!hoge!cultuur!in!het!Haags!Gemeentemuseum,!en!
van!de!ontspanning!en!wellness!van!Vitalizee!tot!aan!watersport!in!Scheveningen!Haven.!Dit!rijke!palet!aan!mogelijkheden!
maakt!dat!Scheveningen!bij!uitstek!geschikt! is!voor!meerdaags!verblijf.!Het! is!een!aantrekkelijke!en!veelzijdige!badplaats!
die!als!uitvalsbasis!kan!dienen!voor!de!gehele!regio.!Een!badplaats!die!bovendien!voor!iedereen!wat!te!bieden!heeft,!jong!
en!oud,!arm!en!rijk.!
De!mogelijkheden!die!Scheveningen!Bad!bezit!worden!momenteel!nog!onvoldoende!benut.!Door!het!gebied!een!nieuwe!
impuls!te!geven!kan!Scheveningen!haar!potenties!optimaal!benutten!en!kan!Den!Haag!zich!profileren!als!een!wereldstad!
aan!zee.!
!
Kernpunten:!

! Zon,!zee!en!strand!
! Rijk!palet!aan!stedelijke!voorzieningen!
! Stad!aan!zee!
! Meerdaags!verblijf!

!
!



BADPLAATS AAN DE NL KUST 

>! Drukste badplaats van Nederland 

>! scheveningen  ca. 11 miljoen 

>! zandvoort  ca. 6 miljoen 

>! STAD aan ZEE 
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NEDERLANDSE BADPLAATSEN 

>! Goede bereikbaarheid > potentie als badplaats 

>! OV-netwerk Den Haag > pluspunt 
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DE REGIO 

>! Veel attracties in de randstad 

>! Prima basis voor meerdaagsverblijf 
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BEREIKBAARHEID AUTO 

inwoners naar reistijd 

>! Goede bereikbaarheid 

>! potentie als badplaats 

>! 180 graden bereik 

>! geen algemene toplocatie  

>! geen kantoren locatie 
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BEREIKBAARHEID OV 

inwoners naar reistijd 

>! Goede bereikbaarheid 

>! potentie als badplaats 

>! 180 graden bereik 

>! geen algemene toplocatie  

>! geen kantoren locatie 
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BEZOEKERS 

36% 

10% 

13% 

34% 

7% 

VOET FIETS AUTO OV 

18% 19% 21% 43% 

0% 7% 49% 44% 

0% 1% 69% 30% 

2% 5% 69% 24% 

DEN HAAG 

HAAGLANDEN 

ZUID-HOLLAND 

NEDERLAND 

BUITENLAND 

>! Grootste achterland 

>! Weinig fietsbezoek 

>! Veel autobezoek 
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SFEREN EN LIJNEN 
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UITGANGSPUNTEN 

SCHEVENINGEN BAD 

>! Aanleg RandstadRail 

>! 2-3 theaters à 6.000 – 7.000 m! 

>! 600 hotelkamers 

>! Opwaarderen bestaande hotels (themahotels) 

>! Flexibele of duurzame familieattractie 

>! Opwaarderen pier 

>! 250 woningen 
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INVENTARISATIE PLATFORM 
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AMBITIE!
!
Het! Platform! stelt! zich! tot! doel! de! door! de! Gemeente! Den! Haag! vastgestelde! Nota! van! Uitgangspunten! wat! betreft!
Scheveningen! Bad! te! realiseren! op! een! wijze! waarbij! het! bestaande! zoveel! mogelijk! wordt! gerespecteerd! en! wordt!
voortgebouwd!op!de!bestaande!kwaliteiten!van!het!gebied.!Tegelijkertijd!zal!het!gebied!tevens!van!een!kwalitatieve!impuls!
moeten!worden!voorzien.!Het!Platform!denkt!aan!chirurgische! ingrepen,!waarbij!het!bestaande!stedelijk!weefsel!zoveel!
mogelijk!intact!wordt!gelaten.!Om!te!komen!tot!een!kwalitatieve!impuls!heeft!het!Platform,!naast!de!uitgangspunten!van!
de!Gemeente!Den!Haag,!een!aantal!additionele!doelen!geformuleerd!die!als!uitgangspunt!dienen!voor!deze!visie.!
!

! Scheveningen!Bad!kan!steunen!op!een!aantrekkelijk!en!veelzijdig!achterland,!maar!is!programmatisch!tevens!sterk!
verbonden!met!de!Scheveningen!Haven!en!Scheveningen!Dorp.!Het!Platform! is!van!mening!dat!goede! interne!
verbindingen! op! Scheveningen! van! cruciaal! belang! zijn! voor! Scheveningen! Bad.! Goede! verbindingen! met!
programma!elders!draagt!namelijk!bij!aan!de!potentie!voor!meerdaags!verblijf!op!Scheveningen!Bad.!!

! Het!Platform!onderschrijft!het!belang!van!de!Scheveningse!Pier!voor!heel!Scheveningen.!De!icoonwaarde!van!de!
Pier!is!van!groot!belang!voor!het!gebied!en!!de!Pier!verdient!een!centrale!rol!die!in!overeenstemming!is!met!haar!
icoonwaarde.!

! Het!Platform!kiest!er!voor!om!de!grote!druk!die!uitgaat!van!een!beperkt!aantal!piekmomenten,!met!name!op!het!
gebied!van!verkeer!en!vervoer,!niet!primair!op!te!lossen!doormiddel!van!ingrepen!op!Scheveningen!Bad.!Ingrepen!
met!betrekking!tot!de!opvang!van!deze!piekbelasting!zullen!buiten!Scheveningen!Bad!dienen!plaats!te!vinden.!

! Naast!structurerende!ingrepen!in!gebouwde!omgeving!is!het!Platform!van!mening!dat!Scheveningen!Bad!ook!een!
visuele!opwaardering!dient!te!krijgen,!de!gebouwde!omgeving!behoeft!een!opfrisbeurt.!

! Scheveningen! Bad!moet! zich! profileren! als! een! stedelijk! centrum! aan! zee! dat! zich! richt! op! entertainment! en!
leisure.!Het! is! van!belang!dat! ruimtelijke! ingrepen! in!de! structuur!van!Scheveningen!Bad!worden!ondersteund!
door!een!samenhangende!programmering!van!het!gebied.!Hoewel!ondernemers!inhoud!zullen!moeten!geven!aan!
de!mogelijkheden!die!deze!visie!biedt,!is!een!programmatisch!beheer!van!het!gebied!gewenst.!

!
!



ZOMERBADPLAATS 
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ZOMERBADPLAATS!EN!WINTERBADPLAATS!
!
Het! Platform!maakt! onderscheid! tussen! een! tweetal! typen! badplaatsen! die! gedurende! het! jaar! zijn! aan! te! treffen! op!
Scheveningen!Bad,!de!zomerbadplaats!en!de!winterbadplaats.!De!zomerbadplaats!is!de!badplaats!wanneer!het!goed!weer!
is!en!wanneer!er!grote!hoeveelheden!bezoekers!naar!Scheveningen!Bad!trekken!om!hier!van!te!genieten.!Scheveningen!
Bad! ! functioneert! ! slechts!gedurende!een!beperkt!aantal!momenten!per! jaar!als!de! zomerbadplaats!die!ons!voor!ogen!
staat.!De!winterbadplaats! is!een!badplaats!die!niet!alleen! in!het!hoogseizoen,!maar!ook!gedurende!de!rest!van!het! jaar!
aantrekkelijk!is!en!veel!te!bieden!heeft.!De!kwaliteiten!van!de!winterbadplaats!dienen!daarnaast!ter!ondersteuning!van!de!
zomerbadplaats.!!
Topdrukte!beperkt!zich!niet!uitsluitend!tot!het!zomerseizoen,!de!zomerbadplaats!komt!dus!ook!buiten!het!zomerseizoen!
voor,!en!vice!versa.!Scheveningen!Bad!behoeft!in!deze!visie!een!integraal!management!van!openbare!ruimte,!verkeer!en!de!
programmering!van!evenementen.!
!
In! de! zomerbadplaats! concentreert! de! activiteit! zich! ruimtelijk! rond! de! boulevard! en! het! strand.! Het! is! de! klassieke!
badplaats!waarbij!mensen!genieten!van!zon,!zee!en!strand,!loungen!in!een!van!de!vele!strandtenten!of!terrassen!langs!de!
boulevard.!De!zomerbadplaats!genereert!grote!hoeveelheden!bezoekers!en!spreidt!zich!uit!over!de!gehele! lengte!van!de!
badplaats.!De!zomerbadplaats!is!in!de!huidige!situatie!buitengewoon!succesvol!en!trekt!jaarlijks!vele!miljoenen!bezoekers.!
Er! zal! echter! wel! een! goed! plan! voor! de! Pier!moeten! komen,! het! noordelijke! deel! van! de! boulevard! en! de! Palace!
Promenade!behoeven!opwaardering!en!ook!aan!het!gebiedsbeheer!schort!nog!het!één!en!ander.!
!
De!winterbadplaats!is!de!badplaats!die!het!gehele!jaar!door!bezoekers!trekt.!Deze!bezoekers!komen!niet!voor!zon,!zee!en!
strand,!maar!maken!gebruik!van!het!brede!aanbod!aan!‘overdekte’!voorzieningen!die!Scheveningen!Bad!te!bieden!heeft.!In!
de!winterbadplaats! genieten!mensen! van! een! show! in! het! Circustheater,! spelen! roulette! in! het! Holland! Casino,! gaan!
winkelen! in! de! Palace! Promenade! of! maken! gebruik! van! de! sfeervolle! wellness! faciliteiten! van! Vitalizee.! De!
winterbadplaats! is!een!compact!gebied,!waarbij!er!optimaal!gebruik!gemaakt!wordt!van!het!beperkte!aantal!bezoekers!
voor!het!creëren!van!een!levendig!en!sfeervol!kerngebied.!De!winterbadplaats!is!nu!nog!relatief!zwak.!In!de!visie!van!het!
Platform!wordt!vooral!de!winterbadplaats!versterkt.!
!
De!zomer"!en!winterbadplaats!zijn!onderling!sterk!verbonden.!De!winterbadplaats! functioneert!het!gehele! jaar!en!biedt!
zodoende!een!waardevol!alternatief!wanneer!de!zomerbadplaats!niet!zo!‘zomers’!blijkt!als!de!bezoekers!verwacht!hadden.!
Door! de! combinatie! van! de! zomer"! en! de!winterbadplaats! is! Scheveningen! Bad! een! plek!waar! bezoekers! combinaties!
kunnen!vinden!tussen!verschillende!zomer"!en!winteractiviteiten.!!
!
Kernpunten:!

