


Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 8 juni 2001 ingestemd met het Masterplan Scheveningen-Kuststrook.
Dit Masterplan is op 19 juli 2001 vastgesteld door de gemeenteraad.
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Voor u ligt het Masterplan Scheveningen-Kuststrook.
Dit masterplan is het resultaat van anderhalf jaar hard
werken aan planvorming voor Scheveningen, door de
gemeente maar juist ook door bewoners en ondernemers van
het gebied. Zij hebben met hun aanwezigheid in groten
getale bij de bijeenkomsten in de zomer van 2000 en hun
stortvloed aan ideeën en suggesties de gemeente gevoed en
geholpen om een toekomstvisie voor de kuststrook op te
stellen waarin de ideeën van diegenen die in het gebied
wonen en werken duidelijk doorklinken.

Dat betekende niet dat de gemeente achterover kon leunen
en de ideeën tot zich kon laten komen. Integendeel, juist
vanwege het gekozen interactieve planproces moest de
gemeente misschien nog intensiever dan anders werken aan
de totstandkoming van dit masterplan. Eerst door met de
kadernota Panorama Scheveningen aan te geven met welke
ambitie en horizon het gemeentebestuur zelf aan
Scheveningen wilde werken – en daarmee ook duidelijk aan
te geven binnen welke kaders de discussie zich kon bewegen.
Daarna door de organisatie en begeleiding van de
werkbijeenkomsten, om te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen hun inbreng konden leveren en dat zoveel mogelijke
ideeën verzameld konden worden. Vervolgens door alle
ideeën te bespreken en te ‘wegen’: wat kan wel, wat kan niet,
waar willen we verder op studeren? Deze resultaten zijn
gebundeld in de tussenrapportage Terug naar de kust
waarover opnieuw met de deelnemers aan het interactieve
proces van gedachten is gewisseld.

Het concept-masterplan is vervolgens opgesteld en in de
reguliere inspraak gebracht. De resultaten daarvan zijn in dit
definitieve masterplan verwerkt.

Dit masterplan biedt een beleidskader voor de kuststrook
voor de komende jaren waarin de gemeentelijke ambities en
de belangen van de plaatselijke bewoners en ondernemers zo
goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Hiermee is het
fundament gelegd voor een nieuwe ontwikkelingsfase van
Scheveningen waarmee we aan de slag kunnen gaan. Voor
alle helderheid is het van belang aan te geven dat hier dus
geen kant en klaar uitgewerkt en op haalbaarheid door-
gerekend plan ligt, maar juist een kader voor verdere acties
en toetsing van initiatieven en voor een duurzaam overleg
daarover met alle betrokkenen. Per plan of initiatief is
inspraak onverkort van toepassing.

Wilbert Stolte
coördinerend wethouder Scheveningen
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1.1 Aanleiding voor het masterplan

Scheveningen is een bijzonder stukje Den Haag; het profiel
van Den Haag als ‘stad aan zee’ (de enige grote stad in
Nederland aan zee) wordt voor een groot deel ingekleurd
door het stadsdeel Scheveningen en dan met name door de
zone direct langs de kust: Scheveningen-Kuststrook.
In het Beleidsprogramma 1998-2000 Hernieuwd perspectief
(rb 111, 1998) is uitvoerig stilgestaan bij Scheveningen.

Het gemeentebestuur van Den Haag hecht groot belang aan
dit deel van de stad. Naast de aanwijzing van een coördinerend
wethouder en een ambtelijk coördinator Scheveningen,
spreekt het beleidsprogramma over het opstellen van een
integraal plan voor de kuststrook: het Masterplan
Scheveningen-Kuststrook.

De aanzet voor het Masterplan Scheveningen-Kuststrook is
gegeven in het Masterplan Stadseconomie (1997), waarin de
economische opgave voor de stad is verwoord.
Stadseconomie is in de Haagse investeringsvierhoek
(samen met Hoog Hage, Herstructurering en Sociaal-
Educatief Masterplan) de paraplu voor een 50-tal projecten
gericht op versterking van de stedelijke economie en
vergroting van de werkgelegenheid. De ambitie voor de

Kuststrook is het bevorderen van de (toeristische)
werkgelegenheid – door bevordering van de verblijfsduur van
bezoekers. Dit moet plaatsvinden met behoud en verbetering
van de leefbaarheid, optimalisatie van de bereikbaarheid en
verbetering van de relatie tussen Bad en Haven. Om die
ambitie in goede balans met de verschillende belangen en
wensen in het gebied te kunnen realiseren, is een integraal
beleidskader nodig dat sturing geeft aan en een stimulans is
voor de ontwikkelingen op langere termijn.

De ruimtelijke opgave voor het Masterplan Scheveningen-
Kuststrook is verder verankerd in de concept-nota Den Haag
in Vorm (oktober 1999). Deze ‘ontwerpagenda voor de stad’
presenteert de belangrijkste ruimtelijk-functionele opgaven
voor de stad in hun onderlinge samenhang, stelt prioriteiten
en geeft gewenste ontwikkelingsrichtingen aan. In Panorama
Scheveningen (mei 2000; zie paragraaf 2.2) zijn deze kaders
uitgewerkt voor de ontwikkeling van de kuststrook.
Dit masterplan borduurt voort op de analyses en
beschouwingen uit Panorama Scheveningen en op de
tussenrapportage Terug naar de kust (november 2000;
zie paragraaf 2.3) waarin concreet is ingegaan op alle ideeën
en suggesties die tijdens het planproces zijn ingebracht.

7 Masterplan Scheveningen-Kuststrook

1 Inleiding

Luchtfoto Scheveningse kuststrook.



Het Masterplan Scheveningen-Kuststrook heeft een
planhorizon van 10 jaar. Voor sommige deelgebieden of
programma’s is dat echter geen eindpunt. Af en toe is het
nodig om de blik verder in de toekomst te richten en dan
terug te vertalen naar wat de invloeden zijn op de kortere
termijn. Een aantal meer fundamentele keuzes is mede
gebaseerd op deze doorkijk naar de lange-termijn-
ontwikkelingen.
De operationele planperiode van het Masterplan beslaat naar
verwachting 5-8 jaar. Hiermee wordt in grote lijnen
aangesloten bij de investeringscycli van de meerjaren-
planning van het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing
(2000 tot 2004 en 2004 tot 2008) (zie beleidsnota De Kracht
van Den Haag).

Samen met het beleidsplan voor de binnenstad (Binnenstad
Buitengewoon, maart 2001), heeft de gemeente Den Haag met
het Masterplan Scheveningen-Kuststrook actuele en integrale

beleidskaders voor de twee belangrijkste toeristisch-
economische gebieden van de stad; met deze twee beleids-
plannen kan de komende jaren actief en gericht gewerkt
worden aan de verbetering en verdere ontwikkeling van deze
twee gebieden.

1.2 Doel van het masterplan

Het Masterplan Scheveningen-Kuststrook beoogt een
samenhangende visie te presenteren die breed gedragen
wordt door zowel gemeentebestuur als bewoners, bedrijven
en vastgoedeigenaren in het gebied. Het masterplan vormt
voor de komende jaren het ontwikkelings- en toetsings-
kader voor de kuststrook van Scheveningen, zowel voor het
initiëren van plannen en investeringen door de gemeente
– inclusief het aanmelden voor subsidies, rijksbijdragen en
het benaderen van marktpartijen – als voor het stimuleren,
sturen en toetsen van particuliere initiatieven.

Het masterplan biedt een integrale visie van waaruit
initiatieven worden beoordeeld. Daarvoor bevat het plan
criteria waaraan (markt-)initiatieven moeten voldoen en
kunnen worden getoetst. Tegelijkertijd biedt het plan een
kader voor bewoners en ondernemers om het handelen van
de gemeente te beoordelen.

Daar waar nodig vormt het plan de basis voor bestemmings-
planwijzigingen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te
maken en ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
Het masterplan omvat zowel ruimtelijke als functionele
aspecten en kent als belangrijkste thema’s leefbaarheid,
werkgelegenheid en bereikbaarheid.
Als onderdeel van het masterplan is een lijst van projecten,
maatregelen en afspraken opgesteld (bijlage 1). Voor alle
voorstellen geldt dat de gemeente hierin een – al dan niet
sturende – rol heeft en zich actief zal inzetten voor realisatie
van deze projecten. Aan de hand van jaarplannen voor
Scheveningen-Kuststrook kan deze lijst per jaar – en per
begrotingscyclus – van prioriteiten worden voorzien en
worden aangepast aan de veranderende omstandigheden,
bijvoorbeeld wanneer de eerste projecten tot uitvoering
zijn gekomen.

Het Masterplan Scheveningen-Kuststrook wil alle partijen
voldoende duidelijkheid en zekerheid over de
ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Het is een richting-
gevend plan dat de lijnen voor de toekomst uitzet maar geen
blauwdruk vormt voor de daadwerkelijke invulling.
Wel wordt aangegeven welke grenzen er naar de huidige
inzichten gesteld worden aan ontwikkelingsmogelijkheden,
welke verbanden er zijn tussen bepaalde ontwikkelingen en
welke inspanningen er bij verschillende partijen – waaronder
de gemeente – liggen om de doelstellingen uit het plan te
bereiken. Het masterplan is – ondanks zijn naam – niet het
ruimtelijk-functionele plan voor de kuststrook maar wel het
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ruimtelijk-functionele kader. Het masterplan is – per
definitie – een momentopname. Nieuwe initiatieven en
investeringen van particuliere eigenaren kunnen zich
voordoen, met als resultaat nieuwe inzichten en nieuwe
kansen. Toetsing van dergelijke initiatieven vindt steeds
plaats aan de beleidsuitgangspunten van het masterplan.

Een belangrijke inhoudelijke doelstelling van het gemeente-
bestuur ten aanzien van de kuststrook is het beter benutten
van de toeristisch-recreatieve potenties om daarmee de
werkgelegenheid (voor met name laaggeschoolden) in
Den Haag te vergroten. In de kuststrook is naar verwachting
een toename van de werkgelegenheid met ca. 1000-1500
full-time arbeidsplaatsen mogelijk, exclusief de
ontwikkelingen die nu al in gang gezet zijn in Scheveningen-
Haven en zonder zeewaarts uit te breiden. De nadruk ligt op
kwalitatieve verbeteringen die enerzijds tot attractiviteits-
verhoging leiden voor bezoeker en bewoner en tot een
verlenging van de verblijfsduur en die anderzijds de
leefbaarheid in het gebied behouden en waar mogelijk
verbeteren. Kwaliteitsverhoging van het toerisme in
Den Haag in het algemeen en in Scheveningen in het
bijzonder is ingezet met het beleidsprogramma uit 1998
(‘kwaliteit boven kwantiteit’).

1.3 Plangebied

Het plangebied van het Masterplan Scheveningen-Kuststrook
loopt vanaf Duindorp tot en met het Zwarte Pad.
De beschermde natuurmonumenten Oost- en Westduinen
vormen de natuurlijke grenzen. Landinwaarts ligt de grens
globaal over de Frankenslag, Kanaalweg, Nieuwe Duinweg
en Stevinstraat. De buurten en wijken die direct aan zee
grenzen zijn voor veel van de statistische gegevens als
uitgangspunt gehanteerd. Daarbij zijn de buurtcodes 00, 01,
02, 03, 04, 71 en 72 van het stadsdeel Scheveningen
aangehouden (wijk 2 Belgisch Park, 7 Scheveningen en 8
Duindorp). Het zwaartepunt van het Masterplan vormt de
strook direct aan de kust van Scheveningen-Haven tot en
met Scheveningen-Bad (eerste linie). De toeristisch-
recreatieve voorzieningen en ontwikkelings-mogelijkheden
zijn met name hier gelegen. Het ‘Achterland’, ook wel
aangeduid als de tweede linie, bestaat uit de daarachter
gelegen woongebieden.

De leefbaarheids- en verkeersaspecten zijn met name in deze
zone aan de orde. Als het om bereikbaarheidsvraagstukken
gaat, is het plangebied nog groter en zijn ook alle aan- en
afvoerwegen van belang.
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1.4 Opzet masterplan (leeswijzer)

Het masterplan is het resultaat van een intensief planproces
en kent een aantal nota’s als bouwstenen. Om de herken-
baarheid te vergroten maar dubbelingen te beperken is met
mate teruggegrepen naar de teksten uit Panorama
Scheveningen en Terug naar de kust. Voor meer
gedetailleerde achtergrondinformatie en de analyses wordt
echter verwezen naar de beide onderliggende nota’s.

In de volgende hoofdstukken wordt de toekomstvisie voor de
kuststrook geschetst. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van
het planproces dat doorlopen is en een samenvatting van de
twee belangrijkste gemeentelijke documenten die aan het
masterplan ten grondslag liggen, Panorama Scheveningen en
Terug naar de kust. Hoofdstuk 3 geeft een korte beschrijving

van de huidige situatie, met de belangrijkste knelpunten en
aandachtspunten. Hoofdstuk 4 geeft de integrale visie op het
gebied en illustreert deze visie met een aantal (thema)kaarten.
Vervolgens wordt voor de belangrijkste beleidsvelden
‘afgepeld’ wat de visie betekent voor projecten en
maatregelen op dit beleidsveld. In hoofdstuk 5 worden
aanvullende beleidsvelden behandeld, die een meer specifiek
karakter hebben of met verschillende andere beleidsvelden
overlappen. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de
organisatorische aspecten die komen kijken bij de uitvoering
van het masterplan. Hoofdstuk 7 geeft een korte
samenvatting van het totale masterplan. Bijlage 1 vat per
deelgebied samen welke projecten, onderzoeken, maatregelen
en afspraken voor dat deelgebied worden voorgesteld.
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Het vroegtijdig betrekken van bewoners, ondernemers en
andere betrokkenen is van groot belang om draagvlak te
krijgen voor het uitvoeren van plannen. Daarom is er
uitgebreid gesproken met betrokkenen in Scheveningen.
Verschillende aspecten maakten dat het overleg met
betrokkenen een extra dimensie kreeg: de aanwezigheid van
alle betrokken wethouders, de luisterende rol van de
gemeente, de leiding en begeleiding door externe
deskundigen, en het genereren en vastleggen van ideeën

door betrokkenen waar de gemeente schriftelijk op moest
reageren. Dit zogeheten interactieve planproces bevatte
een aantal momenten waarop breed gediscussieerd is.
De basis voor dit interactieve proces vormde de nota
Panorama Scheveningen (mei 2000; zie paragraaf 2.2).
Na publicatie van deze nota zijn in 2000 in totaal 21
bijeenkomsten gehouden waarin bewoners
en ondernemers hun visie en ideeën naar
voren hebben gebracht.

Op 29 mei 2000 vond de startbijeenkomst
van het interactieve proces plaats. Hier
werden de voornemens van de gemeente
voor de kuststrook gepresenteerd en bestond
de mogelijkheid om een eerste reactie te
geven. De opkomst was groot: enkele
honderden bewoners en ondernemers
woonden deze eerste bijeenkomst in het
Kurhaus bij. Na de startbijeenkomst zijn
groepen gevormd die tijdens de eerste
werkbijeenkomst de plannen van de

gemeente hebben besproken. Er zijn ideeën aangedragen en
uitgewerkt, wat in iedere groep leidde tot een uitgebreide
ideeënlijst. Tijdens de tweede werkbijeenkomst is deze lijst
aangevuld en hebben de deelnemers een aantal ideeën vanuit
de eigen groep een accent gegeven door ze te bestempelen
als extra belangrijk. Hierdoor ontstond een volgorde van de
belangrijkste naar minder belangrijke ideeën. In enkele
groepen is bovendien wat meer samenhang aangebracht
tussen afzonderlijke ideeën. Op 22 juni hebben

vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen de
belangrijkste ideeën uit hun groep aan elkaar gepresenteerd.
Daarbij is gesproken over overeenkomsten en verschillen.
Op 26 juni vond de slotbijeenkomst plaats.

In totaal hebben ruim 300 personen (bewoners en
ondernemers) deelgenomen aan het hele
interactieve proces. De werkbijeenkomsten
zijn gehouden met zeven groepen bewoners:
twee groepen bewoners van Scheveningen-
Bad, twee groepen bewoners van
Scheveningen-Dorp, twee groepen bewoners
van het Achterland (de overige wijken van
het stadsdeel), een groep bewoners van
Scheveningen-Haven, en één groep
ondernemers.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn
in de groepen maar liefst 475 ideeën
aangedragen. Ook buiten de bijeenkomsten
om heeft men gereageerd: meer dan
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2 Planproces & voorgeschiedenis

2.1 Interactief planproces

De ideeën uit de groep worden bekeken en beoordeeld naar belangrijkheid. Bewoners en ondernemers vertellen elkaar wat voor hun eigen werkgroep de

belangrijkste voorstellen zijn.

Koninginneharing anno 2000 (zeefdruk 50 x 65 cm) door Penny Kinsky

Deze bijlage bevat alle ideeënlijsten zoals ze in de verschillende groepen zijn samengesteld

Gemeente Den Haag
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Interactief



70 brieven en documenten met ideeën en opmerkingen zijn
bij de gemeente ingediend. Van die inbreng konden
39 ideeën nog in bijeenkomsten worden ingebracht en
besproken. De overige ideeën zijn naderhand nog bekeken
en verwerkt op het Stadhuis. De oogst van alle ingebrachte
ideeën is gebundeld in het informatieblad Scheveningen
Interactief 2 dat in augustus verspreid is in Scheveningen.
Vervolgens zijn alle ideeën door de gemeente bekeken en
beoordeeld; waar mogelijk zijn ideeën samengevoegd die
over dezelfde zaken gaan. De resultaten van de werkbijeen-
komsten zijn samengevat in de tussenrapportage Terug naar
de kust (november 2000; zie paragraaf 2.3). Op 14 en
15 november 2000 hebben de vier wethouders van de
Stuurgroep Scheveningen deze tussenrapportage over de
verwerking van de uitkomsten toegelicht. Er is teruggeblikt
op de in mei en juni gehouden bijeenkomsten, maar er is
vooral gepresenteerd wat er met de uitkomsten gebeurt.
Deze bijeenkomsten vormden de afronding van het
interactieve planproces.

Haags Ontwikkelings Experiment Kuststrook (HOEK)
Het Directoraat Generaal van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
benadrukt in toenemende mate het belang van sociale kwaliteit
voor duurzame ontwikkeling, naast het belang van evenwicht
tussen milieu en economie. Duurzame ontwikkeling wordt
bevorderd door facet- en sectoroverstijgende planvorming.
Daarbij wordt verondersteld dat interactieve planvorming (in
dialoog met belanghebbenden en betrokkenen) zicht geeft op
optimale, samenhangende en op duurzaamheid gerichte
plannen, waarvoor tegelijkertijd draagvlak ontstaat.

Het DG Milieu heeft met de gemeente Den Haag het
initiatief genomen tot een experimenteel onderzoek naar de
toegevoegde waarde van een interactief planproces voor de
Kuststrook van Scheveningen: het project HOEK. Er is
besloten om het experiment HOEK te integreren in het
project Masterplan Scheveningen-Kuststrook. De resultaten
van de simulatie-experimenten voor HOEK, die vooraf-
gingen aan de start van het interactieve planproces, zijn
samengevat in het rapport Zicht op duurzame ontwikkeling in
Scheveningen (december 1999).

In het voorjaar van 2001 zijn de resultaten van HOEK en het
interactieve planproces van het masterplan door een
onafhankelijk bureau (ERM uit Utrecht) geëvalueerd in
opdracht van VROM en de gemeente Den Haag.

Besluitvorming en inspraak
Op 21 februari 2001 is het concept-masterplan vastgesteld
door het college van burgemeester en wethouders; in een
raadscommissievergadering op 15 maart is ingestemd met
het vrijgeven van het concept-masterplan voor de inspraak.
Het reeds doorlopen interactieve proces vormde daarmee
geen vervanging van de normale inspraak. Iedereen die te
maken heeft met de kuststrook en/of betrokken is geweest bij

het interactieve proces heeft het plan tussen 28 maart en
25 april kunnen inzien om zijn of haar opmerkingen kenbaar
te maken; in deze periode zijn tevens twee goed bezochte
inspraakavonden gehouden. In totaal zijn circa 50 schriftelijke
inspraakreacties ontvangen. De reacties zijn in een aparte
rapportage samengevat, gebundeld, van een gemeentelijk
commentaar voorzien en voor zover daartoe aanleiding en/of
mogelijkheden waren, in het voorliggende definitieve
masterplan verwerkt.
Het aangepaste masterplan is met de samenvatting en
beantwoording van alle inspraakreacties aan commissies en
de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling. De raad heeft
het masterplan op 19 juli 2001 vastgesteld, zodat gestart kan
worden met de deelprojecten en nadere onderzoeken.

2.2 Panorama Scheveningen

De nota Panorama Scheveningen vormt het fundament voor het
Masterplan Scheveningen-Kuststrook. Deze ‘kadernotitie’ is in
april 2000 door het college van burgemeester en wethouders
goedgekeurd. In de nota is de huidige situatie van het
plangebied geschetst in hoofdstuk 2, zijn de beleidsmatige
uitgangspunten geformuleerd en zijn per beleidsveld de wensen
en ideeën, knelpunten en toekomstvisie neergelegd in
hoofdstuk 3. De bestuurlijke ambities en de bestuurlijke
bandbreedte zijn ook geïnventariseerd: welke zaken liggen voor
de gemeente vast en welke zaken staan ter discussie? In de nota

zijn waar mogelijk
uitdagingen, knelpunten en
mogelijke oplossings-
richtingen gesignaleerd in
hoofdstuk 4 en vertaald in
een aanzet voor de integrale
visie. In feite vormde deze
nota het huiswerk dat de
gemeente moest doen
voordat een goede discussie
met alle betrokkenen
gevoerd kon gaan worden.

Veel elementen die nu in
het masterplan staan,
komen voort uit Panorama
Scheveningen. Onderdelen

waarover gemeente en betrokkenen niet van mening
verschilden of waarbij er volgens de gemeente geen – of niet
voldoende – aanleiding was om de voornemens te veranderen,
zijn in hoofdlijnen overgenomen. Deze onderdelen zijn in het
concept-masterplan aangevuld met nieuwe ideeën en inzichten
die uit het interactieve planproces naar voren zijn gekomen en
de gewijzigde inzichten die als gevolg van de discussies zijn
ontstaan.
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2.3 Terug naar de kust

In de tussenrapportage Terug naar de kust is aangegeven welke
ideeën door de gemeente overgenomen zijn (honoreren), bij
welke ideeën dat niet mogelijk bleek en waarom niet (niet
honoreren) en welke ideeën voor de Stuurgroep Scheveningen
de meeste discussie hebben opgeleverd omdat er zowel voor-
als nadelen aan zaten. Bij die laatste ideeën zijn de argumenten

voor en tegen samengevat
en is de uiteindelijke
afweging van de Stuurgroep
uitgelegd (discussiepunten).
Inbreng die te maken had
met actuele beheerproblemen
is in de tussenrapportage
apart behandeld – en waar
mogelijk is in de afgelopen
maanden ook al actie
ondernomen of overleg
gevoerd. Een goede aanpak
van de huidige problemen is
namelijk een voorwaarde
voor nieuwe plannen in de
toekomst.
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Stuurgroep Scheveningen

Wilbert Stolte, wethouder
van Leefbaarheid, Milieu,
Sport, Promotie, Media-
en Informatiebeleid en
coördinatie Scheveningen.

Bruno Bruins, wethouder
van Verkeer, Binnenstad
en Beschermde
Stadsgezichten.

Arend Hilhorst,
wethouder van Ruimtelijke
Ordening,
Stadsvernieuwing en
Volkshuisvesting.

Bas Verkerk, wethouder
van Economie en
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Overzicht van documenten die aan het

Masterplan voorafgingen

Scheveningen Interactief 1 (mei 2000): de

informatiekrant met de toelichting op het

interactieve planproces.

Panorama Scheveningen (mei 2000): de kadernota

voor het Masterplan als aftrap voor het

interactieve planproces.

Wat Scheveningen beweegt (mei 2000): de verkorte

publieksversie van Panorama Scheveningen.

Scheveningen Interactief 2 (augustus 2000): de

informatiekrant met het verslag van de

werkbijeenkomsten en mei-juni met een aparte

bijlage met alle ingebrachte ideeën.

Terug naar de kust (november 2000): de

tussenrapportage met de reactie van de gemeente

op alle ingebrachte ideeën.

Concept-Masterplan Scheveningen-Kuststrook (maart

2001): de voorlopige versie van het masterplan

zoals dat door het college van burgemeester en

wethouders is vastgesteld en in maart-april 2001

in de inspraak is gebracht.



2.4 Uitgangspunten voor beleid

In Panorama Scheveningen zijn 21 beleidsuitgangspunten
gepresenteerd die voor het gemeentebestuur leidend waren
met betrekking tot de ontwikkeling van Scheveningen-
Kuststrook. In de werkbijeenkomsten is aan de hand van de
vele ingebrachte ideeën discussie gevoerd over de beleids-
punten. Bij sommige onderwerpen was er overeenstemming
of bleek er nauwelijks verschil van mening tussen gemeente
en bewoners en ondernemers te zijn (zoals het belang van

beter beheer en betere handhaving). Aan andere onderwerpen
werd door de deelnemers eigenlijk weinig aandacht besteed
(zoals natuur en ecologie). Weer andere onderwerpen
zorgden juist voor veel discussie, zoals de verhouding tussen
economie en leefbaarheid. Er werden ook ideeën ingebracht
die precies het tegenovergestelde naar voren brachten
(zoals wél of juist géén Strandrace). Dit heeft geleid tot
het aanscherpen en aanpassen van de uitgangspunten uit
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1 Hoofddoelstelling van het Masterplan is een integrale
duurzame kwaliteitsverbetering van Scheveningen-
Kuststrook; hierbij ligt de nadruk op – de balans
tussen – sociale kwaliteit (leefbaarheid, woonkwaliteit)
en economische kwaliteit (verbeteren van werk-
gelegenheid door ontwikkelingen in de sector toerisme en
recreatie); daarnaast wordt ingezet op de kwaliteit van de
fysieke omgeving (openbare ruimte en milieu).

2 Behoud en verbetering van de leefbaarheid voor de
bewoners in de kuststrook gaat hand-in-hand met de
economische ontwikkeling; hierbij wordt in ieder geval
ingezet op het verminderen van de parkeeroverlast.

3 Het drieluik Bad-Dorp-Haven vormt de essentie van
de Scheveningse kuststrook. Het drieluik dient behouden
en verstevigd te worden door de onderscheidende sferen
en functies te versterken.

4 Scheveningen is primair de badplaats voor Scheveningen,
Den Haag, Haaglanden en de Zuidvleugel van de
Randstad en richt zich daarnaast op bezoekers uit de rest
van Nederland en het buitenland.

5 Wonen is een onmisbare functie binnen de kuststrook
om Scheveningen daadwerkelijk onderdeel van Den Haag
te laten blijven met potenties om het sociaal-economische
draagvlak van de stad te versterken.

6 Het wonen in de kuststrook is bestemd voor brede
groepen woonconsumenten. In de toekomst zal bij
aanpak van woongebieden een verschuiving naar meer
hoogwaardig wonen optreden, waar mogelijk door
uitbreiding en intensivering van het woonareaal.

7 Binnen de sector toerisme en recreatie wordt ingezet op
verlenging van de verblijfsduur van bezoekers; dit vraagt
om nieuwe publiekstrekkers en voorzieningen met een
hoog kwaliteitsniveau die het off-season toerisme
stimuleren en om een verbetering van de inrichting en
het beheer van de openbare ruimte.

8 De groei van het toerisme mag niet leiden tot een
verdere toename van de overlast van het autoverkeer en
wordt met name opgevangen met openbaar vervoer en
langzaam verkeer.

9 Als maatregelen om de overlast van het autoverkeer niet te
doen toenemen wordt gestreefd naar de invoering van
betaald parkeren in heel Scheveningen, wordt het aantal
parkeerplaatsen in Bad bevroren en wordt geïnvesteerd in
betere voorzieningen voor openbaar vervoer, fietsers en
alternatieve vervoerwijzen, in samenhang met transferia
buiten de kuststrook.

10 Het onderverdelen van de zone direct langs de kust in
deelgebieden met eigen thema’s en accenten biedt de
beste voorwaarden om verschillende doelgroepen te
bedienen en de kust als geheel aantrekkelijk te maken.



Panorama Scheveningen zodat de vertaalslag naar het
masterplan zoveel mogelijk aansluit bij de uitkomsten van het
interactieve planproces. Hieronder staan de bijgestelde
beleidsuitgangspunten op een rij. Omdat de stelling over de
relatie tussen bestemmingsplannen en masterplan als enige
niet inhoudelijk maar procesmatig van aard was, is deze
stelling weggelaten. Tezamen vormen de 20 punten de
opstap naar de integrale visie in hoofdstuk 4.
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11 Evenementen (bij voorkeur meerdaagse en passend bij de
sferen van de kuststrook en de deelgebieden) moeten
worden ingezet om de groei van het verblijfstoerisme en
de karakterisering van de deelgebieden te bevorderen.

12 Vanwege de schaarse ruimte direct langs de kust is het
van belang alleen die ontwikkelingen te stimuleren en toe
te staan die passen in het beeld van de deelgebieden en
daar een bijdrage aan leveren; zo biedt kantoor-
ontwikkeling direct langs de kust geen toegevoegde
waarde.

13 Het schiereiland tussen de zee en de Eerste Haven – het
Noordelijk Havenhoofd – leent zich voor intensivering
met (zakelijke en) toeristische functies die goed
aansluiten bij het gemengde karakter van de haven; deze
locatie vormt de ‘voorpost’ van de haven aan de Boulevard.

14 In de planontwikkeling voor de komende 10 jaar ligt de
functie van het gebied van de Norfolk Line vast. In 2007
zal bekeken worden op welke wijze en onder welke
voorwaarden deze functie voortgezet kan worden.

15 Het zwaartepunt van nieuwe (toeristisch-recreatieve)
ontwikkelingen ligt in Bad en Haven; het tussenliggende
gebied wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van (te)
dynamische ontwikkelingen. Nieuwe hoogbouw blijft
beperkt tot Scheveningen-Bad; intensivering op het
Noordelijk Havenhoofd blijft in vergelijking met Bad in
hoogte beperkt.

16 ‘Meer zicht op zee’ vormt een leidend thema bij
toekomstige (inrichtings-)plannen in de kuststrook.

17 Het cultuurhistorisch erfgoed in de kuststrook wordt zo
veel mogelijk beschermd, met name door beschermende
maatregelen in en om Scheveningen-Dorp.

18 De landschappelijke en ecologische verbinding van noord
naar zuid wordt niet gezocht direct langs de kust (afgezien
van het strand) maar in de groene zone tussen
Scheveningen en de rest van Den Haag; de continuïteit
en kwaliteit van het groen wordt hier zoveel mogelijk
bevorderd.

19 De uitwerking van het Rijksbeleid ten aanzien van de
kustverdediging op de lange termijn vraagt in
Scheveningen om maatwerk. Maatregelen tot
versterking van de zeewering dienen hier rekening te
houden met de economische functie en de gedane
investeringen en dienen de ontwikkelingsmogelijkheden
zo min mogelijk te beperken.

20 Het versterken van de identiteit van Bad, Dorp en Haven
wordt vertaald in bijzondere inrichtingen van de
openbare ruimte. De Boulevard komt hier als
verbindende schakel tussen de drie gebieden tot
uitdrukking in een over de hele lengte samenhangende en
meer eenduidige inrichting.



3.1 Historische ontwikkeling

Historie
De naam Scheveningen komt al omstreeks 1280 voor maar
de vroegste berichten over het vissersdorp stammen uit het
midden van de 14de eeuw. Hoewel het dorp Scheveningen
van oudsher bestuurlijk tot Den Haag hoorde, was het dorp
eeuwenlang ruimtelijk gescheiden van Den Haag en vormde
het een eigen gemeenschap. Tot 1875 bleef de bebouwing
geconcentreerd rondom de Keizerstraat. Scheveningen en
Den Haag werden vanaf 1665 verbonden door de tolweg
Scheveningseweg en in 1835 door de Badhuisweg. Met de
aanleg van de Badhuisstraat in 1861 ontstond een eerste
oost-west verbinding. Ook per trekschuit over het water
werd het Scheveningen-Dorp met de aanleg van de binnen-
haven bij de Haringkade in 1862 bereikbaar. In 1818 opende
het eerste badhuis zijn deuren op de plaats van het huidige
Kurhaus, dat stamt uit 1884. De ontwikkeling van de
badplaats vond geleidelijk en op duidelijke afstand van het
dorp plaats. Scheveningen-Bad groeide uit tot een mondaine
badplaats (hotels, wandelhoofd, renbaan) die per trein vanuit
Europa te bereiken was. De periode 1890-1930 is beslissend
geweest voor het huidige beeld van Scheveningen. In die tijd
vonden grote stadsuitbreidingen plaats, zoals het
Statenkwartier. In 1904 werden de buitenhaven en de
Eerste Haven gegraven. Daarvóór werden de vissersschepen
op het strand getrokken waar ook het afslaan van de vis
geschiedde. De Tweede Haven met de voormalige visafslag
op de Dr. Lelykade kwam in 1931 gereed en in 1973 werd de
Derde Haven aangelegd.

Drieluik
De Scheveningse kuststrook bestaat vandaag de dag nog
steeds uit drie duidelijk herkenbare gebieden: Scheveningen-
Bad, Scheveningen-Dorp en Scheveningen-Haven. De drie
gebieden hebben ieder een eigen verleden en daardoor een
uitgesproken eigen karakter. De delen hebben ook eigen
verbindingswegen met Den Haag en de regio; de haven via
de Houtrustweg en Kranenburgweg, het dorp via de
Scheveningseweg/Keizerstraat en de badplaats via de
Nieuwe Parklaan en Zwolsestraat. De verbinding tussen
de gebieden onderling loopt hoofdzakelijk langs twee routes:
Westduinweg-Juriaan Kokstraat-Gevers Deynootweg en de
Boulevard/Strandweg. Met name langs de laatste route is het
verschil in sfeer en karakteristiek tussen de drie gebieden
goed merkbaar.

Scheveningen-Bad
Met de opkomst van de badcultuur ontstond in
Scheveningen, naast de visserij, een tweede economische
sector. Scheveningen-Bad ontwikkelde zich in het begin van
de 20ste eeuw tot een luxe badplaats.

In 1972 sloot het Kurhaus. Deze gebeurtenis vormde het
dramatische sluitstuk van het proces van verval van een
voorheenmondaine badplaats. Scheveningen-Bad bleek met
haar overwegend vooroorlogse en op (zomer-)
verblijfstoerisme ingestelde structuur niet bestand tegen de
veranderingen in vrijetijdsbesteding en de opkomst van het
massatoerisme. Minder en minder mensen kozen rond 1960
voor een vakantie in eigen land. Steeds minder mensen bleven
overnachten en Scheveningen werd het domein van dag- en
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3 Huidige situatie

Historische kaart van Scheveningen (1872) met de Scheveningseweg, 

de Nieuwstraat (nu: Prins Willemstraat) en de Keizerstraat als ruggegraat.

Analyse Drieluik Haven - Dorp - Bad.



weekendrecreatie. De gevolgen: het ene na het andere hotel
werd gesloten, afgebroken of omgebouwd tot kantoor.

Deze situatie was aanleiding om een grootschalig
revitaliseringsproject te starten waarbij op grote schaal werd
ingezet op voorzieningen met een all-season en all-weather
karakter. De plannen lokten aanvankelijk groot verzet uit van
de bevolking, die met lede ogen toezag hoe het historisch
eigene van de badplaats weggedrukt werd door de
grootschalige nieuwbouw. Tussen 1973 en 1984 werden een
overdekt winkelcentrum (Palace Promenade), een casino en
een golfbad geïntroduceerd en werd het Kurhaus totaal
vernieuwd. Daarnaast omvatten de plannen de bouw van vele
woningen en de nodige infrastructurele voorzieningen.
Een en ander resulteerde in een forse toename van het aantal
bezoekers. Medio jaren 1980 kwam de herontwikkeling van
Scheveningen-Bad in een impasse. De geplande kantoren aan
de Gevers Deynootweg vonden nauwelijks aftrek. 

Eind 1990 werd door de gemeente Den Haag en Nationale
Nederlanden een intentie-overeenkomst gesloten met
betrekking tot de afbouw van Scheveningen-Bad. Dit leidde
wederom tot een groot aantal nieuwe ontwikkelingen die een
sterke impuls hebben gegeven aan de toeristische
ontwikkeling van de huidige badplaats. De bezoekersaantallen
zijn in dit verband illustratief. Begin jaren 1970 bereikte het
aantal jaarlijkse bezoekers na jarenlange daling een diepte-
punt van 3 miljoen. In de jaren 1980 is dit omgeslagen in een
groei tot een niveau van 10.8 miljoen in 1997.