! Uitgebreide!zomerbadplaats!met!een!focus!op!boulevard!en!strand!
! Compacte!winterbadplaats!met!focus!op!overdekte!faciliteiten!en!de!binnenpleinen:!het!kerngebied.!



WINTERBADPLAATS 
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BINNENSTEDELIJKE SFEER 

BINNENSTEDELIJKE SFEER: 
   > Palaceplein met een menselijke maat 
   > Verdichten door toevoegen programma 

   > Pleinen verbonden met fijne routes 

   > Goede openbare ruimte is basis 
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KERNGEBIED 

   > Succesvolle  Pier 

   > Verdichten rond Circus- en Palaceplein 

   > Upgrade Promenade is logisch gevolg 
   > Gebruik de kracht van Circustheater,     

      Casino en Pathé voor ontwikkeling 

   > Het hele jaar levendigheid in het gebied 

!" #$%&' # () *&+,-,$#.+/ * *0%&' #&! *%,!1, #!  



KERNGEBIED!
!
In!het!plan!concentreren!de!cruciale!ingrepen!zich!in!een!diagonaal!kerngebied!dat! loopt!van!de!voet!van!de!Pier!tot!aan!
het!Circustheater.!Dit!kerngebied!zal!worden!gekenmerkt!door!een!intieme,!binnenstedelijke!sfeer!en!levendige!openbare!
ruimte!met!een!hoge!verblijfskwaliteit.!
Om!deze!kwaliteiten!te!creëren!is!er!voor!gekozen!om!in!het!kerngebied!zowel!programmatisch!als!ruimtelijk!aanzienlijk!te!
verdichten!langs!de!diagonale!as!die!loopt!van!de!voet!van!de!Pier!met!het!nieuwe!Pierplein!tot!het!Circustheater.!Het!doel!
van!deze!verdichting!is!het!creëren!van!een!‘dwaalgebied’!van!aantrekkelijke!(kleinschalige)!pleinen!en!sferen!die!onderling!
worden!verbonden!door!logische!en!prettige!routes.!Het!toevoegen!van!functies!die!!‘s!avonds!en!het!gehele!jaar!activiteit!
genereren,!in!combinatie!met!een!goed!vormgegeven!openbare!ruimte,!zal!leiden!tot!een!verblijfsgebied!dat!het!hele!jaar!
aantrekkingskracht!bezit.!Dat!vergroot!ook!het!draagvlak!voor!het!opwaarderen!van!winkelvoorzieningen.!
Het!kerngebied!zal!worden!gevormd!rond!bestaande!ankerpunten!op!Scheveningen!Bad,!het!Circustheater,!Holland!Casino!
en!de!Pathé!bioscoop.!De!kracht!van!deze!trekkers!zal!moeten!worden!gebruikt!ter!ondersteuning!van!de!ontwikkeling!van!
het!kerngebied!en!zal!moeten!worden!gekoesterd.!!
!
Als! gevolg! van! een! sterk! samenhangend! kerngebied! zullen! bestaande! logische! routes! door! het! gebied! aan! kwaliteit!
winnen.!Door!de!centrale! ligging!van!de!Palace!Promenade!tussen!het!nieuw!te!creëren!plein!aan!de!voet!van!de!Pier!en!
het!aangepaste!Palaceplein!zal!deze!een!kwalitatieve!upgrade!krijgen.!Een!sterke!samenhang!in!het!kerngebied!zal!er!voor!
zorgen!dat!deze!processen!zich!autonoom!kunnen!voltrekken.!
!
De!verblijfskwaliteit!van!de!openbare!ruimte!valt!of!staat!met!de!kwaliteit!van!de!inrichting!van!de!openbare!ruimte.!Het!
Platform!benadrukt!het!belang!van!een!goed!ontworpen!openbare! ruimte!waarin!gebruik! is!gemaakt!van!duurzame!en!
kwalitatief!hoogwaardige!materialen.!
!
Kernpunten:!

! Intieme!pleinen!en!fijne!routes!
! Toevoegen!programma!
! Het!gehele!jaar!levendigheid!in!het!gebied!
! Gebruik!van!bestaande!kracht!voor!ontwikkeling!
! Sterk!samenhangend!kerngebied!
! Goede!openbare!ruimte!als!basis!

!
!



PIER 
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DE!PIER!
!
In!vergelijking!met!andere!pieren!in!de!wereld!valt!op!dat!de!Scheveningse!Pier!slechts!een!beperkt!programma!bezit.!Dit!
programma! bevindt! zich!bovendien! op! het! einde! van!de! pier! en! bezit!onvoldoende! aantrekkingskracht! om! een! goede!
aanloop!van!bezoekers!te!genereren.!Pogingen!van!het!Van!der!Valk!concern!om!hierin!verandering!te!brengen!zijn!vooral!
daarom! op! niets! uitgelopen.!Het! Platform! stelt! derhalve! dat! er! bij! een! opwaardering! van! de! Scheveningse! Pier! stevig!
programma!moet!worden!toegevoegd!aan!met!name!de!voet!van!de!Pier,!uitbreiding!dus.!!
!
Door!toevoeging!van!programma!aan!de!voet!van!de!Pier!ontstaat!er!een!aantrekkelijk!plein!aan!de!boulevard.!Rond!dit!
plein!zullen!voorzieningen!op!het!gebied!van!entertainment,!educatie!en!theater!kunnen!worden!toegevoegd.!Het! is!van!
belang!om!dit!programma! flexibel!vorm! te!geven,! zodat!de!kleine! theaters! in!de!drukke! zomerbadplaats!plaats!kunnen!
bieden!aan!bijvoorbeeld!standup!komedie,!maar!in!de!winterbadplaats!of!overdag!tevens!aan!bijvoorbeeld!congressen.!
!
Door!de!creatie!van!een!plein!boven!het!strand!wordt!de!loopafstand!tot!de!kop!van!de!Pier!gereduceerd.!Mensen!die!het!
plein!aan!de!voet!van!de!Pier!bezoeken!zullen!hierdoor!eerder!geneigd!zijn!om!ook!de!kop!van!de!Pier!te!bezoeken.!Dit!
schept!mogelijkheden!voor!ondernemers!om!op!termijn!ook!de!kop!van!de!Pier!te!herontwikkelen.!Mogelijk!programma!
dat! op! de! kop! gerealiseerd! zouden! kunnen! worden! zit! ook! hier! in! de! sfeer! van! entertainment,! theater! of!
congresfaciliteiten.!Het!voorstel!van!het!platform!is!om!de!Pier!te!ontdoen!van!zijn!dak,!de!essentie!van!een!pier!is,!dat!je!
er!de!zee!kunt!ruiken!en!de!wind!door!je!haren!voelt!gaan.!De!dubbelbestemming!nu,!met!een!uitwaait!dek!boven,!werkt!
niet.! In!plaats!van!het!dak!zou!een!kleinere!droogloop!kunnen!worden!gerealiseerd!om!bij!slecht!weer! toch!beschut! te!
lopen.!Zeker,!wanneer!door!zandsuppletie!het!strand!in!de!toekomst!breder!wordt,!behoort!een!verlenging!van!de!huidige!
Pier!met!een!‘uitwaai"gedeelte’!ook!tot!de!mogelijkheden.!
!
Om!een!sterkere!programmering!aan!de!voet!van!de!Pier!ook!naast!piekmomenten!kans!van!slagen!te!geven,!is!het!cruciaal!
om! in!de!nabijheid!van!de!Pier!parkeergelegenheid!te!realiseren.!De!afstand!tot!de!parkeergarage!aan!de!Zwolsestraat! is!
hiervoor!naar!de!mening!van!het!Platform!te!groot.!
!
De! entree! tot! de! Pier! vanaf! de! Zwolsestraat! dient! een! aanzienlijke! facelift! te! krijgen! en! te! worden! ontwikkeld! als!
ontvangstruimte.!Als!voornaamste!opgang!naar!de!boulevard!voor!mensen!die!met!de!auto!Scheveningen!Bad!bezoeken,!
bezit!de!huidige!doorgang!onvoldoende!kwaliteit.!Om!hierin!verandering!te!brengen!dient!de!plint!van!de!Oranjeflats!en!de!
Palaceflats!van!een!kwalitatieve!impuls!te!worden!voorzien,!zowel!wat!betreft!programmering!als!vormgeving.!
!
Kernpunten:!