Scheveningen-Bad heeft nog steeds een langgerekte
structuur, evenwijdig aan de kust. Het hart wordt
gesymboliseerd door het Kurhaus. De aangrenzende
gebieden worden gevormd door het strand, de duinen en de
woongebieden (Seinpostduin, Renbaankwartier).
Scheveningen-Bad is een concentratie van uiteenlopende

functies, maar wordt gedomineerd door toeristisch-
recreatieve elementen met een hoge attractiewaarde, zoals
theater, bioscoop, casino, bowling en horeca. De versterking
van het uitgaanskarakter van Scheveningen-Bad heeft geleid
tot zowel een stijging van het aantal als een betere spreiding
van de bezoekers. De overwegend nieuwe bebouwing in deze
grootstedelijke badplaats kenmerkt zich door
grootschaligheid en een architectonische kwaliteit die
varieert van matig tot redelijk. Veel van de grandeur en sfeer
van vroeger is echter door de nieuwbouw verloren gegaan.

Naast het monumentale en vernieuwde Kurhaus vallen het
nieuwe Casino, bioscoop-complex Pathé, Circustheater en
wooncomplex Leonardo Da Vinci door hoogte en massa op.
Aan de randen van het Palaceplein ontstond een nieuw
winkelgebied. Het Kurhaus is het enige grote gebouw dat
het beeld van vroeger oproept. De beroemde Pier van
Scheveningen is de laatste jaren grondig vernieuwd en in
2000 weer volledig in gebruik genomen. Het Casino heeft
wensen en ideeën voor uitbreiding, wat goed zou passen in
het beleid om de voorzieningen in Bad te intensiveren.

Scheveningen-Dorp
Scheveningen-Dorp heeft in principe een compacte
structuur. In tegenstelling tot Scheveningen-Bad is het Dorp
besloten en kleinschaliger van opzet. Dit geldt zowel voor de
bebouwing als voor de openbare ruimte en straten.
Het woongebied is gegroepeerd rond de slagader van het
dorp, de Keizerstraat. Om redenen van kustverdediging ligt
de Keizerstraat, gezien vanaf de Boulevard, verscholen achter
een verhoogde wal. Het gezicht van het dorp wordt bepaald
door de kerk. Het dorp heeft een zeer beperkte toeristische
functie. De Keizerstraat is een winkelstraat op wijkniveau. 

Het dorp vormt een eigen entiteit en is het domein van de
Scheveningers. Deze gemeenschap heeft nog sporen van een
eigen cultuur (religie, taal, klederdracht). Een telling in 2000
wees echter uit dat nog slechts 85 vrouwen dagelijks de
Scheveningse klederdracht dragen en dat het actieve gebruik
daarvan verder afneemt.
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Het Kurhaus aan de Gevers Deynootweg.

Het kleinschalige, eigen karakter van Scheveningen-Dorp moet behouden blijven.
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• Sea Life Centre: zee-aquarium dat in 1993 aan de
Promenade gevestigd is trok in 1996 375.000 bezoekers.

• Vitalizee: beauty & healthcentrum dat enkele jaren
geleden is geopend – direct aangesloten op het Kurhaus.

• Museum Beelden aan Zee: het beeldenmuseum is bij het
paviljoen de Witte (voorheen Von Wied) gevestigd. Het
betreft een gespecialiseerde collectie beelden die in 1998
66.000 bezoekers trok.

• Palace Promenade: het overdekte winkelcentrum speciaal
gericht op de doelgroep toeristen, is in 1994 geheel
gerenoveerd en uitgebreid met onder meer een food-court

• Scheveningse Pier: is de afgelopen jaren in fasen technisch
en functioneel verbeterd. Bovenop het oude wandeldek
is recent een tweede dek toegevoegd waardoor de Pier
zowel met mooi als slecht weer aantrekkelijk is (ca.
500.000 bezoekers). Een nieuw restaurant met plaats
voor 1.250 gasten kwam in 1994 gereed. Verder is op de
andere eilanden een grand café en een speelhal gepland.

• Fortis Circustheater: na een ingrijpende verbouwing
opende het theater in 1993 met langlopende populaire
producties met een jaarlijks bezoek van 600.000
bezoekers, waarvan 80% van buiten de regio
Haaglanden komt.

• Multiplex-bioscoop Pathé Cinema: in 1995 ging de
bioscoop met acht zalen en 2.200 zitplaatsen open. Het
complex trekt 850.000 bezoekers per jaar.

• Casino: het in 1995 nieuw geopende Casino trekt op
jaarbasis ongeveer 760.000 (in 1998) bezoekers.

• Horeca (ca 70 restaurants en 60 strandpaviljoens) van
patat-uitgiftepunt en haringkar tot één-Michelin-
sterrenrestaurant.

• Circa 10 (grootschalige) evenementen dragen (met bij elkaar
ca. 1,5 miljoen bezoekers) naast de vaste attracties bij
aan de attractiviteit van de badplaats.

Overzicht van belangrijke toeristische voorzieningen in Scheveningen-Bad



Scheveningen-Haven
De ontwikkelingen ten gevolge van de veranderingen in het
visserijbedrijf, het containervervoer en de toeristische
scheepvaart hebben het oude beeld van Scheveningen-Haven
veranderd.

Tot de jaren 1960 werd het karakter van de haven grotendeels
bepaald door de visserij. In die jaren begon de economische
betekenis van de zeevisserij af te nemen. De binnenlandse vraag
naar de ‘gewonere’ vissoorten liep terug en het verschijnsel
overbevissing begon op te treden. Dit laatste had quotering en
een vermindering van de aanvoer tot gevolg.

Naast deze ontwikkelingen trad een enorme schaalvergroting van
de visserij op. Deze ontwikkelingen leidden tot een drastische
afname van arbeidsplaatsen in deze sector. Met de aanleg van de
Derde Haven in 1973 werd de handels-/containervaart (Norfolk
Line) in de haven geïntroduceerd; hierdoor nam de belasting
door vrachtverkeer flink toe. De Tweede Haven werd geleidelijk
aan het domein van de recreatievaart (opening jachthaven in
1972) en de sportvisserij door de verschuiving van de
beroepsvisserij naar de Eerste Haven.

In het midden van de jaren 1970 ontstonden plannen voor
landaanwinning in zee. Ook was er sprake van een mogelijke
Vierde Haven (zeewaarts). Deze plannen zijn niet uitgevoerd en

er werd ingezet op een ontwikkeling naar een meer gemengd
karakter van de haven. Wel werd in 1993 een revitaliseringsplan
voor de haven vastgesteld, het Stedenbouwkundig Ontwikkelings-
plan Scheveningen-Haven (SOP). De bouw- en inrichtings-
plannen die de laatste jaren in het havengebied in ontwikkeling
zijn genomen zijn grotendeels op dit plan gebaseerd.

De haven neemt in Scheveningen een eigen positie in door
de directe ligging aan zee en de verwevenheid met de
woongebieden. De huidige functiemenging is vertaald in de
structuur van de haven: vis en handel rond het diepe water
van de Eerste en Derde Haven, toerisme en recreatie rond
de Tweede Haven en wonen en bedrijvigheid als overgang
van het havengebied naar de omliggende woonbuurten.

Opvallend in de haven zijn de enorme open ruimten.
Het Scheveningse havenkarakter wordt in sterke mate bepaald
door de bedrijvigheid gelieerd aan de visserij. Het zijn
activiteiten die ook voor het recreatieve publiek aantrekkelijk
zijn, zoals het grote aanbod aan vishandel en visrestaurants en
alles wat met de scheepvaart te maken heeft. In 1997 is het
bezoek aan de haven geteld en geraamd op een totaal van
ongeveer 3 miljoen bezoekers. Hiervan is een groot deel uit de
directe omgeving afkomstig. Opvallend is dat ook veel
allochtone inwoners van de stad de weg naar de haven voor een
bezoek hebben gevonden.
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De Visafslag aan de Eerste Haven.



Strand & Boulevard
Aan de zeezijde is de Boulevard de verbindende schakel
tussen Haven en Bad. De Boulevard bestaat uit de
Promenade (autovrij) en de Strandweg. In 1995 is de
Promenade van nieuwe bestrating, kiosken en straatmeubilair
voorzien. De Strandweg is in de vorm van twee rijstroken
ingericht voor tweerichtingsverkeer. Langs een deel van de
Strandweg is een fietsstrook aan de zeezijde. Binnenkort
wordt ook aan een deel van de landzijde een fietsstrook
aangebracht. Tevens is er langs de route veel betaalde
parkeergelegenheid aanwezig. De ontsluiting van de
Strandweg geschiedt via de Scheveningse Slag, de
Vissershavenweg en de rondrijmogelijkheid over de

Visafslagweg. Aan de strandzijde is een wandeltrottoir.
De zee en het strand zijn nog steeds de belangrijkste
attracties van Scheveningen. Op mooie zonnige dagen in de
zomermaanden is Scheveningen-Bad afgeladen met

(dag)bezoekers. Het
strand is overvol en de
vele strandtenten zijn
druk bezocht. Behalve
voor zonnen en
zwemmen wordt het
strand voor sport en spel
gebruikt. Ook de
Strandweg is op dit soort
dagen zeer geliefd, zowel
om te (auto)flaneren, als
om gebruik te maken
van een van de vele
horecagelegenheden. De
Strandweg en het strand
zijn ook bij minder mooi
weer een geliefde
wandel-, fiets- en
autoroute. Tot nu toe is
de horizon vrij gebleven
van vervuiling in de
vorm van bijvoorbeeld
windmolenparken of
vergelijkbare ingrepen.
Wel ontneemt de
(wild)groei aan reclame-
uitingen langs de
Boulevard soms een
ongestoorde blik op zee.
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De jachthaven vormt een trekpleister voor zeezeilers van allerlei nationaliteiten.

De recreatieve concentratie rondom de Tweede
Haven

• een jachthaven (ca 300 ligplaatsen)
• sportvisserij (ca 15 sportvissersschepen)
• musea: museumschip Hr Ms Mercuur (10.000 bezoekers

in 1998) en Zeemuseum (29.000 bezoekers in 1998)
• 30-40 horecavestigingen en diverse aan de

havengebonden detailhandelsvestigingen
• enkele evenementen (ca 200.000 bezoekers in 1997)



Achterland
Tot het einde van de negentiende eeuw heeft het dorp
Scheveningen een gescheiden positie gehad ten opzichte van
de stad Den Haag. Met de bouw van het Statenkwartier in de
jaren 1898-1915 zijn Scheveningen en Den Haag door de
bebouwde kom verenigd. Het dorp Scheveningen bleef door
de jaren heen vrijwel ongemoeid het domein van de
Scheveningse bevolking. De oude oorspronkelijke
dorpstructuur is nog steeds op de kaart herkenbaar.
Het dorp behoefde echter nodig verbeteringen ten aanzien van
de leefbaarheid, wat resulteerde in sanering, uitbreiding en de
bouw van Duindorp,
het dorp in de duinen.
Deze uitbreidingswijk
van het dorp
Scheveningen is onder
invloed van de
Woningwet van 1901
ontstaan. De volledige
sanering van het
westelijk deel van het
oude dorp in de jaren
1918-1930 is
waarschijnlijk de eerste
stadsvernieuwings-
operatie van Den Haag
geweest. Tegelijkertijd
werd een
verkeersdoorbraak in
het zuid-oostelijk deel
gerealiseerd
(de Jurriaan Kokstraat)
volgens het
Uitbreidingsplan dat
H.P. Berlage in 1908 
had gemaakt.

De belangrijkste
Scheveningse woonmilieus zijn, naast het oude dorp, het in
de jaren 1916-1930 gebouwde Duindorp en het Renbaan-
kwartier, dat grotendeels uit de jaren 1890-1930 stamt.
Kenmerkend voor deze drie woonmilieus zijn het
kleinschalige karakter van de stedenbouw en de kleine maat
van de woningen. De randen van het Renbaankwartier
vormen hierop een uitzondering. In het oude dorp en het
Renbaankwartier zien we bovendien een menging van
bedrijvigheid en wonen. De Gevers Deynootweg vormt over
een groot deel van haar lengte de scheiding tussen het
toeristische deel en de achterliggende woongebieden.
Aan de zuidkant vormt het Verversingskanaal de scheidslijn.

Het achterland bestaat uit een zeer diverse woningvoorraad:
koop, huur, sociaal, goedkoop en duur. De toeristisch-
recreatieve functie van Scheveningen heeft gevolgen voor de
woonkwaliteit in deze gebieden. Deze zijn zowel positief als
negatief. Positief is dat het toerisme en de recreatie een hoog

voorzieningenniveau mogelijk maken. Behalve op dagen met
topdrukte kunnen de bewoners profiteren van de goede
bereikbaarheid over de weg en per openbaar vervoer.
De nabijheid van strand, zee en duinen levert een bijzondere
bijdrage aan de woonkwaliteit. Uit onderzoek is gebleken dat
in Scheveningen met name de verkeers- en parkeeroverlast,
alsmede de rommel en het vuil op straat als de grootste
leefbaarheidsproblemen beschouwd worden. Rommel, vuil,
hondenpoep en drukte worden overigens ook door bezoekers
aan Scheveningen als meest storende aspecten genoemd.

3.2 Positie
Scheveningen in
ruimer verband

De positie van
Scheveningen wordt in
eerste instantie bepaald
door de zee, zowel
ruimtelijk als functioneel.
In ruimtelijke zin vormt
Scheveningen een
doorbreking (‘bolwerk’) in
een vrijwel ononderbroken
strand- en duingebied van
Den Helder tot aan de
Zuid-Hollandse eilanden.
De continuïteit en grote
mate van ongereptheid
van het strand bepalen
voor een groot deel de
kwaliteit; juist ter plaatse
van de badplaatsen is het
zaak deze continuïteit niet
onnodig te verstoren.

Door de zee heeft Scheveningen geen achterland in het
westen, waardoor de aanvoer van bezoekers en goederen
vanuit het oosten door de stad heen verloopt. De zee heeft
een enorme aantrekkingskracht op mensen; om over uit te
kijken, langs te wandelen, in te zwemmen, op te varen, bij te
wonen of tijdelijk aan te verblijven. Scheveningen heeft
daardoor een sterk aantrekkende werking die haar positie
bepaalt op de recreatieve en toeristische markt tot buiten de
grenzen van Nederland. 

De aantrekkingskracht van het ‘totaalproduct’ Scheveningen
reikt via Utrecht en Zuid-Nederland tot in Duitsland. Zelfs
overzee oefent Scheveningen aantrekkingskracht uit op
bezoekers. Scheveningen is in binnen- en buitenland de
meest bekende badplaats van Nederland.

Scheveningen is in Nederland en aan de Noordzee de best
bezochte badplaats. In 1997 lag het reguliere bezoek (zonder
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evenementen) aan Scheveningen-Bad op 10,8 miljoen
bezoekers. Hiervan was 66% van buiten Den Haag afkomstig,
waarvan 8% uit het buitenland. Het zijn deze laatste groepen
bezoekers die economisch gezien van de grootste betekenis
zijn. Het totale bestedingsvolume van deze bezoekers is veel
hoger dan het totaal van de Haagse bezoekers. Naast het
reguliere bezoek zorgen evenementen voor nog eens
ongeveer 1,5 miljoen bezoeken. 

De zee, de badplaats en de haven zijn voor de inwoners van
Scheveningen en van Den Haag onderdeel van het woongenot.
Ook de regio met circa 1 miljoen inwoners beschouwt
Scheveningen als onderdeel van het recreatie-aanbod van de
directe woonomgeving, of het nu gaat om zondags uitwaaien,
in de zomer zonnen of ’s avonds uitgaan. Files tot op de
Utrechtsebaan zijn het bewijs van de aantrekkingskracht, maar
geven tevens aan dat de opnamecapaciteit van het gebied op
drukke dagen in het gedrang komt.

De Scheveningse kuststrook is voor de inwoners, de recreant,
de verblijfsgast, maar ook voor bedrijven een
vestigingsplaatsfactor van belang. Ook de positie van
Scheveningen op de woningmarkt is goed. Zo was de
afgelopen jaren de belangstelling voor nieuwe woningen
zowel in Scheveningen-Bad als in de haven zeer groot. Den
Haag is de enige grote stad aan zee in Nederland. Niet voor
niets profileert Den Haag zich bij voorkeur als ‘groene
woonstad aan zee’. Ook voor het andere gezicht van Den
Haag, als ‘internationale stad van recht en bestuur’, spelen de
kust en Scheveningen een belangrijke rol. Dit bepaalt voor

een aanzienlijk deel ook de toeristisch-recreatieve
aantrekkingskracht van de stad.

In Randstadverband (Deltametropool) onderscheidt
Den Haag zich door dit unieke aspect. Met Kijkduin heeft
Den Haag nog een tweede toeristische troef aan zee.
Door het profiel van een meer ingetogen badplaats vervult
Kijkduin een aanvullende rol ten opzichte van Scheveningen.

Toeristisch-recreatief gezien neemt Scheveningen-Haven in
de context van de Hollandse kust een aparte positie in.
Als kleinere direct toegankelijke zeehaven is Scheveningen
tussen IJmuiden en Rotterdam de enige aanlegmogelijkheid.
Het groeiende aantal recreatievaartuigen en de trend om het
grote, minder drukke water (de zee) op te zoeken, bieden
voor Scheveningen-Haven vele mogelijkheden.

De recente ontwikkelingen in Scheveningen-Haven hebben
aan de toeristisch-recreatieve functie van de Scheveningse
kuststrook een dimensie toegevoegd. De badplaats
Scheveningen is veelzijdiger geworden, waardoor het bezoek
aan Scheveningen beter over het jaar is gespreid en de
afhankelijkheid van het weer is afgenomen. Naast de
toeristische functie is ook het wonen aan zee een bijzondere
kwaliteit. Geen andere grote stad in Nederland biedt
woonmilieus met direct uitzicht op zee of het strand op
loopafstand. Binnen Scheveningen-Kuststrook zijn
verschillende woongebieden te onderscheiden met elk hun
eigen karakter, variërend van het hoogstedelijke wonen in
Bad tot het rustige en beschutte wonen in Dorp.
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Schematische weergave eerste linie (gemengd gebied) en tweede linie (woongebied).

Analyse stedenbouwkundige situatie: routes parallel aan de kust.

Analyse stedenbouwkundige situatie: routes dwars op de kust.



Een verdere ontwikkeling van Scheveningen met
gebruikmaking van de unieke kwaliteiten past niet alleen in
het beleid van Den Haag, maar ook in het beleid op hogere
schaalniveaus. Versterking van de centrumgemeente Den
Haag als regionaal voorzieningencentrum heeft prioriteit
binnen het beleid van het stadsgewest Haaglanden en in het
provinciale beleid met betrekking tot de Zuidvleugel
(Den Haag-Rotterdam).

Aan de ene kant sluit het masterplan aan bij de hoofdlijnen van
het beleid op hogere schaalniveaus. Het masterplan vormt
echter ook de inbreng van Den Haag bij actualisatie of
aanpassing van beleidsnota’s op hoger schaalniveau, zoals het
provinciaal Streekplan of het Regionaal Structuurplan.
Versterking van de grote steden als aanjagers van economische
ontwikkelingen vormt één van de speerpunten uit de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening (januari 2001). In deze nota is het eerder

opgestelde sectorale beleid van verschillende ministeries
samengevoegd. De Vijfde Nota besteedt ook aandacht aan het
aspect kustverdediging (zie ook paragraaf 5.1: Kustverdediging).

3.3 Sterke en zwakke punten

Als opstap naar het masterplan heeft een verkenning
plaatsgevonden naar de huidige sterke en zwakke punten van
de Scheveningse kuststrook in brede zin, met onderstaand
overzicht als resultaat. In het overzicht is aangegeven of de
punten primair op stedelijk niveau, op het niveau van de
Scheveningse kust of op deelgebiedsniveau (Bad, Dorp,
Haven, Achterland) spelen en van belang zijn. Het gaat
hieronder in eerste instantie om algemene punten. Diverse
punten kunnen – afhankelijk van het gezichtspunt – zowel als
sterk en zwak worden aangemerkt.
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kust- deel-
stad strook gebied

Sterke punten en bijzondere aspecten
Unieke combinatie aan Nederlandse Noordzeekust van grote stad en badplaats ×
Belangrijke werkgelegenheid in groeisector toerisme ×
Centraal gelegen in de Randstad (enige stad in de Randstad direct aan zee) ×
Goed bereikbaar met openbaar vervoer ×
Veel te beleven (bezienswaardigheden, amusement etc.) ×
Veel (inter)nationale en culturele evenementen ×
De kust met het strand ×
Combinatie Bad, Dorp en Haven ×
Grote variatie in de horeca voor verschillende doelgroepen × ×
Van oudsher een bekende badplaats met allure (historie) ×
Goede faciliteiten voor diverse bezoekersgroepen ×
Veel mensen/gezelligheid × × ×
Veelsoortige functies binnen een klein gebied × ×
Diverse kwaliteiten van de deelgebieden × ×

Zwakke punten en aandachtsvelden
Veel dagjesmensen die weinig besteden ×
Venster op zee ontbreekt ×
Bereikbaarheid en toegankelijkheid als beperking ×
Boulevard geïsoleerd gelegen t.o.v. haven achter een hoog dijklichaam
- weinig interactie × ×
Zwakke dwarsverbindingen en ruimtelijke samenhang tussen Bad-Dorp-Haven × ×
Presentatie en aansluiting Keizerstraat op Boulevard onvoldoende om 
passanten aan te trekken ×
Attractiewaarde Dorp niet toeristisch gebruikt × ×
Bij het verlaten van de Boulevard in Scheveningen-Bad zijn er weinig elementen
die de wandelaar doen besluiten verder te lopen ×
De autoflaneerder bewondert zee vanuit auto en besteedt weinig × × ×
Slechte bereikbaarheid over de weg en tekort aan parkeerplaatsen op piekdagen ×
Woongebiedskwaliteit is deels zeer matig te noemen × ×
Stedelijk karakter met hoogbouw in Badplaats, waardoor oorspronkelijke
karakter verloren is gegaan, biedt te weinig nieuwe kwaliteit ×
Kwaliteit van strand en zeewater ×



In Panorama Scheveningen is de aanzet gegeven voor een
integrale visie op Scheveningen-Kuststrook. In de
verschillende werkbijeenkomsten is over deze visie discussie
gevoerd en zijn ideeën en voorstellen ingebracht. De
beoordeling en inpassing van deze ideeën en voorstellen is
samengevat in de tussenrapportage Terug naar de kust. De
oorspronkelijke visie is daardoor aangepast, aangescherpt en
aangevuld. Hieronder worden eerst de hoofdlijnen van de
visie toegelicht. De nadruk ligt daarbij op de ruimtelijke en
functionele aspecten. In de vervolgparagrafen van dit
hoofdstuk (4.2 tot en met 4.6) worden de belangrijkste
beleidsvelden behandeld en in hoofdstuk 5 wordt een aantal
aanvullende thema’s behandeld die buiten de belangrijkste
beleidsvelden vallen of een overlap met verschillende
beleidsvelden hebben.

Duidelijk is dat Scheveningen op verschillende aspecten een
stedelijke of zelfs bovenstedelijke functie vervult. Het is een
gebied dat niet alleen voor de inwoners van Den Haag een
functie heeft, maar ook voor Haaglanden, de Randstad
(Deltametropool) en zelfs voor Nederland en het buitenland.
In dat opzicht is Scheveningen, als onderdeel van de
dynamische ‘Centrale Zone’ van de stad (van Binckhorst tot
en met Scheveningen), vergelijkbaar met de gebeden van de
Haagse binnenstad en Nieuw-Centrum die een vergelijkbare
‘stad overstijgende’ rol spelen. Samen met een aantal andere

gebieden in de Centrale Zone behoort Scheveningen tot de
economische motor van Den Haag Deze bijzondere positie
geeft aan dat het belang van Scheveningen voor Den Haag
groot is en dat sprake is van een gebied met een uitstraling
en aantrekkingskracht die groter is dan het feitelijke
plangebied.

Leidraad voor de planontwikkeling is het streven naar een
integrale duurzame verbetering van de kwaliteit van
Scheveningen-Kuststrook. Gezien deze belangrijke positie in
de stad en voor de stad wordt bestuurlijk daarbinnen hoge
prioriteit gegeven aan de economische functie
(economische kwaliteit) van Scheveningen. Aangezien
toerisme en recreatie duidelijke groeisectoren zijn, terwijl
andere kustgebonden werkgelegenheid veel kleiner in

omvang is en geen, of in ieder geval minder groeipotentie
heeft, ligt het voor de hand deze facetten van het
economische profiel verder uit te bouwen (zie ook paragraaf
4.2: Economie & toerisme). Vooruitkijkend naar een periode
na de huidige hoogconjunctuur is het van belang de
economische potenties juist nu te benoemen en voor te
sorteren (met beleidsinstrumenten en investeringen) op een
situatie waarin de toeristisch-recreatieve functie verder
groeit. Met de huidige economische ‘meewind’ is het nu bij
uitstek het moment om investeringen te genereren, zowel in
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kwantitatieve als kwalitatieve zin, die over een paar jaar zorg
dragen voor een sterker economisch functioneren. Overige
werkgelegenheid is van belang, maar vraagt eerder om
consolidatie dan om uitbreiding. Werkgelegenheid in de
kantoorsector is voor de kuststrook van ondergeschikt belang
en geen speerpunt. Hoe meer de werkgelegenheid (ook) aan
de inwoners van het plangebied en directe omgeving ten
goede kan komen, hoe beter het is.

Uitgangspunt
Binnen de woongebieden is behoud en bij voorkeur
versterking van de leefbaarheid op het huidige peil een
harde doelstelling voor verdere ontwikkeling van de
kuststrook. Uitgangspunt is dat leefbaarheid en economische
groei hand-in-hand gaan en dat een verdere economische
ontwikkeling van de kuststrook gepaard gaat met
maatregelen die de leefbaarheid verbeteren of negatieve
invloed vermijden dan wel compenseren. Scheveningen is
namelijk geen perifeer gelegen ‘pretpark’, maar naast een
toeristisch-recreatief en economisch gebied net zo goed een
woongebied en door haar ligging alleen via de woongebieden
te bereiken.

Het punt van leefbaarheid is van groot belang, omdat naast
de vrijetijdsfunctie de woonfunctie in de kuststrook van
groot belang is (sociale kwaliteit). Enerzijds
vertegenwoordigt het wonen aan of vlak bij zee een
bijzondere en unieke woonkwaliteit voor diverse doelgroepen
die inkleuring geeft aan het profiel van Den Haag als ‘groene
woonstad aan zee’ en waarin Den Haag zich onderscheidt
van de andere grote steden. Anderzijds is het wonen een
belangrijke functie om binnen Scheveningen samenhang en
een prettig verblijfsklimaat voor de bezoekers te realiseren.

Zonder een substantiële woonfunctie zou Scheveningen veel
meer los van de rest van de stad functioneren en als
toeristisch gebied niet meer zijn dan een ‘pretpark aan zee’.

Met deze speerpunten is ook het belang van andere functies
en thema’s te benoemen. Bereikbaarheid is weliswaar geen
doel op zich, maar wel een voorwaarde om de economische
potentie optimaal te kunnen benutten; ook voor de
woonfunctie is bereikbaarheid natuurlijk belangrijk. Voor de
inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte geldt in feite
hetzelfde. Door de grote aantallen bezoekers en de functie
als visitekaartje van Den Haag voor veel mensen ook ‘van
buiten’ moet de openbare ruimte zowel in duurzaamheid als
uitstraling aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Op het gebied
van groen en landschap is duidelijk dat binnen de
Scheveningse kuststrook geen ‘grote gebaren’ verwacht
mogen worden, maar dat wel de lange lijnen naar het
achterland van groot belang zijn (kwaliteit fysieke omgeving).

De voorzieningen in Scheveningen hebben een tweeledig
karakter. Enerzijds zijn er de woongebonden voorzieningen
die binnen de Scheveningse woongebieden niet wezenlijk

anders (hoeven te) zijn dan in
overige woongebieden (zoals
scholen, buurthuizen,
speelplekken). Anderzijds zijn
er de voorzieningen die
invulling geven aan het
toeristisch-recreatieve aanbod
of daaraan ondersteunend zijn
(detailhandel, hotels, horeca).

Knelpunten of
belangentegenstellingen
Uit de eerdere verkenningen
en het interactieve planproces
kan worden opgemaakt waar
de belangrijkste beleidsmatige
knelpunten of
belangentegenstellingen
binnen de kuststrook aanwezig
zijn. Per knelpunt wordt
aangegeven wat – op basis van
de integrale visie – de
voorgestelde beleidslijn is.

Economische groei versus leefbaarheid
De wens om de woonfunctie in Scheveningen-Kuststrook te
consolideren (en op bepaalde plekken te versterken) en niet
te laten ‘wegdrukken’ door het toerisme roept spanningen op
het gebied van leefbaarheid op. Bescherming van de woon-
kwaliteit is enerzijds gediend bij een zorgvuldige situering
van de meest overlast gevende functies en anderzijds bij een
breed pakket aan maatregelen om de leefbaarheid te
bewaken. In veel gevallen zijn maatregelen voor beide
groepen (bezoekers en bewoners) van belang en kunnen
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nieuwe ontwikkelingen het (financiële) draagvlak leveren
voor deze maatregelen. Om dit dilemma het hoofd te bieden
wordt gekozen voor een duidelijk concentratie van
toeristisch-recreatieve functies in Scheveningen-Bad en,
op kleinere schaal, in Scheveningen-Haven. Daarmee blijven
Scheveningen-Dorp en het Achterland gevrijwaard van
nieuwe functies. Om de verkeersoverlast in deze gebieden te
beperken wordt ingezet op beheermaatregelen op gebied van
verkeersstromen en parkeren en wordt geïnvesteerd in
(overige) leefbaarheidsmaatregelen in deze gebieden.

Economische groei versus bereikbaarheid
Door de ligging aan de kust moet al het verkeer naar
Scheveningen door de stad heen. Verkeerskundig gezien is
een verdere intensivering gericht op bezoekers van buiten de
stad dan ook niet zonder
meer logisch. Om toch
de gewenste
economische groei te
kunnen realiseren, wordt
gestuurd op de aard van
het bezoek (groei zoeken
in meerdaags verblijf in
plaats van
dagjesmensen.)
Daarnaast wordt gewerkt
aan een breed pakket aan
maatregelen op het
gebied van openbaar
vervoer, autoverkeer en
langzaam verkeer dat
minimaal gelijke tred
houdt met een eventuele
toename van bezoekers.
In de huidige situatie zijn
al investeringen nodig in
beter openbaar vervoer, Aan maatregelen voor een betere
afwikkeling van het autoverkeer – met minder overlast voor
de omgeving – wordt al gewerkt.

Intensivering ruimtegebruik versus kustverdediging
Het rijksbeleid ten aanzien van de kustverdediging legt
verschillende beperkingen op aan de ontwikkelings-
mogelijkheden van de kuststrook, met name het nieuwe
beleid dat ontwikkeld wordt in het kader van de
zeespiegelstijging.
Omdat de economische ontwikkelingskansen met name
gelegen zijn in de eerste linie, waar de problematiek van de
kustverdediging dominant is, is sprake van een nauwe
verwevenheid en van mogelijke conflicten of beperkende
factoren. Dit kan op verschillende manieren tot uiting
komen:
• door extra eisen te stellen of beperkingen op te leggen

vanuit de kustbeheerder aan bebouwing in deze zone
(maatwerk)

• door onvermijdelijke extra risico’s voor investeerders

omdat bebouwing in de ‘vrije zone’ staat waar geen
garanties tegen storm- en wateroverlast te geven zijn

• door het risico dat waar nu vrij zicht op zee is, in de
toekomst rekening gehouden moet worden met de
mogelijke aanleg van een nieuwe dijk of andere vorm van
in zee gelegen kering tegen stormschade als mogelijke
vorm van waterkering.

Afzien van nieuwe ontwikkelingen in de eerste linie betekent
in feite het afzwakken van de economische en kwalitatieve
ambities en is derhalve geen optie voor Den Haag.
De beleidslijn is dan ook om met inachtneming van de
belangen voor de zeewering en de veiligheid van het
achterland de ontwikkelingskansen voor de kuststrook zo
groot mogelijk te laten zijn. Het ‘maatwerk’ dat op
Rijksniveau voor de badplaatsen wordt ontwikkeld, biedt

hiervoor de ruimte, maar de precieze grenzen en
mogelijkheden vormen het onderwerp van een discussie die
nog gaande is. Het (realiseren van het) Masterplan
Scheveningen-Kuststrook geldt daarbij als ambitie van de
gemeente.

Intensivering ruimtegebruik versus landschappelijke structuur
De ‘doorbreking’ door Scheveningen van de landschappelijke
structuur die over het grootste deel van de Hollandse kust de
kustlijn bepaalt (strand en duinen), betekent dat er een
afweging van belangen nodig is. Aan de ene kant speelt de
wens om landschappelijke structuren zoveel mogelijk te
beschermen en onderling te verbinden om zowel de
ecologische als recreatieve en visuele waarde te behouden en
te vergroten. Anderzijds is duidelijk dat de aanwezigheid van
Scheveningen per definitie betekent dat een landschappelijke
doorkoppeling evenwijdig aan de kust onmogelijk is en dat
voor Den Haag als ‘stad aan zee’ (en niet ‘stad achter de
duinen’) de ligging direct aan de kust van doorslaggevend
belang is. Alles overziend is daarom de afweging gemaakt om
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landschappelijke doorkoppeling te zoeken in de tweede linie,
ter hoogte van het tracé Professor Teldersweg-Johan de
Wittlaan-President Kennedy-laan-Segbroeklaan.

Gevecht om de ruimte
In algemene zin is in Scheveningen sprake van een gevecht
om de ruimte. Het versterken van de toeristisch-recreatieve
functies vraagt om (bouw)ruimte (niet alles kan door
intensivering van bestaande bebouwing plaatsvinden). De
daarvoor benodigde infrastructuur vraagt op zijn beurt ook
om ruimte, al zouden soms oplossingen met dubbel
grondgebruik mogelijk kunnen zijn. Meer bezoekers of een
langere verblijfsduur leidt tot meer gebruik van de openbare
ruimte, die nu al op veel plekken te krap bemeten is en dat
betekent dus ook een ruimtevraag, nog los van de ruimte die
nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte te

verbeteren. Omdat het wonen een belangrijke functie is en
moet blijven, betekent dit dat ontwikkelingsruimte niet of
zelden ten koste van de woningvoorraad mag gaan.
Daarnaast moet de schaarse ruimte voor voorzieningen nog
eens verdeeld worden ten behoeve van het woongebied
(bijvoorbeeld speelplekken) en ten behoeve van toerisme en
recreatie – al kunnen in sommige gevallen beide doelgroepen
door uitgekiende combinaties bediend worden. Met het
gegeven dat de meest interessante zone voor ontwikkelingen
de relatief smalle zone van de eerste linie is, betekent dit dat

op elk plekje in Scheveningen meerdere claims komen te
liggen. Hierdoor is zowel in brede zin als per locatie een
zorgvuldige afweging nodig. In de eerste linie – met
uitzondering van Scheveningen-Dorp – ligt daarbij de
nadruk meer op economische ontwikkeling en in de tweede
linie en in Scheveningen-Dorp meer op behoud en
versterking van de woonfunctie.

Ontwikkelingsmogelijkheden
Om de gewenste economische ontwikkelingen daadwerkelijk
een plek te kunnen geven, is geïnventariseerd waar de komende
periode van 5-10 jaar herontwikkeling plaats zou kunnen
vinden. De actuele of mogelijk toekomstige beschikbaarheid
van de locaties leidt tot een verdeling in locaties die – al dan
niet op termijn – benut kunnen worden voor ontwikkeling. Uit
deze verkenning ontstaat een globaal beeld van de totale

omvang van de ontwikkelingsruimte en de verdeling van deze
ruimte over het plangebied. Het blijkt dat er sprake is van een
concentratie van ontwikkelingsmogelijkheden in de haven en
met name bij het Noordelijk Havenhoofd. In het tussengebied
tussen Bad en Haven is sprake van een beperkt aantal locaties,
die overwegend kleinschalig van karakter zijn. Ook in Bad is
sprake van een beperkt aantal locaties, vooral aan de
noordzijde. Een ruwe indicatie van het beschikbare oppervlak
voor (her)ontwikkeling is 10-15 hectare. 
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Uit deze verkenning kan – sterk afhankelijk van de
functionele invulling – een bandbreedte voor het realiseren
van arbeidsplaatsen in de toeristisch-recreatieve sector van
1000 tot 1500 worden afgeleid.

Op basis van de ruimtelijke indeling wordt voorgesteld om
de beschikbare locaties in Bad en Haven zo goed mogelijk te
benutten. In het tussenliggende gebied is sprake van een
meer ingetogen opstelling, omdat de mogelijkheden hier
beperkter zijn. Het doel van eventuele ontwikkelingen in dit
tussengebied is dan ook meer een afgeleid doel: de relatie
tussen haven en badplaats versterken en daardoor de
onderlinge uitwisseling verbeteren en ‘meeliften’ op de
kwaliteitsverbeteringen die daarmee ingezet worden.