! Toevoegen!programma!aan!de!voet!van!de!Pier!
! Ontwikkelingsconcept!voor!de!gehele!Pier!
! Toevoegen!parkeergelegenheid!in!de!directe!omgeving!van!de!Pier!
! Opwaardering!van!de!entree!vanaf!de!Zwolsestraat!



WAT HEEFT DE PIER NODIG? 

>! Meer programma 

>! Fun/Entertainment, Educatie, Theaters/congresfaciliteiten 

>! Ontwikkelen van een totaalconcept 

>! Aantrekkelijke en uitnodigende entree vanaf Zwolsestraat 

>! Upgrade van de plint 
>! Openen van het zicht op de pier 

>! Parkeergelegenheid dichtbij 
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MEER PROGRAMMA 

Attracties aan het begin van de pier 
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MEER PROGRAMMA 

   > Ontwikkelen van het beging van de Pier 

   > Ontwikkeling heeft uitstraling  

      op de Boulevard + rest van de Pier 
   > Ontwikkelen van totaalconcept is basis 

   > Aanpakken van uitstraling Pier 

   > Herstellen oude luister 

   > Bij zandsuppletie wellicht pier op zand? 

   > Verlengen met een uitwaai pier 
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OPENBAAR VERVOER 

GOED OPENBAAR VERVOER: 
   > Aansluiting regionaal netwerk 
   > Randstadrail snelheid tot Scheveningen 

   > Tram snelheid in Scheveningen 

   > Halte in het hart van Bad = Palaceplein 

   > Noorderstrand bereikbaar 
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UITNODIGENDE ENTREE 

Welkom aan zee 
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ENTREE!PIER!EN!ORANJEFLATS!
!
Om!het!toevoegen!van!programma,!zoals!congresfaciliteiten,!aan!de!voet!van!de!Pier!kans!van!slagen!te!geven!zal!er!een!
parkeergelegenheid! in! de! nabijheid! van! de! Pier! dienen! te!worden! gerealiseerd.!Deze! parkeergelegenheid! kan!worden!
gecreëerd! in!het!blok!van!de!Oranjeflats.!Het!voorstel! is!om!de!eerste! laag!appartementen! (22!appartementen)!van!de!
Oranjeflats!te!laten!wijken!voor!een!overdekt!parkeerdek,!hierbij!worden!zowel!parkeerplaatsen!voor!de!bewoners!als!voor!
de! bezoekers! van! de! Pier! gecreëerd.! Deze! parkeerlaag! kan! uitstekend! worden! afgesloten! door! een! dak!met! groene!
beplanting!(zoals!in!de!huidige!situatie),!waardoor!visueel!effect!voor!de!overige!woningen!beperkt!blijft.!
Doordat!de!eerste!woonlaag!van!de!huidige!Oranjeflats!wordt!herbestemd!als!parkeervoorziening!voor!zowel!bezoekers!
van!de!Pier!als! voor!de!bewoners! van!de!Oranjeflats,! kunnen!op!de!huidige!parkeervoorziening!aan!de! landzijde!extra!
woningen!worden!toegevoegd.!De!Gevers!Deynootweg!zal!hierdoor!aan!weerszijden!woningen!hebben!en!een!vriendelijke!
uitstraling!krijgen.!
!
Via! de! parkeervoorziening! in! de! Oranjeflats! zullen! ook! de! parkeerplaatsen! van! bewoners! in! de! Palaceflats! worden!
ontsloten.!De!huidige!toegang!tot!de!garage!van!de!Palaceflat,!een!betonnen!barrière!die!het!zicht!op!de!Pier!en!de!zee!
beperkt,!wordt!gesloopt.!Er!komt!op!circa!zeven!meter!hoogte!binnen!de!met!glas!overdekte! toegangspoort!een!slanke!
metalen!autobrug,!zodat!de!Palaceflatgarage!vanuit!de!nieuwe!Oranjeflatgarage!kan!worden!bereikt.!Het!visuele!effect!van!
deze!brug!is!minimaal.!Aan!de!strandzijde!van!de!Oranjeflats!(Zeekant)!is!hierdoor!ruimte!om!over!de!gehele!lengte!horeca!
te!vestigen.!Vanaf!de!terrassen!van!deze!horeca!hebben!bezoekers!een!schitterend!uitzicht!op!de!Pier!en!op!de!zee.!Deze!
terrassen!worden!op!de!daken!van!de!aan!de!boulevard!gelegen!winkels!gesitueerd.!Hierdoor!ontstaat!er!soort! tweede!
boulevard!die!zich!een!niveau!boven!de!bestaande!boulevard!bevindt.!De!huidige!winkelplint!aan!de!boulevard!ter!hoogte!
van!de!Oranjeflats!krijgt!een!stevige!opwaardering.!Die!zal!in!relatie!tot!de!opwaardering!van!de!Pier!en!de!toegang!tot!de!
Pier!(ontvangstruimte)!tot!stand!moeten!komen.!Het!Platform!is!van!mening!dat!een!voorziene!impuls!aan!de!voet!van!de!
Pier!zal!uitstralen!naar!het!noordelijke!deel!van!de!Boulevard.!
!
Bij!herontwikkeling!van!de!eerste!woonlaag!van!de!Oranjeflats!is!het!van!belang!dat!voor!de!bewoners! in!de!betreffende!
appartementen!een!passende!compensatieregeling!wordt!getroffen.!Deze!regeling!zou!naast!bestaande!regelgeving!tevens!
dienen!in!te!houden,!dat!de!gemeente!Den!Haag!voor!bewoners!die!voor!herontwikkeling!moeten!wijken!in!eerste!aanleg!
compensatie! zoekt!met!het!aanbod!om!kostenvrij! !vergelijkbare!vervangende!woonruimte! te!betrekken!op!een!andere!
locatie! in!hetzelfde!complex.!Om!dat!doel!te!bereiken!zou!de!gemeente! in!de!betreffende!complexen!thans! leegstaande!
woningen! kunnen! verwerven.! In! de! visie! van! de! bewonersdelegatie! kan! de! schade! voor! bewoners! hiermee! worden!
beperkt.!
!



PARKEREN DICHTBIJ 
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Onderzocht! kan! ! worden! of! de! parkeervoorziening! onder! de! Oranjeflats! op! een! bouwtechnisch! dusdanige! wijze! kan!
worden!gerealiseerd!dat!het!verlies!aan!appartementen!verder!kan!worden!beperkt.!!
!
Kernpunten:!

! Herontwikkeling!eerste!woonlaag!Oranjeflats!(22!appartementen)!
! Passende!compensatieregeling!
! Toevoegen!woningen!aan!Gevers!Deynootweg!
! Opwaardering!Zeekant!passage!
! Toevoegen!horeca!op!‘tweede!boulevard’!
! Toevoegen!ontvangstruimte!

!
!



PALACEPLEIN 

   > Toevoegen klein theater  

   > Nieuw Palaceplein is verblijfsgebied 

   > Tram en auto te gast ‘Shared Space’ 
   > Straten met een menselijke maat 

   > Tramhalte centraal op het plein 

   > Kurhaus + toegang boulevard zichtbaar 
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PALACEPLEIN!
!
Het! huidige! Palaceplein!wordt! gekenmerkt! door! de! onoverzichtelijke! inrichting! van! het!maaiveld! en! het! onduidelijke!
gebruiksprofiel! van! het! plein.! Om! hierin! verandering! te! kunnen! brengen! staat! het! creëren! van! een! aantrekkelijk! en!
overzichtelijk!verblijfsgebied!centraal.!Om!dit! te!bereiken!zal!het!plein!zowel! functioneel!als! ruimtelijk!worden!verdicht,!
waardoor! er! een! intiem! gebied! ontstaat! dat! in! tegenstelling! tot! het! huidige! Palaceplein! op! de! menselijke! maat! is!
toegesneden.!
!
Op! het! Palaceplein! zal! een! klein! theater! worden! toegevoegd.! De! plinten! van! dit! theater! zullen! rondom! worden!
geprogrammeerd,!aan!de!zijde!van!de!Palaceflats!met!winkelvoorzieningen!en!aan!de!zijde!van!het!Da!Vinci"gebouw!met!
woningen.!De!bestaande!winkelpanden!onder!de!Da!Vinci!arcade! zullen!worden!omgevormd! tot!woon"werkeenheden,!
waardoor!er!een!woonstraat!ontstaat!tussen!het!theater!en!het!Da!Vinci"complex.!De!winkelpanden!onder!de!arcade!die!
aan!het!nieuwe!Palaceplein!komen! te! liggen!kunnen!worden!omgevormd! tot!kleine! theaterruimten!of!horeca.!Door!de!
hoogte!van!het!nieuwe!theater!op!het!Palaceplein!te!beperken!tot!de!hoogte!van!de!huidige!arcade,!zullen!de!bestaande!
woningen!in!het!Da!Vinci!complex!niet!in!hun!uitzicht!worden!belemmerd.!
!
Om!de! kwaliteit!van!het!nieuwe!Palaceplein! te!bevorderen! is!het!wenselijk!om! vanaf!het!plein! zicht! te!hebben!op!het!
Kurhaus!en!op!de! zee.!Om!dit! te!bereiken!adviseert!het!Platform!om!een!deel!van!de!Kurhausappartementen"noord! te!
laten!wijken!(het!betreft!vermoedelijk!12!appartementen)!ten!behoeve!van!een!goede!doorkijk!op!het!Kurhaus!en!op!de!
doorgang! naar! zee.! Onderzocht! zal! moeten! worden! of! deze! doorkijk! eventueel! te! realiseren! valt! met! behoud! van!
appartementen! doormiddel! van! een! transparante! constructie.!Door!middel! van! deze! ingrepen! ontstaat! een! intiem! en!
sfeervol!plein!dat!rondom!een!levendig!programma!heeft!voor!alle!seizoenen.!
Ten!aanzien!van!de!mogelijk!te!slopen!Kurhausappartementen!kan!gedacht!worden!aan!een!regeling!zoals! reeds!eerder!
besproken!in!verband!met!de!ingrepen!in!de!Oranjeflats.!
!
De!openbare!ruimte!van!het!Palaceplein!zal!worden!ingericht!volgens!de!principes!van!‘shared!space,’!waarbij!de!tram!en!
de!auto!‘te!gast!zijn’!op!het!plein.!Op!drukke!dagen!kan!het!autoverkeer!zelfs!helemaal!van!het!plein!geweerd!worden!ten!
behoeve!van!een!kwalitatief!hoogwaardig!verblijfsklimaat!op!het!plein.!De!aankomsthalte!voor!de!tram!zal!in!de!vorm!van!
een!enkel!perroneiland!op!het!plein!worden!gesitueerd.!De!impact!van!het!verkeer!op!het!leefklimaat!op!het!Palaceplein!
zal!in!vergelijking!met!de!huidige!situatie!drastisch!worden!teruggebracht.!
!
kernpunten:!

! Straten!en!pleinen!met!een!menselijke!maat!
! Toevoeging!klein!theater!
! Zicht!op!het!Kurhaus!en!op!de!zee!
! Tram!en!auto!te!gast:!‘Shared!Space’!



PALACEPLEIN 
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PALACEPLEIN 

Verblijfsgebied met een menselijke maat 
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CIRCUSPLEIN 

   > Circustheater visueel betrekken bij  

       Pathé, Casino, Nieuw Palaceplein 

   > Slopen politiekantoor 
   > RR-halte op het plein ipv naast Casino 

   > Parkeergarage onder het plein 

   > (Woon)hotel achter het Casino 

   > Casino 2e ingang Circusplein 

   > Klein theater naast de lobby  
      van het hotel 

   > Mogelijk doet Lourdeskerk mee 
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CIRCUSPLEIN!
!
Het! bestaande! Circusplein! is! onvoldoende! verbonden!met! de! overige! delen! van! het! door! het! Platform! gedefinieerde!
kerngebied;!het!ligt!verscholen!achter!het!Holland!Casino,!de!parkeergarage!en!het!politiebureau.!Om!een!betere!visuele!
relatie!tot!stand!te!brengen!tussen!het!Circustheater,!Holland!Casino!en!de!Pathé!bioscoop!zal!het!blok!van!Holland!Casino!
een!stevige!programmatische!en!visuele!opwaardering!krijgen.!
Om! ruimte! te! creëren! voor! nieuwe! ontwikkeling! in! het! blok! van! Holland! Casino! zullen! de! parkeergarage! en! het!
politiebureau!worden! gesloopt.!Hierdoor! ontstaat! er! ruimte! voor! de! ontwikkeling! van! een! hoogbouw!met! daarin! een!
(woon)hotel!en!een!theater.!Deze!functies!zijn!veel!meer!georiënteerd!op!de!openbare!ruimte!dan!het!politiebureau!en!de!
parkeergarage!en!zullen! leiden!tot!een!verbetering!van!de!verblijfskwaliteit!op!het!Circusplein.!Ook!kan!door!de!nieuwe!
ontwikkeling! het! casino! een! tweede! ingang! krijgen! aan! het! circusplein,! waardoor! ook! het! casino! bijdraagt! aan! de!
levendigheid!op!dit!plein.!Qua!hoogte! zal!de!nieuwe!hoogbouw! zich! spiegelen!aan!de!hoogste! toren!van!het!Da!Vinci"
complex!(‘de!gouden!bal’).!
Het!Circusplein! zal! een! extra! impuls! kunnen! krijgen!wanneer! ook!de! Lourdeskerk! en/of!het!Cantongebied! kan!worden!
betrokken!bij!het!Circusplein.!
!
De!huidige!tramhalte!aan!de!garagezijde!van!het!Holland!Casino!maakt!dat!de!doorgang!naar!de!Gevers!Deynootweg!een!
onaantrekkelijke!verkeersbuis! is.!Bovendien! is!de!afstand!tot!de!volgende!halte!Stevinstraat!gering.!De!huidige!tramhalte!
aan!het!circusplein! zal!derhalve!worden! samen!gevoegd!met!de!halte!bij!de!Stevinstraat!en!worden!verplaatst!naar!de!
zuidzijde!van!het!Circusplein.!
De!aanwezigheid!van!een!politiebureau!of!eventueel!een!politiepost!op!Scheveningen!Bad!wordt!door!het!Platform!van!
belang! geacht.! Er! zal! op! Scheveningen! Bad! dus! een! alternatief! moeten! worden! gevonden.!Mogelijke! opties! zijn! de!
tramremise!of!het!Cantongebied.!
!
Uitgangspunt! voor! de! nieuwe! ontwikkelingen! op! het! Circusplein! is! de! realisatie! van! een! ondergrondse! parkeergarage!
onder! het! plein.! Het! Circustheater,! en!met! name! ook! Holland! Casino! hebben! groot! belang! bij! de! aanwezigheid! van!
(inpandige)!parkeermogelijkheden.!De!realisatie!van!een!ondergrondse!voorziening!onder!het!Circusplein! is!derhalve!een!
voorwaarde!voor!de!mogelijke!herontwikkeling!van!het!Holland!Casino!blok.!
!
Kernpunten:!

! Sloop!parkeergarage!en!politiebureau!
! Toevoegen!ondergrondse!parkeervoorziening!onder!het!Circusplein!
! Toevoegen!van!(woon)hotel!en!theater!in!hoogbouw!achter!Holland!Casino!
! Verplaatsen!tramhalte!
! Verplaatsen!politiebureau!
! Eventueel!betrekken!van!de!Lourdeskerk!



CIRCUSPLEIN 

Circustheater, bioscoop en casino als dragers 
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BOULEVARD 

   > Sealife als trekker op de kop 

   > Nieuwe pier is tweede trekker 

   > Vitalizee naar de duinen = rust 
   > Geeft Sealife ruimte voor uitbreiding 

   > Niet te veel inzetten op  

      Noordelijk deel Boulevard 
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BOULEVARD FASE 2 

   > Toevoegen van extra attractie op de   

      Noordelijke kop 

   > Bijvoorbeeld tijdelijke attractie 
   > Noordelijke deel Boulevard krijgt meer  

      potentie 

   > Eventueel relatie met Noorderstrand 
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DE!BOULEVARD!
!
De!huidige!boulevard!ontbeert!krachtige!functies!aan!de!uiteinden!die!er!voor!zouden!kunnen!zorgen!dat!de!boulevard!in!
zijn!geheel!optimaal!wordt!benut.!Het!Platform!stelt!voor!om!op!het!zuidelijke!deel!van!de!boulevard!Sealife!de!ruimte!te!
geven!om!verder!uit!te!breiden!door!het!verplaatsen!van!Vitalizee!naar!de!noordelijke!kop!van!de!boulevard.!Sealife!trekt!
jaarlijks! vele! bezoekers! en! is! als! educatieve! (familie)attractie! een! belangrijke! toevoeging! op! het! programma! van! de!
boulevard.!Sealife!is!bovendien!een!attractie!die!zowel!in!de!zomer"!als!in!de!winterbadplaats!aantrekkelijk!is!en!derhalve!
behouden!moet!blijven!voor!Scheveningen!Bad!en!de!boulevard.!
!
Wellness! past! thematisch! gezien! uitstekend! bij! de! rustgevende! kwaliteiten! van! het! duingebied! ten! noorden! van! de!
boulevard.!Een!kwalitatief!hoogwaardige!voorziening!op!het!gebied!van!wellness!(Vitalizee)!is!daarom!voorzien!ter!hoogte!
van!het!Carlton!Beach!Hotel.!In!combinatie!met!de!uitbreiding!van!het!aantal!hotelbedden!rond!het!Carlton!Beach!ontstaat!
hierdoor!een!aantrekkelijke!combinatiemogelijkheid!tussen!wellness!en!meerdaags!verblijf.!!
!
Om!het!noordelijke!deel!van!de!boulevard!nog!sterker!te!positioneren! is!het!wenselijk!om!op!termijn!een!extra!attractie!
toe! te!voegen!op!de!noordelijke!kop!van!de!boulevard.!Het! realiseren!van!deze!attractie! leidt! tot!een! toename!van!de!
kwaliteit!van!de!noordelijke!boulevard!en!zal!gepaard!gaan!met!opwaardering!van!de!horeca"!en!winkelvoorzieningen!over!
de! gehele! lengte! van! de! noordelijke! boulevard.! Dit! proces! zal! zich! gefaseerd!moeten! voltrekken,! beginnend! bij! het!
opwaarderen!van!de!plint!langs!de!Oranjeflats.!Door!middel!van!een!geleidelijke!ontwikkeling!kan!op!termijn!beter!worden!
ingeschat! welk! soort! attractie! het! best! kan! functioneren! op! de! noordelijke! kop! van! de! boulevard.! Eventueel! zou! er!
tussentijds!ook!voor!een!tijdelijke!attractie!gekozen!kunnen!worden.!
!
!
Kernpunten:!

! Sealife!als!trekker!op!de!zuidelijke!kop!van!de!boulevard!
! Wellness!(Vitalizee)!als!trekker!op!de!noordelijke!boulevardkop!
! Voet!van!de!Pier!als!centrale!trekpleister!
! Nieuwe!attractie!op!de!noordelijke!kop!van!de!boulevard!
! Gefaseerde!opwaardering!van!de!gehele!noordelijke!boulevard!