Ruimtelijke vertaling
Op basis van de afweging van de beleidsdoelstellingen, de
analyse van de mogelijke knelpunten en de verschillende
ideeën uit het interactieve proces, die reeds door de
gemeente gehonoreerd zijn of interessant genoeg zijn om
nader te bekijken, is de ruimtelijke visie opgesteld. Deze visie
biedt de gewenste ontwikkelingen zoveel mogelijk ruimte en
kansen en kan ongewenste ontwikkelingen zoveel mogelijk
voorkomen. Uit de verschillende beleidsdoelstellingen blijkt
dat de verschillende karakteristieken van de delen van de
kuststrook, met name het drieluik Bad-Dorp-Haven, op vele
onderdelen bepalend is voor de huidige kwaliteit. Het is niet
meer dan logisch om deze deelgebieden te benoemen, te
koesteren en verder te ontwikkelen. Dit biedt de
mogelijkheid om functies hun eigen plek te geven en
voorkomt dat bepaalde functies over het totale plangebied
gaan domineren. Een absoluut ongewenst beeld is dat van
een kuststrook die zich van Haven tot Bad als één continu
front met overal dezelfde (mix van) functies manifesteert,
waardoor de historische onderlegger en de veelzijdigheid van
het gebied niet meer tot hun recht kunnen komen.
Zowel Bad als Haven kennen een sterke stedelijke oriëntatie
doordat ze via relatief zware verbindingen met de rest van de
stad verbonden zijn. Bij Bad zal dit in versterkte mate gelden
als in de toekomst RandstadRail wordt gerealiseerd en
wanneer de Noordelijke Randweg voor autoverkeer gereed
is. Ook de bediening van Haven wordt de komende jaren
verbeterd (Agglonetlijnen, auto-infrastructuur), zodat
verkeersstromen met minder overlast verwerkt kunnen
worden en de bestaande capaciteit beter benut kan worden.
Zowel Bad als Haven richten zich verkeerskundig op de stad
als totaal en lenen zich voor verdere ontwikkeling op het
gebied van toerisme en recreatie, ieder met zijn eigen profiel.
Het gebied rondom Scheveningen-Dorp heeft door de tijd
heen een meer ‘beschut’ karakter gehad: meer intern gericht,
minder zware verbindingen met het achterland, meer gericht
op wonen en met een grote cultuurhistorische betekenis.
Met inachtneming van de sterke verschillen tussen de eerste
en de tweede linie, wordt Scheveningen-Kuststrook
onderverdeeld in verschillende deelgebieden. Ieder
deelgebied heeft een eigen (dominante) functie met

bijbehorende bezoekmotieven, doelgroepen en sfeer.
De ruimtelijke inrichting ondersteunt deze indeling, omdat
ook ieder deelgebied zijn eigen bebouwing, uitstraling en
inrichting vraagt. De openbare ruimte zorgt voor het
samenbinden van de deelgebieden. Aan de landzijde koppelt
de Boulevard het drieluik Bad-Dorp-Haven en de
tussengelegen delen; aan de zeezijde het strand met de
verschillende segmenten.
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Toelichting op de kaarten
De kaarten geven per thema of onderwerp een beeld van de
gewenste ruimtelijk-functionele ontwikkeling zoals die
bovenstaande passages is verwoord. Tezamen vormen ze
daarmee ook de vertaling van de beleidspunten uit
paragraaf 2.4

Kaart 1 Deelgebieden
Deze kaart geeft de onderverdeling van Scheveningen-
Kuststrook weer met het drieluik Bad-Dorp-Haven, de grote
duingebieden aan weerszijden, de zeereep (strand en
Boulevard) en het grote woongebied als ‘achterland’.

Deelgebied 1 (Oostduinen/Noorderstrand) heeft als
dominerend kenmerk de natuurwaarde met daaraan
gekoppeld de mogelijkheid voor recreatie (wandelen, skaten,
fietsen, paardrijden). Het deel van het strand dat binnen dit
deelgebied valt, het Noorderstrand, kenmerkt zich door een
relatief grote mate van vrijheid. Door de wat afzijdige ligging
en het ontbreken van aangrenzend woongebied is het de
meest geschikte locatie voor het soort strandvertier dat elders
gauw tot overlast zou leiden: hippe strandtenten, feesten en
party’s, bijzondere evenementen en het naturistenstrand
passen bij dit thema. Eigenlijk hoeft er hier ook niet veel te

gebeuren, afgezien van passend beheer om excessen tegen te
gaan en goede afspraken en randvoorwaarden; wel vragen de
aansluitingen van paden/routes tussen duinen en
Scheveningen aandacht en is een betere landschappelijke
inpassing van het Zwarte Pad van belang.

Deelgebied 2 (Scheveningen-Bad) is dé plek in
Scheveningen voor vermaak en (gezellige) drukte, geschikt
voor een breed publiek en voor alle momenten van de dag en
het jaar. Scheveningen-Bad speelt in de kuststrook een
hoofdrol: een compact, dynamisch, divers en bruisend gebied
dat met aandacht voor behoud en verbetering van kwaliteit
en toevoegen van nieuwe hoogwaardige functies verder kan
groeien en intensiveren.

Deelgebied 3 (Scheveningen-Dorp) is het historische
woongebied achter de zeewering. Dit historische
beeldbepalende dorpskarakter typeert het dorp en moet
behouden blijven. Het dorp is sterk gericht op de bewoners
en het is niet de wens dit uit te laten groeien tot een grote
toeristische trekker. Natuurlijk heeft het dorp wel een
potentie op gebied van toerisme, als bijzondere enclave
tussen Bad en Haven, maar deze waarde (historische erfgoed,
rustig wandelen, kleinschalige detailhandel en bedrijvigheid)
komt juist tot zijn recht door het gebied niet als zware
toeristische pool te bestempelen.
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Deelgebied 4 (Scheveningen-Haven) is een
multifunctioneel gebied dat als een krans rondom de havens
ligt. Het gebied kenmerkt zich door een grote mate van
bedrijvigheid, levendigheid en functiemenging. Bij het
Noordelijk Havenhoofd overlappen deelgebied 4 en 5 elkaar,
waardoor een interessante plek ontstaat. Het Noordelijk
Havenhoofd vormt in deze visie de ‘voorpost’ van het gebied
Haven: de plek waar de haven en de Boulevard verknoopt
worden en de plek waar bezoekers die van Bad naar Haven
gaan (lopend, per fiets, auto of strandexpresse) worden
opgevangen in de wereld van de haven. Een (zakelijke)
publiekstrekker die past bij de haven is hier goed inpasbaar.
Een Brug over de Pijp kan er voor zorgen dat beide zijden van
de haven kortgesloten worden, waardoor onder andere de
relatie van het Norfolkterrein met de rest van het havengebied
sterker wordt. Bij eventuele functieveranderingen in en om de
haven dient aandacht besteed te worden aan de afstemming op
de ontwikkelingen op het Noordelijk Havenhoofd; ook de
verbetering van de aansluiting van Duindorp op het
havengebied is een aandachtspunt.

Deelgebied 5 (Strand & Boulevard) is enerzijds de
‘uitloper’ van de drie deelgebieden Bad, Dorp en Haven en
anderzijds de landschappelijke verbinding tussen de duin-
gebieden aan weerszijden van Scheveningen. De openheid en
continuïteit van het strand is van grote waarde en dat geldt
natuurlijk ook voor de zee zelf en het zicht op de horizon.
De noordpier vormt de uitloper van dit stuk strand en wordt
veel gebruikt door wandelaars en vissers. In kaart 2 wordt
nader ingezoomd op het strand en de verschillende
deelgebieden van het strand.

Deelgebied 6 (Westduinpark/Zuiderstrand) is net als de
Oostduinen een beschermd natuurgebied met recreatief
medegebruik en een grote diversiteit aan landschappelijke
waarden en natuurbeleving. Het aangrenzende deel van het
strand wordt hier vooral voor wandelen en andere ‘rustige’
ontspanning gebruikt; op de zuidpier wordt veel gevist en
vinden vogelkijkers hun plekje. Bijzonder van dit gebied is
dat het samen met de Bosjes van Poot Duindorp aan drie
zijden omgeeft.

Deelgebied 7 (Achterland) vraagt om een voorzichtige
aanpak waarbij de woonkwaliteit en leefbaarheid voorop
staan en de overlast van de eerste linie beperkt blijft, maar
waar wel meer kwaliteit ontleend wordt aan de nabijheid van
de zee. Op de meeste plekken ligt het woongebied op enige
afstand van de zee, gescheiden door de duinen of de eerste
linie met stedelijke functies. Duindorp vormt door zijn
unieke ligging met aan drie zijden duingebied een bijzonder
‘eiland’ in het achterland. De hoofdfunctie van het
Achterland is wonen maar er is ook wat verspreide
bedrijvigheid en veel voorzieningen bevinden zich in deze
zone, zoals sportvelden en gebouwde sportvoorzieningen.
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Kaart 2 Openbare ruimte
Deze kaart verbeeldt de visie op de openbare ruimte namelijk
de wens om de identiteit van het drieluik te versterken door
middel van de openbare ruimte. Scheveningen-Bad,
-Dorp en -Haven krijgen ieder hun eigen ‘stempel’,
ontwikkeld vanuit de voor dat gebied meest karakteristieke
elementen (respectievelijk het Gevers Deynootplein en
Palaceplein in Bad, de Keizerstraat in Dorp en de kades in
Haven). De Boulevard vormt het verbindende element dat
het drieluik koppelt en toont een grote mate van
continuïteit. Aan de strandzijde van de Boulevard is de
onderverdeling van het strand aangegeven in deelgebieden
met ieder een eigen karakteristiek. Wanneer wordt
ingezoomd op het strand blijkt het wenselijk om het strand
in te delen in gedeelten met ieder een eigen karakteristiek,
zodat het strand optimaal gebruikt kan worden voor
verschillende activiteiten en door verschillende doelgroepen,
aansluitend bij het karakter van het aangrenzende bebouwde
gebied. Het stranddeel direct voor de Promenade wordt het
meest intensief gebruikt met vertier en vermaak voor een
breed publiek. Hier zijn ’s zomers de meeste strandpaviljoens
aanwezig. Ter hoogte van het museum Beelden aan Zee
wordt het strand rustiger. Hier ligt de nadruk op de zon,
de wind en raakt het woongebied aan de kustlijn en 

manifesteert het wonen zich aan zee. Ter hoogte
vanScheveningen-Dorp overheerst het vrije uitzicht:
flaneren, rustige ontspanning en ingetogen (culturele)
ontspanning. Op het laatste deel strand tot aan de
havenmonding zijn de activiteiten meer gericht op sport en
spel. Het Noorderstrand en Zuiderstrand worden in de
toelichting op kaart 1 getypeerd.
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Op deze kaart staan belangrijke ontwerp-opgaven voor de
openbare ruimte gedefinieerd: het verbeteren van de lange
lijnen c.q. de wegen naar het achterland met ieder hun eigen
karakter, het beter vormgeven van de pleinen en plekken waar
deze lijnen veelal eindigen, en het verbeteren van de kwaliteit
en openheid waar de lange lijnen een doorgang naar zee
hebben. De noodzaak om meer continuïteit aan te brengen in
de openbare ruimte parallel aan de kust (Boulevard als
verbindende schakel) is in kaart 2 al aangegeven.
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Kaart 4 Verkeer en vervoer
Op deze kaart is aangegeven wat de belangrijkste
ontwikkelingen zijn op het gebied van verkeer en vervoer (en
parkeren) in de kuststrook; er zijn zowel plannen aangegeven
die al in ontwikkeling of in voorbereiding zijn maar ook
ideeën die op basis van de visie naar voren zijn gekomen en
noodzakelijk of wenselijk zijn om de visie te kunnen
realiseren. Maatregelen die over een groter gebied gaan,
zoals invoeren van betaald parkeren, verbeteren fietsroutes,
verbeteren wandelroutes in omgeving Zwarte Pad en
zoeklocaties transferia buiten de kuststrook) zijn niet op de
kaart aangegeven.

1 Opwaarderen tramlijn 11 tot Agglonet lijn 11,
inclusief vergroening (in planning)

2 Opwaarderen tramlijn 9 tot Agglonet-niveau
(in planning)

3 Opwaarderen tramlijn 8 tot Agglonet-niveau
(in planning)

4 Vervangen tramlijn 7 door Agglonet lijn 15 (in planning)
5 Opwaarderen tramlijn 1 tot RandstadRail-niveau

(in planning)
6 Nieuwbouw Duindorpbrug ten behoeve van betere

afwikkeling vracht- en autoverkeer (in ontwerp)

7 Aanleg brug over De Pijp voor vracht- en autoverkeer
(in onderzoek)

8 Verbetering autobereikbaarheid door aanleg
Noordelijke Randweg (in uitvoering)

9 Omleggen tramlijn 11 ten behoeve van bediening
Noordelijk Havenhoofd (in studie)

10 Parkeergarage op Noordelijk Havenhoofd (in ontwerp)
11 Geheel of gedeeltelijk beperken van ‘doorgaand’

autoverkeer over de Boulevard/Strandweg.
12 Aanpassen van Alkemadelaan ten behoeve van busbanen
13 Aanleg fietspad(en) Harstenhoekweg (in ontwerp,

uitvoering 2002)
14 Aanleg fietspad Houtrustweg (in ontwerp,

uitvoering 2002)
15 Opwaardering bewaakte fietsenstalling op of in omgeving

van het Palaceplein (in ontwerp, uitvoering gekoppeld
aan herinrichting plein)
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Op deze kaart is aangegeven waar zich op dit moment de
belangrijke overdekte publieksvoorzieningen bevinden, zowel
wat bezoekersstromen als wat uitstraling betreft; op topdagen
zijn het strand en de Boulevard zelf natuurlijk de grootste
trekkers maar een groot deel van het jaar trekken de
bezoekers ook naar de gebouwde voorzieningen. Aangegeven
wordt waar dergelijke voorzieningen aanwezig zijn maar ook
waar op basis van de visie nieuwe publiekstrekkers gewenst
zijn. Door middel van de grootte van de sterren wordt
weergegeven hoe de ‘zwaarte’ van deze voorzieningen per
locatie verschilt – hoe groter de ster, hoe groter de
publieksaantrekkende werking – zodat een goed evenwicht
ontstaat tussen de deelgebieden en een goede verdeling van
bezoekersstromen.
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Op deze kaart wordt een indeling gemaakt naar de
verschillende te onderscheiden woongebieden; ieder gebied
kent zijn eigen specifieke woonkwaliteit waardoor het gebied
voor bepaalde doelgroepen (extra) interessant is; de kaart
dient als ‘kapstok’ om deze verschillende kwaliteiten te
behouden en waar mogelijk uit te breiden.
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Deze kaart geeft een overzicht van een groot aantal op dit
moment lopende (grotere) initiatieven in de kuststrook,
waaronder projecten die als uitwerking van het masterplan in
de startfase verkeren. Alle initiatieven projecten die op de
kaart staan zijn kansrijk om uitgevoerd te worden; sommige
verkeren al in de planfase, terwijl voor anderen de
onderzoeken naar haalbaarheid en inpasbaarheid nog gestart
moeten worden. Per plan worden de inhoud, status en
initiatiefnemer samengevat. De nadruk ligt hier op
(bouw)initiatieven per locatie. Voor infrastructuur en
openbare ruimte, zie (ook) kaart 3 en 4. Voor maatregelen in
het kader van leefbaarheid en op gebied van parkeren, zie
kaart 9.

1 Vernieuwing Duindorpbrug
Raadsbesluit (Norfolk Line) 1998, in ontwerp, definitief
Raadsbesluit moet nog genomen worden, uitvoering
gepland 2001, opdrachtgever gemeente.

2 Brug over De Pijp
Raadsbesluit (Norfolk Line) 1998, via wijzigings-
bevoegdheid opgenomen in Bestemmingsplan
Scheveningen-Haven (1998), definitief Raadsbesluit moet
nog genomen worden, in studie, opdrachtgever
gemeente.

3 Herontwikkeling Kranenburgweg (voormalig terrein
Blansjaar)
Plannen voor kantoren en bedrijfsbebouwing,
opgenomen in Bestemmingsplan Scheveningen-Haven
(1999), bouw gestart najaar 2000, opdrachtgevers
particulieren (onder andere Norfolk Line), in
samenwerking met gemeente.

4 Bouwplannen Dr. Lelykade/Kranenburgweg
Plannen voor woningbouw en kantoren, opgenomen in
Bestemmingsplan Scheveningen-Haven (1998), bouw
gestart januari 2001, opdrachtgever particulier (Malherbe
de Juvigny), in samenwerking met gemeente.
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5 Renovatie Oude Visafslag
In ontwerp, bouwaanvraag loopt, opdrachtgever
particulier (Malherbe de Juvigny).

6 Bouwplan RAC-kavel, Dr Lelykade
Bouwplan voor woningbouw in combinatie met
bedrijfsruimte en; opgenomen in Bestemmingsplan
Scheveningen-Haven (1998), in ontwerp, particulier
initiatief, in samenwerking met gemeente.

7 Bouwplan Konmar, Dr. Lelykade
Bouwplan voor parkeergarage, vernieuwde supermarkt,
woningbouw en overige voorzieningen en herinrichting
openbare ruimte; opgenomen in Bestemmingsplan
Scheveningen-Haven (1998); in ontwerp, opdrachtgever
particulier.

8 Rooilijnverlegging, Dr. Lelykade
Nieuwbouw van woningen en bedrijfsruimte en
inpassing/vernieuwing van een aantal bestaande panden;
opgenomen in Bestemmingsplan Scheveningen-Haven
(1998), in studie, opdrachtgever(s) particulier.

9 Landhoofd C
Vestiging van Nautisch Centrum op deel van de locatie,
in ontwerp, particuliere initiatiefnemer, in samenwerking
met gemeente. Op onderdelen afwijkend van het
bestemmingsplan Scheveningen-Haven (1998).

10 Verdere invulling Schiereiland
Bouwplan voor afronding gebouw De Viermaster (bouw
Vierde Mast), in ontwerp, uitvoering gepland 2000-2001,
opdrachtgever particulier; ontwikkeling hotel naast
De Viermaster, in studie, particulier initiatief;
beide plannen opgenomen in Bestemmingsplan
Scheveningen-Haven (1998).