!
!



NOORDERSTRAND / ZWARTE PAD 
   > Bij opheffen Zwarte Pad ontwikkelen 

      P-garage onder kunstmatig duin 

   > Vakantiewoningen op het nieuwe duin 
   > Duinwachter 
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NOORDERSTRAND/ZWARTE!PAD!
!
In!het!gebied! rond!het!Noorderstrand!en!het!Zwarte!Pad! is,!zoals!reeds!bij!het!ontwikkelingsconcept!voor!de!boulevard!
aangegeven,!een!voorziening!op!gebied!van!wellness! (Vitalizee)!voorzien,!alsmede!een!nieuwe! toeristisch!attractie.!Het!
vergroten!van!de!hotelcapaciteit! in!het!gebied!zorgt!dat!er!aantrekkelijke!combinaties!kunnen!worden!gerealiseerd!voor!
verblijf!en!wellness!in!het!gebied.!
!
De!huidige!tramkeerlus!zal!met!de! invoering!van!RandstadRail!zijn!functie!verliezen.!Op!de!locatie!van!de!tramkeerlus!zal!
een!kunstmatig!duin!worden!ontwikkeld!dat!zich!wat!betreft!!vormgeving!voegt!naar!het!aangrenzende!duinlandschap.!In!
dit! kunstmatig!duin!kunnen!eenvoudig!parkeerplekken!gerealiseerd!worden!voor!onder!meer! touringcars!die,!nadat!de!
passagiers!zijn!afgezet!op!de!boulevard,!een!standplaats!op!Scheveningen!behoeven.!
!
De!strandtenten!die!momenteel!het!Noorderstrand!bevolken!beschouwt!het!Platform!als!belangrijk!voor!het!programma!
Scheveningen!Bad.!Gezien!de!relatief!afgelegen!positie!van!het!Noorderstrand!zijn!parkeervoorzieningen!cruciaal!voor!de!
ontsluiting!van!de!ondernemingen!aan!het!Noorderstrand.!Het!behouden!van!een!parkeerfaciliteit!in!het!gebied!is!dan!ook!!
essentieel.!Om!hierin! te! voorzien! zou!de!huidige!parkeerplaats!op!het!Zwarte!Pad! in! stand! kunnen!worden! gehouden.!
Mocht!het!wenselijk! zijn!om!de!bestaande! voorziening!op!het! Zwarte!pad! toch!op! te!heffen,!dan! zullen!deze!plaatsen!
moeten!worden!teruggebracht! in!een!ondergrondse!parkeerfaciliteit! in!het!kunstmatig!duin!op!de!tramkeerlus.!Naast!de!
reeds!voorziene!standplaatsen!voor!touringcars!is!dit!eenvoudig!te!realiseren.!
!
Behalve! parkeervoorzieningen! in! het! kunstmatig! duin,! kan! ook! het! duin! zelf! bebouwd! worden.! Het! duin! biedt!
mogelijkheden!voor!de!aanleg!van!fraaie!groene!(recreatie)woningen!en!een!woningbouwcomplex!dat!als!een!duinwachter!
op!het!duingebied!uitkijkt.! Indien!de!visuele! impact!van! zo’n!duinwachter! te!groot! is!zal!naar!mogelijkheden!voor!extra!
woningen!elders!moeten!worden!gezocht.!
!
Kernpunten:!

! Toevoegen!wellness!op!de!noordelijke!kop!van!de!boulevard!
! Toevoegen!hotelbedden!rond!Carlton!Beach!
! Toevoegen!toeristisch!attractie!op!de!noordelijke!kop!van!de!boulevard!
! Toevoegen!standplaats!touringcars!in!kunstmatig!duin!
! Behoud!Zwarte!Pad!parkeergelegenheid!of!compensatie!hiervan!in!kunstmatig!duin!
! Toevoegen!groene!(recreatie)woningen!op!kunstmatig!duin!
! Onderzoek!toevoeging!woningbouwcomplex!in!de!vorm!van!een!duinwachter!

!
!



TRAMREMISE + ZWOLSESTRAAT 

   > Uitnodigende entree  

      via de Zwolsestraat 

   > Wonen in de P-garage 
   > Wonen in de remise 

   > Behoud karakter remise 
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TRAMREMISE/ZWOLSESTRAAT!
!
De!huidige!aanblik!van!de!Zwolsestraat! is!een!aankomstroute!onwaardig.!De!kale!plinten!ontberen!elke! levendigheid.!En!
dat!terwijl!de!bezoeker!toch!een!bruisende!badplaats!nadert.!Het!programmeren!van!de!plinten!aan!weerszijden!van!de!
Zwolsestraat!zal!daar!verandering!in!brengen.!Met!het!aanbrengen!van!woningen!en!woon"werkeenheden!aan!weerszijden!
van!de!straat!zal!deze!een!levendige!aanblik!geven.!!
Door! de! realisatie! van! woningen! in! de! noordwand! van! de! Zwolsestraat! zal! een! aantal! parkeerplaatsen! in! de!
Zwolsestraatgarage! verloren! gaan.!Deze!plaatsen! kunnen!elders! in! Scheveningen!op!meer! strategische! locaties!worden!
teruggebracht.!
!
De!bestaande! tramremise!zal!worden!gebruikt!voor!de!ontwikkeling!van! spectaculaire!woningen!die!op!of! in!de! remise!
zullen!worden!gerealiseerd.!De!aanwezigheid!van!de!oude!en!de!nieuwe! tramremise! zullen!hierbij!gebruikt!worden!als!
sfeerbepalende!elementen!die!het!gebied!karakter!en!identiteit!verlenen.!!
Naast!woningen! kunnen!er! in!of!onder!de! tramremise! tevens!parkeerplaatsen! voor!de!bewoners!worden! gerealiseerd.!
Eventueel!bestaat!zelfs!de!mogelijkheid!om!een!aantal!parkeerplaatsen!dat!elders!komt!te!vervallen! in!de!tramremise!te!
compenseren.!Daarbij!dient!wel!te!worden!vermeld!dat!dit,! in!verband!met!de!grote!hoeveelheid!parkeerplaatsen! in!de!
nabij!gelegen!Zwolsestraatgarage,!niet!de!meest!voor!de!hand!liggende!plek!op!Scheveningen!bad!is.!
!
Kernpunten:!

! Levendige!aankomstroute!via!de!Zwolsestraat!
! Wonen!in!de!parkeergarage!Zwolsestraat!
! Wonen!in!de!tramremise!
! Behoud!karakter!tramremise!

!
!



DYNAMISCH VERKEERSSYSTEEM 

A4-ZONE 

INTERNATIONALE RING 

KUSTZONE KUSTZONE 
>! Hoogste tarief betaald parkeren 

>! Kort betaald parkeren buurten 

>! Lang parkeren garages 

INTERNATIONALE RING 
>! Gemiddeld tarief 

>! Overstap op OV (lijn 1 en 9 of strandexpress) 

>! Overstap op huurfiets 

>! Nieuwe P+R-terreinen of dubbelgebruik bestaand 

>! Ook functie voor binnenstad 

A4-ZONE 
>! Laagste tarief (gratis) 

>! Overstap op OV (Randstadrail lijn 1 en 9) 

>! Ook functie voor binnenstad 

>! Vlietzone, Hoornwijck (bestaand),  
   Voorburg / Forepark  
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VERKEER!EN!VERVOER!SCHEVENINGEN!BAD!!!
!!
Een!badplaats!zoals!Scheveningen!Bad!kenmerkt!zich!door!een!grote!variatie!in!verkeersdrukte.!Op!mooie!dagen!staan!de!
wegen!naar!de!kust!vast!en!wordt!de!parkeercapaciteit!maximaal!gebruikt.!Voor!Scheveningen!gaat!het!om!niet!meer!dan!
60!momenten!per! jaar.!Op!normale!dagen! stroomt!het! verkeer!op!een!enkele!uitzondering!na!probleemloos!door!het!
gebied.!!!
!!
In! het! beleid! voor! Scheveningen! Bad! is! het! noodzakelijk! onderscheid! te! maken! tussen! een! aanpak! voor! de! drukke!
momenten!op!bepaalde!dagen!en!die!voor!de!normale!dagen.!Dit!vraagt!om!een!flexibel!verkeer"!en!vervoersysteem!dat!
tijdens! topdrukte! in! staat! is!het!verkeer! in!goede!banen!naar!de! kust! te! leiden!en! tijdens!normale!dagen!het!dagelijks!
functioneren! ondersteunt.! Het! is! belangrijk! de! weg"! of! parkeercapaciteit! niet! alleen! af! te! stemmen! op! de! drukke!!
momenten,! want! dit! leidt! tot! onderbenutting! van! infrastructuur! op! normale! dagen! en! dat! gaat! ten! koste! van! de!
verblijfskwaliteit! in! het! gebied.!Het! Platform! stelt! daarom! voor! de! volgende! vier! uitgangspunten! te! hanteren! voor! de!
aanpak!van!het!verkeer!en!vervoer!in!Scheveningen!Bad.!!!
!!

! Een!dynamisch!aangestuurd!systeem!van!parkeren!en!transferia!voor!de!drukke!momenten!!
! Tijdens!normale!dagen!blijft!het!huidig!verkeersysteem!zoveel!mogelijk!in!tact!!
! Verblijfskwaliteit!Palaceplein!omhoog!brengen!door!terugdringen!verkeersfunctie!!
! Verbeteren!bereikbaarheid!per!openbaar!vervoer!en!fiets.!!

!!
!!
Op!drukke!momenten:!!
Een!dynamisch!aangestuurd!systeem!van!parkeren!en!transferia!!
!!
Op! het!moment! dat! de!wegen! naar! Scheveningen! op! drukke! dagen! verstopt! dreigen! te! raken! en! de! parkeergarages!
vollopen,!zijn!twee!zaken!van!belang.!Strandbezoekers!zullen!tijdig!informatie!moeten!krijgen!over!parkeeralternatieven!en!
over!mogelijkheden!verder!met!het!openbaar!vervoer!of!de!fiets!naar!het!strand!te!reizen.!Het!voorkomen!van!verkeer!van!
strandbezoekers!die!op! zoek! zijn!naar!een!parkeerplaats!buiten!de!parkeergarages! is! van!belang.!Het! gebied!mag!niet!
onbereikbaar!worden!voor!bewoners!en!bezoekers!die!niet!voor!het!strand!komen.!Om!de!problematiek!aan!te!pakken!
stelt!het! Platform! voor! een!dynamisch! aangestuurd! systeem! van!parkeren! en! transferia! voor! de!drukke!momenten! te!
ontwikkelen.!Dit!systeem!bestaat!uit!drie!samenhangende!maatregelen:!!
!!

1. Betaald!parkeren!op!straat!in!de!hele!kustzone!met!een!maximum!parkeerduur.!!
2. Transferia!op!logische!plekken!en!gekoppeld!aan!snel!en!comfortabel!OV!richting!het!strand.!!
3. Dynamisch!parkeerverwijssysteem!dat!verkeer!leidt!naar!parkeergarages!en!transferia!!

!!



VERKEER BIJ DRUKTE 
   > Verschil tussen strandbezoeker en  

      bewoners en visite 

   > Strandbezoekers duidelijke routing  
      naar parkeergarages 

   > Parkeren in garages wordt duurder 

   > Strandbezoekers stimuleren gebruik te  

      maken van alternatieve vervoersvormen 

   > Tijdelijk geen auto’s op het Palaceplein 
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Om!zoekverkeer!van!dagjesmensen!te!voorkomen!moet!er!betaald!parkeren!op!straat!met!een!maximum!parkeerduur! in!
de!hele!kustzone!komen.!Werken!met!een!maximum!parkeerduur!heeft!de!voorkeur!boven!een!hoog!tarief.!De!maximum!
parkeerduur! zorgt! ervoor!dat!de! parkeergelegenheid! niet! aantrekkelijk! is! voor! strandbezoekers,! terwijl! !bezoekers! van!
bewoners!en!winkels! !niet!worden!geconfronteerd!met!een!hoog!tarief.!Bewoners,!mensen!die!werken! in!het!gebied!en!
andere!belanghebbenden!kunnen!gebruik!maken!van!een!parkeervergunning.!Lang!parkeren!voor!strandbezoekers!vindt!
plaats!in!de!parkeergarages.!!!
!!
Sinds!kort!zijn!er!twee!transferia!voor!strandbezoekers.!Vanaf!het!hoofdkantoor!van!de!ANWB!aan!de!van!Alkemadelaan!
kunnen!mensen!met!de!bus!naar!het!strand!en!vanaf!P+R!terrein!Hoornwijck!aan!de!A4!rijdt!sinds!het!voorjaar!2009!een!
speciale!tram! (de!strandexpress)!richting!Scheveningen.!Afhankelijk!van!het!succes!van!deze!transferia!en!de!uitbreiding!
van! het! betaald! parkeren! in! Scheveningen! stelt! het! Platform! voor! toe! te! werken! naar! een! herkenbaar! systeem! van!
parkeren!en!transferia!in!drie!zones.!Het!leidende!principe!is:!hoe!dichter!bij!het!strand!parkeren!hoe!duurder!het!wordt.!
De!hoogste!tarieven!gelden!in!de!parkeergarages!in!Scheveningen!Bad.!De!volgende!zone!is!de!Internationale!Ring.!Het!is!!
uit!onderzoek!bekend!dat!transferia!vooral!succesvol!zijn!als!men!de!overstap!van!auto!op!openbaar!vervoer!dichtbij!het!
vertrekpunt!maakt!of!vlakbij!de!bestemming.!Het! is!daarom!de!vraag!of!P+R!bij!de!A4!voor!bezoekers!van!Scheveningen!
wel!aantrekkelijk!genoeg!is,!aangezien!men!daarna!nog!ruim!30!minuten!in!de!tram!zit.!Het!is!zinvol!om!te!kijken!of!dichter!
bij!het!strand!nieuwe!transferia!zijn!toe!te!voegen.!Meest!logische!plekken!zijn!waar!de!tramlijnen!1!en!9!de!Internationale!
Ring! kruizen.! Mogelijk! is! dubbelgebruik! van! parkeerplaatsen! mogelijk! met! bestaande! functies! (Madurodam,! ICC! en!
Duindigt).!Gezien!de!korte!afstand! tot!het! strand!kunnen!hier!ook!huur(bak")fietsen!worden!aangeboden.!Voordeel!van!
transferia! in!de!buurt! van!de!A4,!A12,!A13!of!N14! is!dat!minder! verkeer!door!de! stad!hoeft!en!deze! transferia!ook! te!
gebruiken!zijn!voor!verkeer!met!bestemming!Den!Haag!Centrum.!De!transferia!zijn!alleen!aantrekkelijk!als!het!openbaar!
vervoer! van! hoge! kwaliteit! is.!Naast! de! aanleg! van! de! transferia! en! de! kwaliteit! van! het! openbaar! vervoer! is! ook! de!
marketing!erg!belangrijk.!De! transferia!moeten!herkenbaar! zijn!en!moeten!de!gebruiker!al!het! strandgevoel! geven.!De!
Strandexpress!is!een!stap!in!de!goede!richting.!!!
!!
Het! is!niet!nodig!om!extra!parkeercapaciteit! in!Scheveningen!Bad! toe! te!voegen!voor!bezoekers!buiten!de!stranddagen.!
Deze!capaciteit!wordt!buiten!de!drukke!dagen!niet!benut!en!strookt!ook!niet!met!de!wens!om!Scheveningen!op!de!drukke!
dagen! leefbaar! te!houden.!Wel!moet!er! voor!gezorgd!worden!dat!de!parkeervoorzieningen!op!orde! zijn! voor!de!extra!
functies! in! het! gebied,! die! bijdragen! aan! het! ontwikkelen! van! de! vier! seizoenen! badplaats! en! dus! het! hele! jaar! door!
bezoekers! trekken.! Als! het!weer!minder! goed! is,! zullen! bezoekers! veel!minder! bereid! zijn! om! ver! te! lopen! naar! hun!
bestemming:!het!bruisende!hart!van!Scheveningen!Bad.!Hetzelfde!geldt!voor!het!behoud!van!parkeergelegenheid! in!de!
nabijheid!van!de!strandtenten!aan!het!Zwarte!Pad,!aangezien!de!loopafstand!vanaf!de!garage!aan!de!Zwolsestraat!te!groot!
is.!!
!!!
Een!dynamisch!parkeerverwijssysteem!moet!ervoor!zorgen!dat!de!mensen!op!het! juiste!moment!naar!de! juiste!plekken!
worden!doorverwezen.!Dit!kan!alleen!door!het!aanbieden!van!actuele!reisinformatie!in!het!hele!gebied!tussen!de!A4!en!de!
kust.!Met! name! op! de! Internationale! Ring!moet! het! aantal! dynamische! borden!worden! uitgebreid.!Als! het! verkeer! in!