11 Noordelijk Havenhoofd
Ontwikkeling en intensivering met gemengd programma;
deels havengebonden bedrijvigheid, deels toeristisch-
recreatieve functies. Op onderdelen afwijkend van het
bestemmingsplan Scheveningen-Haven (1999) door meer
nadruk op (zakelijk) toerisme; in voorbereiding, initiatief-
nemer gemeente. Door vier ontwikkelaars zijn in maart-
mei 2001 verkennende studies gedaan (schetsontwerpen).

12 Vaarwegmarkeringsdienst (Vuurtorenweg)
Herontwikkeling van locatie ten behoeve van
(hoofdzakelijk) woningbouw, uitvoering na 2003
(mits gebouw vrijkomt), opdrachtgever gemeente in
samenwerking met particuliere partij.

13 Kompasbuurt
Vernieuwing woningvoorraad, in ontwerp, uitvoering
start 2001, opdrachtgever Vestia.

14 Verbinding tussen Keizerstraat en Boulevard
Verbeteren uitstraling kop Keizerstraat aan Strandweg/
Boulevard. Na de zomer 2001start een haalbaarheidsstudie.

15 Korendijkstraat
Herontwikkeling terrein ten behoeve van woningbouw en
extra parkeerruimte, in ontwerp, opdrachtgever Vestia in
samenwerking met gemeente; in ontwerp.

16 Kop Badhuiskade
Opknappen/herbestemmen of herbouwen van historische
panden ten behoeve van hotelfunctie en/of woningen; in
ontwerp, particulier initiatief in samenwerking met
gemeente.

17 Uitbreiding Badhotel/Havenkade
Uitbreiding aantal hotelkamers gecombineerd met nieuw
te bouwen appartementen, particulier initiatief
(Metterwoon); in studie.

18 Voorgebied Seinpostduin
Nader onderzoek naar mogelijkheden om de kwalitatieve
uitstraling hiervan te verbeteren, waarbij overbouwing
van het huidige parkeerterrein ten behoeve van
gebouwde parkeervoorziening met aanvullende functies
langs de Boulevard overwogen wordt.

19 Buitenexpositie Beelden aan Zee
Raadsbesluit 2000, inrichting buitenexpositie aan de
Boulevard, opdrachtgever Museum Beelden aan Zee in
samenwerking met gemeente. In ontwerp.

20 Aansluiting Pier-Promenade
Verknoping van verhoogde niveau Pier met de Promenade
en doorgang naar Palaceplein, binnenkort in studie
(initiatief gemeente).

21 Herinrichting Palaceplein
In voorbereiding, afronding uitvoering voorzien in 2002;
opdrachtgever gemeente.

22 Woningbouw Enkhuizenstraat/Groningsestraat
Planvorming loopt al vele jaren, strijdig met bestemmings-
plan, in ontwerp, uitvoering gepland 2001, opdrachtgever
Amstelland in samenwerking met gemeente.
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Op deze kaart wordt een indeling gemaakt naar de
verschillende te onderscheiden werkgebieden; ieder gebied
kent zijn eigen specifieke doelgroep als het gaat om type
werkgelegenheid waardoor het gebied voor bepaalde
bedrijven en ondernemers (extra) interessant is; de kaart
dient als ‘kapstok’ om deze verschillende kwaliteiten te
behouden en waar mogelijk uit te breiden.
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Kaart 8 Typering werkgelegenheid



Op deze kaart is aangegeven welke maatregelen op het
gebied van leefbaarheid binnen de kuststrook worden
voorgesteld, zoals op het gebied van parkeren en handhaving.
Het gaat om maatregelen die niet voor de hele kuststrook (of
de hele stad) van toepassing zijn maar die gericht worden
ingezet op bepaalde deelgebieden omdat de situatie daar om
vraagt. Inrichtingsplannen voor de openbare ruimte hebben
een directe relatie met leefbaarheid; deze plannen zijn terug
te vinden op kaarten 2, 3 en 7.
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4.2 Wonen, leefbaarheid & voorzieningen

Wonen

Inleiding
De Haagse woningmarkt zal naar verwachting het komende
decennium een zekere ontspanning te zien geven door
nieuw aanbod in de regio. Onder impuls van de
economische groei willen woonconsumenten meer kwaliteit
en zijn ze beter in staat zijn om uit hun leefstijl
voortvloeiende woonwensen te realiseren. Om te
beantwoorden aan die wisselende woonwensen worden de
kenmerken van een gebied of ‘woonmilieu’ steeds
belangrijker. In bepaalde milieus zal de vraag naar
verwachting onveranderd hoog blijven. In andere gebieden
zullen gemeente en eigenaren, zoals corporaties, meer
moeten investeren in specifieke kwaliteiten van het woning-
bestand en de omgeving zowel openbare ruimte als
voorzieningen. In deze paragraaf komen demografische
ontwikkelingen, nog maar net verkende noties van leefstijlen
en woonmilieus, kenmerken van delen van de kuststrook en
voornemens van gemeente en corporaties aan bod.

Typering omgeving en perspectief op de woningmarkt
Het plangebied behelst de wijk Scheveningen met de
buurten Oud Scheveningen, Vissershaven, Scheveningen
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Woontorens in Scheveningen-Bad.

Badplaats, Visserijbuurt en Rijslag. Dit gebied is omringd
door Duindorp en verder een aantal wijken als Belgisch Park
en Geuzen- en Statenkwartier, Westbroekpark. Samen het
stadsdeel Scheveningen. In het stadsdeel wonen in 1998
55.600 inwoners, 13% van het Haagse inwoneraantal.
Scheveningen met zijn dorpse kenmerken vormt met de
enclave Duindorp een apart milieu met veel kleine sociale
huurwoningen. De andere wijken zijn qua woonmilieu te
typeren als ‘klassiek luxe wijken’ of ‘herenhuismilieus’ met
een zeer gewild woningbestand van dure koopwoningen.
Deze meestal ruime woningen kunnen goed inspelen op
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken.

In de Structuurvisie Den Haag van 1994 werd voor het eerst
gesproken van de centrale economische zone van Ypenburg via
het centrum naar Scheveningen. Den Haag heeft immers
economisch gezien meerder polen, waaronder Scheveningen
dat als all-season badplaats een belangrijke rol vervult op vooral
amusementsgebied. Scheveningen wordt door die grote
menging aan functies ook wel aangeduid als een ‘centrum-
stedelijk woonmilieu met een accent op city-functies’.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de interesse in centrum-
stedelijke woonmilieus sterk zal groeien en mogelijk vooral in
Den Haag (Woningbehoefte-onderzoek 1998, 2000,
Woonverkenningen 2030, VROM, 1998).



Diversiteit van woonmilieus
Waar Scheveningen Badplaats van oudsher dit bovenwijkse
city-achtige karakter draagt is Oud Scheveningen zoals
gezegd een dorps milieu. Dit dorpse milieu is weliswaar
fysiek opgenomen in het stedelijk weefsel, maar in het
bewustzijn van haar bewoners, mede door de
woningtoewijzing van sociale huurwoningen in het verleden,
heeft het echter in hoge mate haar eigen karakter behouden.

De haven is van oudsher een werkgebied omringd door
woningenclaves voor arbeiders verbonden aan de visserij.
Net als in andere grote steden is de ontwikkeling van het
‘waterfront’ belangrijk voor de revitalisatie van de stad als
aantrekkelijk woongebied voor vele mensen die niet buiten
willen wonen. Daarom is eind jaren 1980 een beleid voor de
haven ingezet gericht op differentiatie van functies zoals het
toevoegen van hoogwaardig wonen. Het sociaal-economisch
gezien eenzijdige karakter van de omringende woonbuurten
zal dus gaan veranderen.

De eigendomsverhoudingen in de woningvoorraad funderen
dit wisselende karakter van deze gebieden. In Bad is bezit van
corporaties miniem (7%) en domineren eigenaar-bewoners
(57%), in de Visserijbuurt en Oud Scheveningen vormen
eigenaar-bewoners de grootste groep (44%) en ligt het

aandeel corporatiewoningen op 25-
32%, in Vissershaven liggen de
verhoudingen net andersom (35%
eigenaar-bewoners versus 44%
corporatiebezit) terwijl in
Duindorp sociale huurwoningen
(nog) sterk domineren (71%) tegen
maar 21% eigenaar-bewoners. In
omringende wijken als Belgisch
Park is net als in Bad het
corporatiebezit gering (13%) en
het aandeel eigenaar-bewoners
hoog met 50% (Kerncijfers Wonen
1998, DSO,1999).

De eigendomsverhouding hebben
(uiteraard) een zekere relatie met
de grootte van de woningen. In
Scheveningen-Bad en de
Visserijbuurt zijn de minste kleine
woningen – hier gedefinieerd als
kleiner dan 60 m2 netto-
woonoppervlak – (40%), met in
Bad meer echt grote woningen. In
Vissershaven, Oud Scheveningen
en Duindorp ligt het aandeel kleine
woningen op 47, 64 en zelfs 78%.
De samenstelling van de voorraad
weerspiegelt zich in de sociaal-
economische positie van de
bewoners. In Belgisch Park lag in

1996 het gestandaardiseerde huishoudinkomen op 121
(Nederland 100, Den Haag 96), in Bad op 121, in de
Visserijbuurt op 98, Oud Scheveningen 90, Vissershaven 88
en in Duindorp tenslotte op 83. In het drukke milieu van
Bad is bovendien de bevolkingsopbouw anders met een lager
aandeel kinderen en een hoger aandeel alleenstaanden.

Bevolkingsontwikkeling
Een recente bevolkingsprognose Den Haag 1999-2015 wijst
op een behoorlijke afname van het aantal inwoners van de
stad, vooral door verdere huishoudensverdunning, naar
1,8 personen per huishouden. In de eerste jaren wordt het
groeiend aantal huishoudens opgevangen door de bouw van
meer woningen. Later zal naar verwacht de bouwcapaciteit
binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende zijn.
In Scheveningen zal het inwonertal daardoor mogelijk sterker
afnemen dan voor de gehele stad (-12 om -6%) tot 51.000 en
49.000 bewoners in 2010 respectievelijk 2015. De afname
treedt op vooral in Duindorp (-20%) en Geuzen- en
Statenkwartier (-19%) en in de wijk Scheveningen (-12%).
De daling komt vooral door een bovengemiddeld sterke
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afname van bejaarden (65+) en hoogbejaarden (80+). Ook de
afname van de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar) is in
het stadsdeel mogelijk groter dan in de stad en in de wijk
Scheveningen zal het aandeel kinderen (sterker) afnemen.

Voorbeeldprojecten
Deze wisselende uitgangspositie van buurten is ook zeer
herkenbaar in het karakter van enkele recente
nieuwbouwcomplexen zoals Leonardo da Vinci in Bad en de
Doggersbankstraat in Duindorp. Het project Doggersbank-
straat van 1998 bevat 38 sociale huurappartementen voor
ouderen, 20 goedkope koopappartementen van
152.000 gulden en 26 compacte eengezinshuizen van
240-260.000 gulden. Bijna alle bewoners komen uit
Den Haag, waarvan 70% uit de directe omgeving, Duindorp
en Scheveningen. De meeste kopers van de appartementen
hebben een laag (midden) inkomen. De meeste kopers van
de eengezinswoningen
hebben een ruim
midden-gezinsinkomen;
de individuele partners
beschikken doorgaans
over lage inkomens (Op
stand op de
Doggersbank, DSO,
1999). Projecten als de
Doggersbankstraat
bieden meer keuze-
vrijheid aan
buurtbewoners. Jonge
huishoudens met iets
meer
(inkomens)perspectief,
zogenaamde
‘opbouwers’, kunnen
doorstromen in hun
eigen buurt. Dat is goed
voor behoud van mensen
met een positieve
wijkvoorkeur,
familiebanden in het
tegengaan van
segregatie. 

In Bad is ook in 1998
Plaza Leonardo Da
Vinci opgeleverd met
290 stadswoningen, exclusieve appartementen en penthouses
geprijsd van 275.000 gulden tot 1,2 miljoen. Van de kopers
kwam 30% uit Den Haag, 20% uit de regio, 40% uit overig
Nederland en 8% uit het buitenland: ‘Zo laat het project
Leonardo Da Vinci goed zien dat een duurder, specifiek
stedelijk woningmarktsegment in geografisch opzicht een
groter recruteringsgebied kent.’ (Volkshuisvestingsverslag
1998, DSO 1999). Het betreft qua leefstijl groepen die zijn
te omschrijven als ‘dynamisch’ en ‘individualistisch’ , ofwel

kleine huishoudens van jongeren die het ‘maken’ en 50-
plussers (‘empty nesters’) met hoge opleidingen en
inkomens, die net zo makkelijk in andere steden hadden
kunnen neerstrijken. Deze projecten voor kapitaalkrachtige,
kosmopolitische mensen dragen bij aan de gewenste
versterking van het sociaal-culturele en economisch
draagvlak van de stad en haar veelzijdige
voorzieningenaanbod.

Toekomstig beleid: herstructurering en gebiedsgerichte
investeringsstrategie
In De kracht van Den Haag (gemeente, 1999) zijn de Haagse
wijken geprioriteerd naar gemeentelijke inzet om particuliere
investeringen uit te lokken en hun toekomstwaarde voor
2010-2020 te verzekeren. De belangrijkste criteria zijn:
achterstands- en leefbaarheidsproblematiek en de
bedreigingen en potenties van de voorraad. Hierbij wordt als

leidraad de voorraad
van kleine,
incourant geachte
woningen
gehanteerd, die naar
verwachting te
maken krijgen met
vraaguitval vanwege
de toenemende
eisen, die mensen
aan hun woning
stellen. 

De toekomstpositie
van tienduizenden
woningen op de
Haagse
woningmarkt is in
het geding (Stedelijk
Beleidsplan Wonen
1998-2001, 1998).
Deze woningen zijn,
voor zover sociaal
bezit, vooral te
vinden in Zuidwest,
Spoorwijk,
Transvaal en
Duindorp, nu
aangeduid als
‘centrale

vernieuwingsgebieden’, en in andere wijken ‘pioniers-
gebieden’ met vooral particulier eigendom, onder andere
liggend in de ‘20-40 gordel’.

In Duindorp worden 1100 van de 2100 corporatiewoningen
tussen 2000 en 2010 vervangen door ruim 700 woningen,
waarvan de helft in de koopsector. Passend bij de dorpse
sfeer worden veel woningen direct aan de straat ontsloten.
Er wordt zeer gevarieërd gebouwd met ruim 300 eengezins-
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huizen, vooral in de koop, waaronder patio- en split-level-
woningen en appartementen voor kleine (oudere) huishoudens.
Het grote aandeel sociale huurwoningen (tot 50%) moet
terugkeer van huidige bewoners mogelijk maken.
Doorstroming van huidige ‘buurtbewoners’ speelt deels mee
bij de prijsstelling in de koopsector. Met deze ingreep wint
Duindorp een plek op de Haagse woningmarkt als
karakteristiek woongebied voor meerdere groepen
woonconsumenten.

De wijk Scheveningen wordt geschaard onder de overige
‘beheersgebieden’. Daar zal woningbouw in de marktsector
worden gefaciliteerd binnen door de gemeente gestelde
kaders, zoals het bewaken van de woonmogelijkheden voor
lagere inkomens.

Dat wil niet zeggen dat er alleen duurdere woningbouw zal
worden gerealiseerd. In de zogenaamde ‘contramal’nota
Strategische goedkope nieuwbouw (DSO,2000) wordt
opgemerkt dat Scheveningen niet behoort tot de dure
woonmilieus omdat het woonmilieu redelijk gedifferentieerd
is qua woningvoorraad en bevolking. In de duurdere
woonmilieus zal strategisch goedkope nieuwbouw worden
ingepast. De aantrekkelijke delen van het woonmilieu
Scheveningen vindt men geschikt voor projecten voor
specifieke doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten,
psychiatrische patiënten, grote gezinnen en jongeren van wie
de slaagkansen in Scheveningen (zie verder) minimaal zijn. In
de nota worden middelen gereserveerd en diverse locaties
aangewezen.

Woningbouwontwikkelingen zullen moeten aansluiten op de
woonwensen en leefstijlen van huidige en potentiële
bewoners in het licht van de kwaliteiten van de kuststrook.
Passend bij de huidige sferen kan een zeker onderscheid in

woonmilieus worden bewerkstelligd tussen het dynamische
leven in de badplaats tussen en boven allerlei activiteiten en
het meer beschutte wonen in de dorpachtige milieus van
Duindorp en Scheveningen-Dorp. In de haven zal sprake
zijn van wonen te midden van andere functies met een meer
op werken en (sport)visserij geënt karakter. De verbindende
strook tussen Bad en Haven onderscheidt zich vanwege de
hogere ligging. Hierdoor ontstaat een zekere afstand van het
strandgewoel. In Bad ligt het voor de hand dat marktpartijen
doorgaan met ruime, goed beveiligde en geoutilleerde
appartementencomplexen in de dure koopsfeer voor
dynamische stedelingen. In het beschermde stadsgezicht
Belgisch Park zal het gaan om (ver)bouw van kleinschaliger
appartementencomplexen en meervoudig te gebruiken

stadswoningen.

Appartementencomplexen voor
huishoudens, die niet midden in de
drukte willen zitten, passen langs de
Boulevard als verbindend element tussen
Bad en Haven. De haven is voor
stedelingen en ‘buurtbewoners’ die
accepteren dat er gewerkt wordt. In de
dorpse sfeer passen kleine ingrepen zoals
flexibel te benutten stadswoningen voor
onder Duindorp omschreven
huishoudens.

Bij deze ingrepen kan en zal ook de
sociale voorraad in het geding zijn. In het
interactieve proces is door bewoners
uitgesproken dat het sociale woningbezit
– de huurwoningen van de corporaties
met doorgaans lage huren – in Dorp en
Haven zou moeten worden gehandhaafd.
Verder zou er meer aandacht moeten zijn

voor betaalbare nieuwbouw voor gezinnen. Met deze
voorraad zal omzichtig worden omgegaan. Het wordt op
basis van de huidige verkenningen niet verwacht dat de
sociale voorraad in Scheveningen op termijn van 2010 de
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meeste hinder zal ondervinden van vraaguitval naar kleine
gestapelde woningen. Het blijkt dat de goedkopere sociale
voorraad in de sociaal-economisch sterke woongebieden
sterk is afgenomen. Door gemeente en corporaties is
afgesproken dat deze sociale voorraad nog meer dan nu
(75%, om 66% in 1999) zal worden benut voor de
huisvesting van huishoudens met lage inkomens opdat deze
meer keuze hebben wat betreft woonomgeving en de sloop
van incourante huurwoningen en vernieuwing in andere
delen Den Haag (stadsdelen Escamp, Laak en Centrum) kan
voortgaan.