VERKEER NORMAAL 
   > Handhaven huidige structuur 

   > Shared Space op Palaceplein 
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Scheveningen!dreigt! vast! te! lopen,!worden!mensen!op!de! Internationale!Ring! en! in!de!A4"zone! gewaarschuwd!dat!de!
parkeergarages!in!Scheveningen!vol!zijn!en!worden!ze!attent!gemaakt!op!de!alternatieven.!!
!!
Het! succes! van! dit! systeem! valt! of! staat!met! een! integrale! aanpak.!Op! het!moment! dat! aan! één! van! de!maatregelen!
getornd!wordt!neemt!de!kans!op!succes!snel!af.!Als!er!geen!goed!systeem! is!van!betaald!parkeren! in!de!kustzone!of!het!
openbaar! vervoer! heeft! te! weinig! kwaliteit,! dan! vormen! de! transferia! geen! aantrekkelijk! alternatief.! Als! het!
parkeerverwijssysteem!een!te!klein!gebied!beslaat!blijft!veel!verkeer!doorrijden!tot!aan!Scheveningen.!Om!dit!systeem!te!
laten! slagen! moeten! wegbeheerders,! parkeergaragehouders,! openbaar! vervoerbedrijven! en! toeristische! organisaties!
samenwerken!onder!één!noemer.!Als!het!systeem!goed!werkt!kan!het!verkeersnetwerk!binnen!Scheveningen!ook!tijdens!
de! drukke! dagen! zoveel! mogelijk! in! tact! blijven! en! is! het! niet! nodig! wegen! af! te! sluiten! voor! autoverkeer! of!
éénrichtingsverkeer!in!te!voeren.!Uitzondering!hierop!is!het!Palaceplein,!hetgeen!verderop!wordt!toegelicht.!!!
!!
!!
Tijdens!normale!dagen:!!
Het!huidig!verkeersysteem!zoveel!mogelijk!in!tact!laten!!
!!
Ons!uitgangspunt! is,!dat!Scheveningen!op!normale!dagen!een!wegenstructuur!heeft!waarbij!het!verkeer! zich!makkelijk!
tussen!Haven,!Dorp!en!Bad!kan!bewegen.!Door!tijdens!drukke!dagen!het!verkeer!zoveel!mogelijk!buiten!Scheveningen!op!
te! vangen!hoeven!er! in! Scheveningen! geen! grote! ingrepen! in!de!weginfrastructuur! gedaan! te!worden!om!de!piek! van!
autoverkeer!op!te!vangen.!Dit!heeft!als!voordeel!dat!het!verkeersysteem!op!normale!dagen!grotendeels!blijft!zoals!het!nu!
is! en! er! niet! geknipt! hoeft! te! worden! in! de! dwarsverbindingen! tussen! Haven,! Dorp! en! Bad.! Het! behouden! van! de!
dwarsverbindingen!zorgt!er!ook!voor!dat!er!geen!extra!verkeersdruk!komt!op!de!Internationale!Ring.!Het!is!dan!ook!aan!te!
bevelen!om,!in!tegenstelling!tot!wat!in!het!plan!van!Morales!staat,!ook!op!de!Boulevard!tweerichtingsverkeer!te!behouden.!
Dit! is!de!meest! logische!en! snelle! verbinding! tussen!Bad,!Dorp!en!Haven.!Bij!het! stimuleren! van!Scheveningen! tot!een!
gebied!waar!mensen!vier!seizoenen!ook!meerdaags!verblijven,! is!het!belangrijk,!dat!de!bezoekers!die! in!Bad! logeren,! in!
Haven!kunnen!gaan!eten.!Voor!hen!is!de!ruim!twee!kilometer!lange!Boulevard!de!enige!logische!route!om!heen!en!weer!te!
rijden,!heen!en!weer! lopen! is!meestal!geen!optie.!Daarnaast! leidt!het! invoeren!van!eenrichtingsverkeer!op!de!Boulevard!
ook!tot!meer!verkeer!op!het!traject!Prins!Willemstraat!"!Jurriaan!Kokstraat.!Dit!is!juist!het!traject!waar!op!normale!dagen!
tijdens! de! spits! het! verkeer! nu! al! regelmatig! vastloopt,! hetgeen! ook! de! doorstroming! van! trams! en! bussen! richting!
Scheveningen"Bad! frustreert.!De! huidige! plannen! voor! de!Boulevard! zouden! dit! alleen!maar! verergeren.!Als! uitgegaan!
wordt!van!het!profiel!van!een!smalle!stadsstraat!voor!twee!richtingen!(5.00!tot!6.00m)!op!de!Boulevard,!dan!hoeft!het!plan!
van!Morales!waarschijnlijk!slechts!op!enkele!punten!te!worden!aangepast.!!
!!
Gezien!de!geschetste!problematiek! is!de!Prins!Willemstraat!"!Jurriaan!Kokstraat!de!enige!dwarsverbinding!waar!voor!een!
andere!inrichting!gekozen!kan!worden.!Gezien!het!belang!van!snel!openbaar!vervoer!richting!Scheveningen!Bad!heeft!het!
de!voorkeur!hier!een!(deels)!vrije!trambaan!te!realiseren.!Eerste!mogelijkheid!om!meer!ruimte!te!creëren!is!door!aan!één!
of!beide!zijden!het!parkeren!eruit!te!halen,!waarbij!de!plaatsen!elders!in!het!gebied!gecompenseerd!moeten!worden.!Om!
én!het!autoverkeer!beter!te! laten!doorstromen!én!een!vrije!trambaan!te!realiseren! is!het!nodig!eenrichtingsverkeer!in!te!



SHARED SPACE 

>! Verblijfsruimte  

in plaats van verkeersruimte 

>! Geen verkeersborden 

Deelnemers onderhandelen over voorrang 

>! Subjectief gevoel van  

onveiligheid vergroot alertheid 

>! Minder slachtoffers  

(mensen letten beter op elkaar) 

>! Capaciteit gaat niet omlaag  
(snelheid verkeer wel  

verkeer vloeit sneller door) 

VOOR 

SHARED SPACE 
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voeren! op! het! traject! tussen! de! kruising! met! de! Duinstraat! en! de! kruising! met! de! Badhuiskade.! Keuze! voor!
eenrichtingsverkeer!hier!in!plaats!van!op!de!Boulevard!heeft!als!voordeel!dat!het!direct!winst!oplevert!voor!het!openbaar!
vervoer!en!het!om!een!veel!korter!stuk!gaat,!waadoor!het!omrijden!voor!bewoners!wordt!beperkt.!De!Badhuisstraat,!die!
bijna!parallel!loopt,!biedt!een!alternatieve!route.!!!
!!
Tijdens!normale!dagen!kunnen! lagere!tarieven!gehanteerd!worden!voor!betaald!parkeren! in!garages!om!extra!bezoekers!
aan!te!trekken.!!!!
!!
!!
Verblijfskwaliteit!Palaceplein!omhoog!door!terugdringen!verkeersfunctie!!
!!
Op!dit!moment!wordt!het!Palaceplein!doorsneden!door!een!grote! infrastructuurbundel!en!fungeert!het!plein!niet!als!de!
centrale!ontvangstruimte!voor!bezoekers!van!Scheveningen!Bad.!Door!een!deel!van!het!plein!te!bebouwen,!ontstaat!een!
veel! intiemere!verblijfsruimte,!waar!de! tram!en!auto! te!gast! zijn.!Om! te!zorgen!dat!het!Palaceplein!als!entree!voor!het!
gebied!gaat!fungeren!wordt!de!verkeersfunctie!!ondergeschikt!gemaakt!aan!de!verblijfskwaliteit.!!
!!
Op!normale!dagen!blijft!het!plein!naast!de!tram!toegankelijk!voor!langzaam!verkeer!en!autoverkeer!in!beide!richtingen.!De!
inrichting!van!het!plein!wordt!wel!aangepakt,!waarbij!voorgesteld!wordt!te!werken!volgens!de!principes!van!Shared!Space!
(gedeelde! ruimte).!Het! gebied!wordt! nadrukkelijk! ingericht! als! verblijfsgebied,!waarbij! verschillende!weggebruikers! de!
ruimte!zoveel!mogelijk!delen.!!In!plaats!van!verkeersborden!worden!ruimtelijke!elementen!(bijvoorbeeld!bomen,!of!soort!
bestrating)!gebruikt!om!weggebruikers!te!leiden.!Shared!Space!levert!niet!alleen!een!veel!aantrekkelijker!ingerichte!ruimte!
op,!uit!!
onderzoek!is!ook!gebleken!dat!de!verkeersveiligheid!toeneemt,!doordat!bij!het!ontbreken!van!duidelijke!richtlijnen!mensen!
veel! beter! op! elkaar! letten.! Shared! space! is! in! Nederland! toegepast! op! wegvakken! en! kruisingen! tot! 20.000!
motorvoertuigen!per!etmaal,!ter!vergelijking:!het!Palaceplein!zit!op!dit!moment!rond!de!10.000!voertuigen!per!etmaal!op!
normale! dagen.! Onderzocht! moet! worden! of! de! kruisingen! van! de! Gevers! Deynootweg! met! de! Zwolsestraat! en! de!
Kurhausweg!ook!meegenomen!kunnen!worden!in!de!inrichting.!Het!profiel!van!het!nieuwe!Palaceplein!gaat!er!heel!anders!
uit! zien,!waarbij! de! ruimte! ingenomen! door! verkeer! aanzienlijk!wordt! verkleind.! De! RandstadRail! trams,!waarvan! de!
deuren!aan!beide!zijden!opengaan,!stoppen!straks!aan!weerszijden!van!één!eilandperron.!Trams,!fietsen!en!auto’s!delen!de!
rijbaan.!Parkeren!verdwijnt!van!het!plein.!!!!
!!
Op!drukke!dagen!wordt!het!Palaceplein!afgesloten!voor!het!autoverkeer! in!beide!richtingen.!Het!plein!blijft!toegankelijk!
voor!trams!en!langzaam!verkeer!en!biedt!op!die!manier!veel!ruimte!voor!de!grote!groepen!bezoekers!die!zich!richting!het!
strand!begeven.!De!mensen!die!uit!de! tram!stappen! lopen!zo!door!naar!het!strand!en!hoeven!zich!niet!meer!tussen!de!
auto’s! door! te! wurmen.! Doordat! het! plein! is! ingericht! als! verblijfsruimte! wordt! het! na! afsluiting! ook! geschikt! voor!
manifestaties!en!evenementen!op!andere!momenten!in!het!jaar.!Het!gevaar!bestaat!dan!dat!op!drukke!dagen!aan!het!eind!
van! de! Zwolsestraat! een! fuik! ontstaat! voor! strandbezoekers.! Maar! als! ! betaald! parkeren! is! ingevoerd! en! het!
parkeerverwijssysteem!goed! functioneert,!wordt!al!veel!eerder!voorkomen!dat!mensen!deze! fuik! inrijden.!Door!aan!het!



VERBINDING MET HAVEN 
   > Boulevard is de meest logische  

      verbinding tussen Haven en Bad 

   > Voorkomen van onnodig omrijden 
   > Twee richtingen op Boulevard 

   > Aanpassingen van ontwerp Moralis 
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einde!van!de!Zwolsestraat!een!rotonde!aan!te! leggen! in!plaats!van!de!huidige!verkeerslichten,!kan!het!verkeer!dat!toch!
doorrijdt!eenvoudig!rechtsomkeert!maken.!!
!
Onderzocht!dient!te!worden! in!hoeverre!deze!maatregelen!voldoende!zijn!om!het!fuikeffect!te!beheersen,!ook!nadat!de!
parkeervoorziening!onder!de!Oranjeflats!is!gerealiseerd.!!
!
Verbeteren!bereikbaarheid!per!openbaar!vervoer!en!fiets!!
!!
Goede!bereikbaarheid!per!openbaar!vervoer!en!fiets! is!voorwaarde!voor!de!verdere!ontwikkeling!van!Scheveningen!Bad.!
Het!maakt!het!gebied!aantrekkelijk!voor!bezoekers!die!niet!in!het!bezit!zijn!van!een!auto!en!bovendien!is!goed!openbaar!
vervoer!cruciaal!voor!het!succes!van!de!gewenste!transferia.!Het!is!belangrijk!dat!tramlijnen!1!en!9!worden!opgewaardeerd!
tot!RandstadRailkwaliteit!waardoor!de! snelheid! en! frequentie!omhoog! gaan.!Voor!het! versnellen! van! tramlijn!1! zijn! in!
Scheveningen! ingrepen! nodig! ter! hoogte! van! de! Prins!Willemstraat! en! Jurriaan! Kokstraat! (deze! zijn! geschetst! in! de!
paragraaf!hierboven).!!
Voor! het! versnellen! van! tramlijn! 9! langs! de!Nieuwe! Parklaan! kunnen! de! haltes! Stevinstraat! en! Circustheater!worden!
samengevoegd! tot!één!nieuwe!halte!ter!hoogte!van!het!kleine!parkeerterrein!voor!het!Circustheater! (kaartje).!Hierdoor!
stappen!bezoekers!direct!voor!het!theater!uit!en!kan!de!plek!van!de!huidige!halte!achter!het!Casino!worden!verbeterd!als!
voetgangersroute!richting!Kurhaus!en!strand.!!De!loopafstanden!naar!het!openbaar!vervoer!voor!bewoners!in!de!omgeving!
van! de!Neptunusstraat! en! Stevinstraat! nemen!maar! heel! beperkt! toe,! doordat! er! ook! een! halte! is! ter! hoogte! van! de!
Nieuwe!Duinweg.!De!overige!haltes!van!de!tram! in!het!gebied!blijven!zoals!ze!nu!zijn.!De!halte!op!het!Palaceplein!wordt!
wel!anders!ingericht.!Vooral!reizigers!van!buiten!de!regio!Haaglanden!komen!nog!weinig!met!het!openbaar!vervoer,!voor!
hen!is!een!goede!overstap!op!Den!Haag!Centraal!of!Hollands!Spoor!belangrijk.!
!
Voor! Nederlandse! begrippen! gaan! maar! weinig! mensen! per! fiets! naar! Scheveningen! Bad.! Er! zijn! weliswaar! goede!
fietsroutes!richting!Scheveningen,!maar!geen!routes!die!helemaal!doorlopen!naar!het!Strand.!Het!Platform!stelt!voor!!om!
de! doorgang! aan! het! einde! van! de! Zwolsestraat! aantrekkelijker! te!maken! voor! fietsers.! Verder!moet! er!meer! gratis!
stallingruimte!komen!voor!fietsers!op!de!Boulevard.!Invoering!van!betaald!parkeren!in!de!hele!kustzone!maakt!het!gebruik!
van!de! fiets! natuurlijk! aantrekkelijker.! Een! kleinschalig!witte! fietsenplan! voor!meerdaagse! bezoekers! en! dagjesmensen!
maakt!dat!zij!zich!makkelijk!kunnen!verplaatsen!tussen!Haven,!Dorp!en!Stad!of!de!duinen!in!kunnen!fietsen.!Bij!de!nieuwe!
transferia!op!de!Internationale!Ring!kan!ook!(bak")fietsverhuur!worden!aangeboden.!!!
!



7 CRUCIALE BOUWSTENEN 

   > Ontwikkelen van de Pier 

   > Parkeergarage Oranjeblok + entree Pier 

   > Theater Palaceplein + entree Boulevard 
   > Upgrade Palacepromenade 

   > (Woon)hotel achter Casino 

   > Tweerichtingen op Boulevard 

   > Verkeersmanagment op drukke dagen 
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BOUWSTENEN!
!
Zoals! reeds! in!de! inleiding!aangekondigd!zijn!aan!de!hand!van!belangrijke!deelgebieden!en!aan!de!hand!van!het! thema!
verkeer!en!vervoer,!bouwstenen!aangereikt!voor!de!realisatie!van!een!wereldstad!aan!zee.!Tot!slot!van!dit!rapport!zullen!
de!bouwstenen!overzichtelijk!worden!gerangschikt!in!cruciale!bouwstenen!en!extra!bouwstenen!van!visie!van!het!Platform!
op!Scheveningen!Bad.!
!
Cruciale!bouwstenen!zijn!van!groot!belang!bij!de!totstandkoming!van!een!levendige!badplaats!die!is!opgebouwd!rond!het!
in!dit!rapport!gedefinieerde!kerngebied!dat!loopt!van!het!‘Pierplein’!tot!aan!het!Circusplein.!Belangrijk!uitgangspunt!bij!de!
cruciale!bouwstenen! is!dat!Scheveningen!Bad!deel!uitmaakt!van!een!grotere!regio!die!het!programmatisch!zowel!verrijkt!
als!nodig!heeft.!De!in!dit!rapport!beschreven!cruciale!bouwstenen!zijn:!
!

! Herontwikkeling!van!de!Scheveningse!Pier!
! Parkeergelegenheid!onder!de!Oranjeflats!
! Toevoegen!van!een!theater!op!het!Palaceplein!
! Upgrade!van!de!Palacepromenade!
! Ontwikkeling!van!een!(woon)hotel!achter!het!Holland!Casino!
! Tweerichtingsverkeer!op!de!Boulevard!
! Introductie!van!een!dynamisch!beheer!van!verkeer!

!
Extra!bouwstenen!dragen!bij!aan!de!kwaliteit!van!Scheveningen!Bad,!maar!zijn!minder!essentieel!bij!de!ontwikkeling!van!
de!levendige!badplaats!die!het!Platform!voor!ogen!heeft.!Dit!neemt!echter!niet!weg!dat!de!extra!bouwstenen!van!cruciaal!
belang!kunnen!zijn!voor!de!programmatische!en!ruimtelijke!kwaliteit!van!afzonderlijke!deelgebieden!als!bijvoorbeeld!de!
Zwolsestraat,!de!noordelijke!boulevard!en!het!Zwarte!Pad.!De!extra!bouwstenen!zijn!verrijking!van!de!cruciale!bouwstenen!
en!daardoor!goed!te!faseren!in!tijd.!De!in!dit!rapport!beschreven!extra!bouwstenen!zijn:!
!

! Programmering!van!de!boulevardkoppen!(Sealife/Vitalizee)!
! Toevoegen!van!een!attractie!op!de!noordelijke!boulevardkop!
! Wonen!aan!de!Zwolsestraat!
! Kunstmatig!duin!op!de!tramkeerlus!
! Verlengen!van!de!Pier!met!een!uitwaaipier!
! Betrekken!van!de!Lourdeskerk!
! Herontwikkeling!kavel!aan!!Kurhausweg/Badhuisweg!

!
!



7 EXTRA BOUWSTENEN 

   > Verhuizing Vitalizee + uitbreiden Sealife 

   > Wonen in remise / p-garage Zwolsestr. 

   > Kunstmatig duin tramkeerlus met  
      parkeren en vakantiewoningen 

   > Verlengen van de Pier 

   > Lourdeskerk 

   > Kavel aan Kurhausweg / Badhuisweg 

!" #$%&' # () *&+,-,$#.+/ * *0%&' #&! *%,!1, #!  



PROGRAMMA 

Uitbreiden / toevoegen Hotel 

Verplaatsen + uitbreiden Vitalizee 

Parkeren/ Vakantiewoningen/ Wonen 

Wonen 

Woonhotel / Theater 

Theater / Retail / Wonen 

Parkeren / Retail / Horeca 

Uitbreiding Sealife 

Theater/Entertainment/Educatie/Congres 

Attractie/Entertainment 

Wonen of Theater 

Theater 
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PLATFORM!SCHEVENINGEN!BAD!
!
Voorzitter! ! ! ! ! ! Pieter!Tordoir!
!
Deelnemers!
Namens!de!bewoners! ! ! ! Harry!Bruintjes!
!! ! ! ! ! ! ! ! Wim!Voerman!
!! ! ! ! ! ! ! ! Steven!Witkam!
!
Namens!de!ondernemers! ! ! ! Damiano!D’Alba!
!! ! ! ! ! ! ! ! Ben!van!Vliet!
!! ! ! ! ! ! ! ! Heino!Walbroek!
!
Namens!de!bezoekers! ! ! ! Hans!Doets!
!! ! ! ! ! ! ! ! Ko!Droogers!
!
Ondersteuning!van!het!Platform!
Ruimtelijk!Economisch!Atelier!Tordoir! ! Jeroen!Oomens!
!
BVR!Adviseurs!Ruimtelijke!Ontwikkeling! ! Hilde!Blank!
!! ! ! ! ! ! ! ! Ricardo!Bravenboer!
!! ! ! ! ! ! ! ! Thomas!Straatemeier!
!
Mei"Architecten!en!Stedenbouwers! ! Robert!Winkel!
!! ! ! ! ! ! ! ! Menno!van!der!Woude!
!! ! ! ! ! ! ! ! Pepijn!Berghout!
!
!