De populariteit van het sociale bestand in Scheveningen
blijkt uit de lage mutatiegraad (met 6% beduidend onder het
stedelijk gemiddelde van 9%) en het veel hogere aantal
reacties op een aangeboden woning (48 om 30 in 1998).
De slaagkansen voor doorstromers en
starters zijn daardoor erg laag met 6
en 3% tegen stedelijk 20%. Voor
jonge starters is de slaagkans om in
Scheveningen een woning te vinden
miniem. Door de Federatie van Haagse
Woningbouw-corporaties en de
gemeente is afgesproken om in het
algemeen de slaagkansen voor jongeren
dicht bij die van anderen te brengen. 

Gezien de sterke woningmarktpositie
van het sociaal bestand in
Scheveningen zal men, bij eventuele
sloop, moeten denken aan enige
vervangende sociale productie voor de
slaagkansen van huidige bewoners en
lagere inkomens in het algemeen.
Gezien de centrumstedelijke
kwaliteiten zal men, afhankelijk van
locatiekwaliteiten, projecten voor
jongere ‘ongebondenen’ moeten
overwegen. Met betrekking tot
bouwen voor jongeren in
Scheveningen is in 2000 een motie
aangenomen waarin op dit front meer
inspanningen gevraagd worden.

Corporaties
Er is overleg gevoerd met de
corporaties over hun voornemens in
het plangebied. In principe zijn de
corporaties van plan vast te houden aan hun huidige
woningbestand. De komende periode zal men zich wel
beraden op de toekomst van enige complexen met een nog
korte exploitatietermijn.

Woningcorporatie Vestia wil met een visie komen op haar
verouderde bezit rond de haven. In die visie zal men niet
alleen het eigen bezit maar het totale woningaanbod in de

omgeving betrekken. Men zal zich nadrukkelijk bezinnen op
de doelgroepen die men wil bedienen. Uitgangspunt blijft dat
een ieder die wil terugkeren in een sociale huurwoning in het
gebied, die kans moet krijgen. In geval van sloop en
nieuwbouw, zoals bij de Kompasbuurt, wordt een gemengd
programma opgesteldmet vervangende sociale huurwoningen
en koopwoningen. Dat laatste, omdat (zoals bij Duindorp al
vermeld) in steeds meer gezinshuishoudens beide partners
blijven werken. Al heeft ieder apart een midden en/of laag
inkomen, bij elkaar heeft men dan een ruim bovenmodaal
inkomen en voldoende voor een middeldure koopwoning.

Nieuwe sociale huurwoningen zijn vooral voor ouderen en
jongeren. Voor Lindoduin denkt Vestia aan omvorming tot
een woonzorgcomplex (‘wozoco’) voor ouderen. Verder denkt
men aan verbouw van eigen grote verspreide panden voor

jongeren. Gemeente en corporaties zullen ook bekijken of
vrijkomende panden, zoals schoolgebouwen kunnen worden
verbouwd voor jongerenhuisvesting (bijvoorbeeld het
vrijkomende Stadsdeelkantoor). Door nieuw- of verbouw aan
de Zeekant zou het na 2003 vrijkomende kantoor van de
Vaarwegmarkeringsdienst eveneens voor een bijzondere
doelgroep bestemd kunnen worden.
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De corporaties zijn akkoord om niet te gauw woningen te
verkopen zoals de maisonnetteflats bij de Pinkstraat, zolang
men geen kansen ziet om in nieuw sociaal bezit te investeren.

Bebouwingsmogelijkheden
Bij bewoners leeft de angst dat de gemeente ieder open
plekje wil bebouwen. Omwille van het draagvlak voor
voorzieningen (van winkels tot openbaar vervoer) is een
compacte stedelijke opzet wenselijk. Open ruimte is
daarvoor, uit oogpunt van lucht, rust en recreatie, een
belangrijke voorwaarde. Aan toevoeging van bebouwing zijn
dus grenzen verbonden. In Belgisch Park zijn in de jaren
1990 600 woningen (19%) toegevoegd, vooral tussen 1995
en 1998 door het bouwplan Plaza Leonardo da Vinci. In de
wijk Scheveningen zijn in dezelfde periode 300 woningen
(4%) bijgekomen, vooral in Vissershaven, namelijk 150
woningen (12%). In de meeste gevallen gaat het om
vervanging van verouderde (bedrijfs)panden of verbouw zoals
de nu in gang zijnde verbouwing van het voormalige GAK-
pand aan de Scheveningseweg.

Bebouwing van openbare ruimte zal in de dicht bebouwde
structuur van het dorp niet aan de orde zijn. In het algemeen
zal de komende jaren nauwelijks sprake zijn van toegevoegde
nieuwbouw op enkele incidentele locaties na.

Leefbaarheid

Algemeen
Het thema leefbaarheid vormt een van de belangrijkste
onderwerpen in de discussie over de toekomst van
Scheveningen-Kuststrook. In Panorama Scheveningen wordt
uitvoerig op dit onderwerp ingegaan en wordt gekeken naar de
uitkomsten van verschillende onderzoeken naar de leefbaarheid
in Den Haag als geheel en de kuststrook in het bijzonder. Hier
is ook aangegeven welke aspecten van de leefomgeving
tezamen de leefbaarheid bepalen en op welke wijze de
leefbaarheid ‘gemeten’ (gepeild) wordt. Hoewel leefbaarheid
wordt bepaald door de subjectieve beleving van de
leefomgeving is het via regelmatige peiling (monitoring)
mogelijk om een goed beeld te krijgen van de veranderingen
door de tijd heen en de verschillen tussen de onderlinge
stadsdelen in Den Haag. In het monitoringsplan, dat na
vaststelling van het masterplan wordt opgesteld, zal nader
worden ingegaan op de wijze waarin de leefbaarheid voor
Scheveningen-Kuststrook gedefinieerd en gemeten wordt.

In het interactieve planproces hebben verschillende mensen
erop gewezen dat de doelstelling ten aanzien van leefbaarheid
in Panorama Scheveningen te voorzichtig en te weinig
vergaand geformuleerd werd en dat leefbaarheid zwaarder
zou moeten wegen dan economie en werkgelegenheid.

Naar aanleiding van deze discussie is dit uitgangspunt verder
aangescherpt om daarmee het belang van leefbaarheid te
onderstrepen. De (bescherming van) leefbaarheid is een

randvoorwaarde voor verdere economische ontwikkeling:
leefbaarheid en werkgelegenheid gaan hand-in-hand
(zie paragraaf 4.1: Hoofdlijnen). Dit betekent dat
maatregelen op gebied van verkeer en vervoer, beheer en
onderhoud en andere gebieden die de leefbaarheid bepalen
gelijktijdig moeten plaatsvinden met nieuwe bouwplannen of
hierop vooruit moeten lopen.

Bovenstaande doelstelling betekent geen eenrichtingsverkeer
van de gemeente naar de bewoners en ondernemers; de
gemeente hecht er aan ook de burgers en ondernemers aan te
spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘Schoon, heel en
veilig’ is een coproductie van overheid en gebruikers van de
openbare ruimte. Acties als: ‘Schoon Strand’ of ’De Straat
voor de Burgers’ dragen bij aan dit besef.

Vuil
Aan tegengaan van vervuiling wordt veel gedaan. Vanwege de
openstelling van winkels op zondag is voor de stadsdelen
Scheveningen en Centrum reeds besloten om extra te vegen.
Sinds eind 1999 wordt in Den Haag gewerkt volgens een
beeldbestek. Dat betekent dat afspraken zijn gemaakt over
het gewenste ‘beeld’ dat de beheerder wil zien. Daarnaast
bestaat ook een frequentiebestek waarbij afspraken zijn gemaakt
over hoe vaak, waar en wanneer wordt schoongemaakt. In
Scheveningen-Kuststrook wordt gewerkt volgens een
beeldbestek met frequentie en kwaliteit 4; dit is de op één na
hoogste categorie. Globaal vertaald betekent dat een
schoonheidsgraad van 80%. Categorie 5 (nog nergens in de
stad van toepassing) betekent in het seizoen 24 uur per dag,
zeven dagen in de week onderhoud; continue zorg en
aandacht voor het schoonhouden van de Boulevard.

Verhoging naar categorie 5 (hoogste kwaliteitsniveau) is
wenselijk gezien de bezoekersdruk op Scheveningen en de
ambities van de gemeente. Deze verhoging vraagt om extra
budget, want de kosten zijn navenant. Om het geld zo
effectief mogelijk te besteden wordt voorgesteld in het
gebied de verhoogde inzet te beperken tot de zeereep en een
deel van de eerste linie, daar waar de overlast (vervuiling) van
bezoekers het grootst is. Categorie 5 wordt proefsgewijs in
2001 gerealiseerd en bij de begroting voor 2002 ingebracht.

Handhaving
Het strand wordt in het seizoen ’s nachts schoongemaakt.
De vervuiling op het strand is moeilijk te beheersen in het
badseizoen. Voor zover van toepassing worden door
Stadsbeheer in de weekends en op drukke dagen extra
Inspecteurs Openbare Ruimte (IOR’s) ingezet.

De handhaving op het strand wordt ten aanzien van de
exploitanten zo goed mogelijk nageleefd. De controle op de
strandgebruiker blijkt in de praktijk vrijwel onuitvoerbaar;
verhoging van het aantal handhavingsteams biedt hier helaas
geen oplossing.
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Overigens wordt thans nagedacht over een betere organisatie
van handhavingsteams in combinatie met nieuwe
publieksacties om vervuiling tegen te gaan.
Cameratoezicht op de Boulevard kan een middel zijn om de
handhaving te verbeteren. In november 2000 is in de
binnenstad in de raamprostitutiestraten cameratoezicht
ingevoerd. Een veiligheidsscan van de politie heeft
uitgewezen dat meerdere binnenstadslocaties urgenter
cameratoezicht nodig hebben dan de Boulevard. Een aantal
daarvan wordt nu gerealiseerd. In een eventuele volgende
ronde wordt opnieuw bekeken of Scheveningen alsnog in
aanmerking komt.

Haven- en strandbeheer
Tot nu toe levert het houden van allerlei evenementen in of
nabij de haven weinig problemen op. Hier is het enige
voorbehoud dat de veiligheid van het scheepvaartverkeer niet
in gedrang komt. Het windsurfen en het nieuwe Kite-surfen
(aan een vlieger) vraagt om betere regulering.

Elk jaar stelt de gemeente het jaarplan van de zogenaamde
grote evenementen vast. De inspraak daarop vindt via de
‘normale procedure’ plaats, dus via inspraak bij de
raadscommissie en gemeenteraad. Bij de beoordeling van de
aanvragen wordt een aantal criteria gehanteerd zoals de mate
van de te verwachten geluidsoverlast, de bereikbaarheid, de
communicatie, de veiligheid van de bezoekers en aspecten
rond openbare orde. Dit overzicht wordt uiteindelijk door de
gemeenteraad vastgesteld.

Nadat de evenementen hebben plaatsgevonden wordt

geëvalueerd, zodat kan worden vastgesteld of de
beheermaatregelen voldoende hebben gewerkt. Deze
procedure voldoet nu goed, mede omdat gebruik wordt
gemaakt van de praktijkervaringen, die in de loop van de
achterliggende jaren zijn opgedaan. Deze regeling is
trouwens ook van toepassing op de grootschalige
evenementen elders in de stad.

Openbare toiletten voor toeristen
Dergelijke openbare voorzieningen voor bezoekers zullen,
waar dat in de plannen inpasbaar is, meegenomen worden in
nieuwe plannen, zoals in de mogelijke bebouwing aan het

Noordelijk Havenhoofd, Palaceplein etc. Inzet is om toiletten
zoveel mogelijk op te nemen in de bebouwing, zodat er geen
losse objecten in de openbare ruimte bij komen.

Groenbeheer
Meer groen in de kuststrook is zowel een wens van veel
bewoners als van veel ondernemers. De omstandigheden
maken het toevoegen van groen in de kuststrook lastig; de
meeste bomen groeien slecht vlakbij zee door zout en wind.
Het opfleuren met bloemen kan alleen onder beschermde
omstandigheden. De mogelijkheden voor een groenimpuls
zijn beperkt maar worden zorgvuldig bekeken – met de juiste
beplanting op de juiste plek – omdat anders al gauw
investeringen gedaan worden die geen duurzaam karakter
hebben en onnodig veel onderhoud vragen.

Geluidsoverlast/vergunningen
Samen met Politie en Brandweer voert de Dienst
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Stadsbeheer een zo consistent mogelijk beleid waarbij
consequente normen worden gehanteerd. De vergunningen
voor grote evenementen worden afgegeven door de afdeling
Gebruik Openbare Ruimte en de overige door het
Stadsdeelkantoor. Afstemming over de gehanteerde normen
vindt veelvuldig plaats. Een duidelijke beleidslijn over wat
wel en niet kan/mag, is voor bewoners en ondernemers van
groot belang. De ‘loketfunctie’ van de gemeente kan verder
verbeterd worden door meer activiteiten via de
stadsdeelkantoren af te handelen. Momenteel wordt bekeken
voor welke taken dat mogelijk is.

Niet-commerciële voorzieningen
In Scheveningen zijn in totaal 33 onderwijsaccommodaties
voor basisonderwijs (21), speciaal (voortgezet) onderwijs (4)
en voortgezet onderwijs (8). Er zijn vooralsnog geen
aanleidingen om het scholenbestand te wijzigen. Voor de
kinderopvang geldt – net als in de andere stadsdelen – dat er
sprake is van wachtlijsten. Ten opzichte van 1998 was echter
in 1999 een opvallend sterke daling van de wachtlijsten in
Scheveningen te zien, zowel voor dag- als naschoolse opvang
(-23% en -20%).

In de nota Samen Spelen (2000) wordt ingegaan op de
speelsituatie in Scheveningen. Bijzonder aan dit stadsdeel is
het sterke contrast tussen de grote open ruimtes van strand,

haven en zee, de dichte bebouwingsstructuur met weinig
openbare ruimte van buurten als Duindorp, Scheveningen-
Dorp en de meer open en groene villawijken verder
landinwaarts. In de dicht bebouwde gebieden zijn de
mogelijkheden voor het spelen (te) beperkt. Het intensiever
benutten van schoolpleinen (zoals in planvorming voor het
Dr. de Visserplein) is één van de weinige mogelijkheden om
de speelmogelijkheden in de directe woonomgeving uit te
breiden. De groenstrook van de gedempte haven langs de
Havenkade vertegenwoordigt een belangrijke speelfunctie
voor Scheveningen-Dorp.

Bij nieuwbouwplannen en herinrichtingsplannen moet steeds
zorgvuldig bekeken worden hoe de speelmogelijkheden
vergroot kunnen worden; soms kan dit met relatief simpele
ingrepen. In de villawijken in het Achterland is over het
algemeen geen behoefte aan (nieuwe) speelruimte; de opzet
van deze wijken biedt genoeg ruimte en er wonen relatief
weinig kinderen.

Voor de overige niet-commerciële voorzieningen zijn er op
dit moment geen aanwijzingen die aanleiding geven tot
wijzigingen in het programma voor de komende jaren.

Jongerenwerk
Vanaf 2001 is structureel 1,8 miljoen gulden beschikbaar
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voor het jongerenwerk in Den Haag. In het verdelings-
voorstel van februari 2001 is voor Scheveningen 600.000
gulden gereserveerd. Daarnaast is bij de begrotings-
behandeling toegezegd dat er een behoefte-onderzoek komt
naar jongerenaccommodaties. Het stadsdeel Scheveningen
wordt in dit onderzoek natuurlijk meegenomen. In de werk-
bijeenkomsten is gesuggereerd de locatie
Politie/Brandweerkazerne voor dit doel te bestemmen, maar
vooralsnog is dit gebouw na de verbouw geheel nodig voor
Politie en Brandweer.

Buurtbeheermaatschappij Scheveningen
In het stadsdeel Scheveningen is de Buurtbeheermaatschappij
Scheveningen (BMS) actief. Dit is een buurtbeheerbedrijf
met als doel: het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid
en het fungeren als werkgelegenheidsproject. Dit laatste is
niet zozeer een doel op zich maar wel een bijkomend effect.
Bij de BMS zijn 30 personen werkzaam op basis van de
I/D-regeling (voorheen Melkert-regeling), alsmede op grond
van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). De BMS
is actief op het terrein van beheer (zoals Beestenboel,
Lindoduin, Keerlus lijn 11), onderhoud (verwijderen graffiti)
en schoonmaak van de openbare ruimte (bijvoorbeeld
hondenpoep).

Onderwijsvoorzieningen
Met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen kan worden
gemeld dat aan een extern bureau de opdracht is verstrekt
een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Plus (IHP) voor het
stadsdeel Scheveningen op te stellen; de resultaten hiervan
worden in de loop van 2001 verwacht.
Hierin zullen voorstellen gepresenteerd worden voor
optimalisering van het gebruik van de onderwijs-
voorzieningen. Daarbij is het ontwikkelingsconcept van de
‘brede school’ en activiteiten op het terrein van kinder-
opvang in de brede zin (peuterspeelzalen, dagopvang en
naschoolse opvang) van groot belang. Het IHP zal in de loop
van 2001 gereed zijn, waarna het voor inspraak wordt
aangeboden. Terzijde wordt opgemerkt dat op de locatie
Houtrust een VO-school wordt gerealiseerd. In het stadsdeel
Scheveningen zijn acht brede buurtscholen gevestigd,
waarvan er twee zijn opgenomen in het Onderwijskansenplan.
In het in 2001 op te leveren nieuwe Stadsdeelkantoor aan de
Badhuisstraat zal tevens een vestiging van de bibliotheek
worden gerealiseerd met daarin geïntegreerd een Telematica-
centrum. Wellicht is het mogelijk dit Telematicacentrum te
verbinden met een op te richten Internetlocatie.

Voorzieningen die zich met name op bezoekers of zowel op
bewoners van Scheveningen als op bezoekers richten,
worden elders in deze nota behandeld, in paragraaf 4.3
(Economie & toerisme), 5.2 (Cultuur), 5.3 (Detailhandel),
5.4 (Horeca) en 5.5 (Sport).
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Actuele beheerproblemen
Tijdens het interactieve proces zijn veel actuele beheer-
problemen naar voren gekomen, met name over de
woonomgeving, de speelplekken en de vervuiling en
verloedering.

Woonomgeving
Veel klachten betreffen achterstallig onderhoud van
groenvoorzieningen en straten en stoepen. Dit probleem is
mede afhankelijk van de budgetten die beschikbaar zijn (zie
boven). Meerjarenonderhoudsprogramma’s zijn in
voorbereiding. Hierin wordt voor de middellange termijn
het beheer- en onderhoudsbeleid uitgezet. Aan
bewonersorganisaties zal worden toegelicht hoe de
onderhoudsachterstand, die hier en daar is ontstaan, de
komende jaren wordt ingelopen. Voor deze programma’s is
vanaf 2001 extra geld beschikbaar.

Speelplekken
In het Speelplan Den Haag geeft de gemeente de komende
vier jaar een extra impuls van 10 miljoen gulden aan spelen
in de stad voor uitbreiding en verbetering van
buitenspeelplekken (55 nieuwe plekken, 61 herinrichtingen
van bestaande plekken). Voor Scheveningen-Kuststrook
gaat het om de speelplekken op het Dr. de Visserplein en
het van Sint Aldegondeplein. Het opwaarderen van het
Kanaalpark (Badhuiskade/Haringkade) biedt de
mogelijkheid om beter te voorzien in de behoefte aan
speelvoorzieningen. Daarnaast worden er vanuit andere
budgetten in Scheveningen-Haven vier ‘leefbaarheids-
plekken’ (plekken voor spelen en verpozen) ingericht die in
nauwe samenspraak met de bewoners bepaald zijn.
Hier wordt afhankelijk van de locatie gekeken naar de
speelfunctie.

Meer hondentoiletten/sancties voor hondenpoep
Er is een gemeentelijk hondenbeleid. Een mogelijke
toename van overlast zou het gevolg kunnen zijn van het
besluit om de periode waarin honden op het strand zijn
toegelaten in te korten en vraagt dus extra inzet. In 2001 is
voor de hele stad 1 miljoen gulden beschikbaar voor
aanpak van hondenproblematiek (onderhoud bestaande
voorzieningen, realiseren nieuwe voorzieningen en
verbeteren van uitlaatplekken). Voor hondentoiletten als
voorziening is niet gekozen omdat deze in de praktijk niet
goed blijken te functioneren; honden willen er geen
gebruik van maken en kinderen zien het als speelplek.
Overtredingen van het gemeentelijke hondenbeleid
worden beboet met een boete van 60 gulden per
overtreding (zie ook punt Vervuiling en verloedering).

Vervuiling en verloedering
De grootste ergernis van de bewoners is de overlast van
hondenpoep, graffiti en glas- en papierbakken die vol zijn

en waar van alles omheen staat. De gemeente tracht zo
veel mogelijk te anticiperen op deze ongemakken;
daarnaast wordt er gewezen op ieders eigen
verantwoordelijkheid. Er zijn honderden aparte
afvalbakken geplaatst waar men de hondenuitwerpselen in
kan deponeren; speciale zakjes zijn verkrijgbaar op het
stadsdeelkantoor. Graffiti wordt, zeker als het racistische
leuzen betreft, zo snel mogelijk verwijderd. Verloedering
van de leefomgeving (vandalisme) valt in Scheveningen wel
mee vergeleken met sommige andere stadsdelen.

De sociale controle is door de grote bezoekersdruk redelijk
groot. Het regiem van leeghalen van glas- en papierbakken
wordt zoveel mogelijk afgestemd. Het ophalen van huisvuil
is volgens de stadsenquête niet het slechtste onderdeel.
Afvaltoerisme (mensen uit andere delen van de stad die
elders hun glas, papier en overig afval dumpen) valt helaas
vrijwel niet te voorkomen. Er wordt door de verwerker
(AVR) en Stadsbeheer gezocht naar mogelijkheden van
ondergrondse opvang door middel van het zogenaamde
‘brengsysteem’ (inzamelpunten voor huisvuil). Ook voor
bedrijfsafval op en rond de Boulevard en in de haven wordt
door AVR en ondernemers aan een zelfde oplossing
gewerkt. Wanneer vooral dat laatste succesvol blijkt te zijn,
zal dat een grote bijdrage leveren aan een beter beeld van
de Boulevard en de haven omdat alle losse containers uit
het straatbeeld zullen verdwijnen.

Paardenpoepplan
Op basis van de evaluatie van het badseizoen 2000
(november/december 2001) volgen indien nodig nadere
voorstellen.

Calamiteitenplan
Er is een calamiteitenplan voor het zeegebied conform
geldende afspraken met de Kustwacht en de hulpdiensten.
Hetzelfde geldt voor de haven. Bij het Stadsdeelkantoor en
het Havenbedrijf kan men terecht voor de inhoud daarvan.
Beide regelingen zijn vastgelegd en opgenomen in
standaardprocedures (ISO).

Mogelijkheden voor sport en spel/Houtrust
Naast het aanbieden en inrichten van meer plekken voor
sport en spel in de directe woonomgeving, is voor
Scheveningen de locatie Houtrust van belang als het gaat
om georganiseerde sportbeoefening. Door het besluit van
de gemeente om na sloop van de bestaande hallen op
dezelfde locatie een breedtesporthal nieuw te bouwen,
blijft voor Scheveningen op relatief korte afstand de
mogelijkheid van overdekt sporten aanwezig.

De nieuwbouw biedt mogelijkheden om in te spelen op
nieuwe wensen uit de omringende wijken.



4.3 Economie & toerisme

Inleiding en doelstelling
In Panorama Scheveningen is uitvoerig ingegaan op de
ontwikkelingen op het gebied van economie en toerisme.
De ontwikkelingen in de afgelopen decennia, de
doelstellingen uit het Masterplan Stadseconomie en de groei
van toerisme en recreatie als een van de belangrijkste
economische sectoren vormen samen het beeld voor de
toekomst van Scheveningen-Kuststrook: inzet op behoud van
werkgelegenheid in sectoren die nu vertegenwoordigd zijn,
zoals de havengebonden bedrijvigheid, en groei en
versterking van werkgelegenheid op het gebied van toerisme
en recreatie. Bij de laatste doelstellingen wordt ingezet op
‘kwaliteit in plaats van kwantiteit’: niet de groei van het
aantal bezoekers is het doel van de plannen, maar de groei
van de uitgaven. Dit kan worden bereikt door andere
doelgroepen naar Scheveningen te halen en de gemiddelde
verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Een langer verblijf
brengt een hoger uitgavenpatroon met zich mee. Bij de
bezoeker van buiten de stad gaat het zowel om meerdaagse
verblijven aan de kust als om meer uitwisseling met andere
attracties in Den Haag (betere onderlinge verbindingen),
zodat de bezoeker per saldo meer tijd in de stad doorbrengt.

Deze keuze voor kwaliteit in plaats van kwantiteit van het
toeristische product wordt door bewoners, ondernemers en
gemeente gedeeld.

Scheveningen-Bad moet zich herprofileren en een
attractieve badplaats worden, waarbij de nadruk ligt op dit
betere product. Zo moet een spreiding in tijd en ruimte
worden gecreëerd die er voor zorgt dat de verblijfsduur van
bezoekers aan Scheveningen wordt verlengd en spreiding
over het jaar plaatsvindt. Een stijging van het aantal
bezoekers is niet ‘verboden’ mits de druk op de leefbaarheid
niet toeneemt; het is dus geen doel op zich.

Voor Scheveningen-Haven geldt dat de inzet is om datgene
wat reeds aanwezig is beter te benutten, zoals de visserij.
De visserij is hierbij met meer nadruk benoemd als drager
van de havenontwikkeling (‘zonder vis geen echte haven’).
Hierbij is het wenselijk om de belangen van de visserij
– die door allerlei regelgeving en andere ontwikkelingen
onder druk staan – te combineren met de wensen van de
bezoekers. Een dergelijke symbiose is noodzakelijk om het
visserijbestand en de traditie in stand te houden en de
bezoeker in kennis te stellen van de werkzaamheden van het
visserijleven.
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Voor een dergelijke win-win situatie is maatwerk nodig, geen
massaliteit. Bij uitbreiding van het seizoen is het besef
aanwezig dat hiermee voor bewoners de ‘stille tijd van het
jaar’ steeds korter wordt, maar dat de seizoensuitbreiding
gekoppeld aan de omslag naar kwaliteitstoerisme tevens de
beste garantie is voor een evenwichtige en duurzame
ontwikkeling van Scheveningen-Kuststrook. Alleen maar
inzetten op het zomerseizoen en de dagjesmensen levert in
toenemende mate problemen met verkeer en leefbaarheid
op, onder andere omdat dan minder geïnvesteerd kan
worden in voorzieningen voor bijvoorbeeld verkeer en
parkeren. In Panorama Scheveningen is aangegeven dat
uitvoering van het masterplan kan leiden tot een structurele
toename van circa 1500 arbeidsplaatsen in de kuststrook.
Op basis van de kansrijke initiatieven en intensivering van
beheer is deze schatting nog steeds haalbaar.

De ontwikkelingen van de economie van Den Haag in
verschillende sectoren en van de bezoekersstromen naar
Scheveningen wordt elders in deze paragraaf geïllustreerd
aan de hand van een aantal tabellen.

Algemene onderwerpen

‘Social return’
‘Social return’ op stadsdeelniveau is één van de uitgangs-

punten voor het masterplan: kijken hoe de ontwikkeling van
Scheveningen (meer) ten goede kan komen aan de
plaatselijke bevolking. Dit principe is eerder toegepast in
Den Haag en deze ervaringen zullen ook in Scheveningen
worden ingezet. In Scheveningen-Haven loopt al een
werkgelegenheidsproject (kotter Trix). Nieuwe projecten
kunnen zich lenen zich voor deze aanpak. Afspraken over
‘social return’ kunnen worden vastgelegd in de contract-
vorming met private partijen (ontwikkelaars, bouwbedrijven
etc.). De nieuwe arbeidsplaatsen, die op basis van het
masterplan zijn te verwachten, kunnen overigens eveneens
een kans bieden.

Kantoorontwikkeling
Kantoren lenen zich vanwege de bereikbaarheid en het
toeristische karakter minder goed voor de kuststrook.
Het beleid is er dan ook op gericht alleen kantoren toe te
staan als die een relatie met de toeristische bedrijvigheid of
met de haven hebben. Voor kleine kantoortjes die meer het
karakter van bedrijfjes of werkplaatsen hebben geldt dit niet,
met name rondom de haven, omdat dat soort functies juist een
bijdrage leveren aan de sfeer en afwisseling in de kuststrook.

Opleidingen
In Scheveningen zijn al enkele opleidingen die met de kust
(zeevaart, visserij en/of toerisme) te maken hebben, zoals de
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Hogere Hotelschool en het opleidingsschip voor visserij.
Op dit moment zijn er in Den Haag voldoende opleidingen
in toerisme en horeca op verschillende niveaus. Mochten
zich kansen aandienen voor nieuwe opleidingsinstituten, die
een relatie hebben met horeca, toerisme en/of visserij, dan
dient bekeken te worden of deze in Scheveningen een plek
kunnen vinden. Dergelijke centra zorgen niet alleen zelf voor
werkgelegenheid, maar dragen ook bij aan de bekendheid en
het imago van Scheveningen.

Profiel van bezoekers en monitoring van toerisme
De gemeente heeft de laatste jaren via verschillende nota’s en
onderzoeken meer inzicht gekregen in de wensen en ideeën
van (potentiële) bezoekers. Met name van belang zijn de
uitkomsten van het grote bezoekersonderzoek dat in 1997 is
uitgevoerd en in 1998 als rapport is verschenen. In 2002
wordt dit bezoekersonderzoek herhaald. Ook de toeristische
nota Den Haag-’s-Gravenhage-The Hague: drie in één
(juli 2000) gaat op deze vraagstelling in.
Bij de voorbereidingen van het masterplan is een
expertmeeting gehouden waarbij bijvoorbeeld ook het
Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) vertegenwoordigd
was. Alles bij elkaar is een aardig beeld ontstaan van de
wensen en eisen van (potentiële) bezoekers aan
Scheveningen. Zie ook paragraaf 6.4 (Monitoring).

Werkgelegenheid voor lager geschoolden in relatie tot
krappe arbeidsmarkt
Er zijn tijdens het interactieve planproces nogal wat
vraagtekens gezet bij de doelstelling van de gemeente om
juist in te zetten op werkgelegenheid voor laaggeschoolden
in de horeca, terwijl er nu een groot tekort aan
arbeidskrachten is. Dit tekort heeft alles te maken met de
gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen
jaren. Die hebben geleid tot knelpunten op de arbeidsmarkt.
Er zijn echter nog steeds circa 24.000 Haagse werklozen die

niet of moeizaam aan de slag komen. De gemeente moet ook
voor de middellange en langere termijn – als het met de
economie wellicht een periode slechter zal gaan – voor
voldoende werkgelegenheid zorgen. De gemeente Den Haag
zet op het punt van werkgelegenheid in op de sectoren
zakelijke dienstverlening, Informatisering en
Telecommunicatie (IT), internationale organisaties en
toerisme. Vooral dit laatste segment is voor de gemeente van
belang als het gaat om werkgelegenheid voor de

laaggeschoolden. Met het gegeven dat
toerisme ook in een periode waarin de
economie niet sterk groeit naar verwachting
een belangrijke groeimarkt zal zijn, is het
verstandig om nu te investeren in de toekomst
en juist nu plannen op de rails te zetten die
over een paar jaar tot nieuwe werkgelegenheid
kunnen leiden.

Leisure
Toeristen en bezoekers van Scheveningen
stellen steeds hogere eisen aan de
voorzieningen op gebied van recreatie. Mensen
willen in steeds kortere tijd steeds beter
vermaakt worden. Het begrip ‘leisure’ is een
verzamelbegrip dat te maken heeft met alles op
het gebied van (commerciële)
vrijetijdsbesteding. ‘Leisure’ is een groeimarkt
die momenteel sterk in de belangstelling staat.
Hoewel het voor een groot deel om een
nieuwe term voor bestaande functies gaat, zijn

er wel nieuwe kenmerken te onderscheiden die ook voor
Scheveningen van belang zijn (zoals schaalvergroting,
sectorale grensvervaging, professionalisering). In het profiel
van Den Haag is Scheveningen – en vooral Scheveningen-
Bad – namelijk de leisure-locatie bij uitstek.

Kenmerken van ‘leisure’ zijn de grootschaligheid en de
combinatie van verschillende activiteiten, al dan niet onder
één dak: een gewone bioscoop is geen leisure-functie maar
een megabioscoop met alles erop en eraan wel. Afhankelijk
van de definitie die gehanteerd wordt, kan ‘leisure’ breder of
minder breed worden omschreven, maar in ieder geval is van
belang dat een keten van activiteiten optreedt, waarbij
bezoekers zich van de ene ontspanning (of soms inspanning)
naar de andere (laten) voeren. De belangrijkste combinaties
zijn daarbij winkelen/detailhandel, horeca, cultuur en
recreatie. 

Hierdoor kan ‘leisure’ een belangrijke bijdrage leveren aan
de doelstelling om bezoekers langer ‘vast te houden’. In
Scheveningen-Bad en op de locatie Noordelijk Havenhoofd
zal de komende jaren gezocht worden naar nieuwe
geïntegreerde leisure-concepten die inspelen op de
veranderende wensen van de consument. In hoeverre dit ook
tot nieuwe ruimtelijke concepten gaat leiden is nog de vraag,
maar voor Scheveningen is in ieder geval van belang dat

Nieuwe kantoorgebouwen aan de haven.



letterlijk en figuurlijk ruimte geboden en gereserveerd wordt
voor nieuwe initiatieven, die passen in het (gewenste) profiel
van het gebied.

De zoektocht naar nieuwe leisure-concepten en -locaties
speelt zich ook op regionaal niveau af. Dit heeft te maken
met de grootschaligheid van functies (bedieningsgebied), de
ruimtevraag en de benodigde infrastructuur voor toe- en
afvoer van bezoekers. Momenteel loopt er een aantal studies
naar leisure-ontwikkelingen en geschikte locaties binnen het
gebied Haaglanden. Hieruit kunnen nieuwe inzichten naar
voren komen voor de ontwikkeling van Scheveningen.
Daarbij is echter op voorhand duidelijk dat Scheveningen
zich door de beperkte bereikbaarheid minder goed leent voor
zeer grootschalige nieuwe functies (die grote
bezoekersaantallen tegelijkertijd genereren), zoals een
megabioscoop van 15 of meer zalen. Dergelijke functies
zullen eerder in de buurt van station CS of verder richting
Laakhaven en A4-zone een plek vinden. De gemeentelijke
Beleidsnotitie Leisure die in 2001 wordt afgerond, gaat nader
in op de verschillende profielen van de diverse leisure-
gebieden in Den Haag.

Hoewel strikt genomen ‘leisure’ vooral betrekking heeft op
(overdekte) commerciële ‘vermaaksvoorzieningen’, kan in het
geval van Scheveningen natuurlijk niet onvermeld blijven dat
ook de niet- commerciële voorzieningen in de open lucht
een belangrijke bijdrage leveren aan het vermaak in de
badplaats. Die voorzieningen variëren van rustige en
individuele ontspanning, zoals het wandelen in de duinen, tot
georganiseerde sport- en spelevenementen op het strand.

Hotels
Het gemeentelijke hotelbeleid is vastgesteld in de nota Room
Service: hotels in Den Haag, beleid en ontwikkelingsmogelijkheden

2000-2005 (juli 2000). Hierin is aangegeven dat er
aanzienlijke marktruimte is in Den Haag voor nieuwe hotels
en dat het van belang is deze marktruimte te benutten om
het aanbod op peil te houden en zakelijke en/of toeristische
bezoekers te kunnen bedienen. Deze ruimte bedraagt naar
schatting zeker 600-1100 kamers in Den Haag tot 2005, met
name in de categorieën driesterren en vijfsterren. Daarnaast
is het aanbod van goedkopere accommodaties zeer beperkt.

Om tot een versterking van de aanwezige toeristische en
zakelijke clusters in de stad te komen, ligt de nadruk in het
beleid op het toevoegen van hotels of uitbreiding van kamers
in de binnenstad en Scheveningen-Kuststrook. In de nota
wordt aanbevolen de hotelbranche actief te benaderen door
acquisitie en voorlichting en door te helpen bij het zoeken
naar geschikte locaties. Omdat hotels bij uitstek bijdragen
aan de doelstelling van een langere verblijfsduur voor
bezoekers en een grote economische betekenis hebben,
vormt hotelbeleid een van de speerpunten binnen de
kuststrook.

In Scheveningen zijn verschillende plannen voor hotels in
ontwikkeling. In Scheveningen-Bad is op dit moment geen
sprake van plannen, mede omdat de ontwikkelingslocaties
vrijwel zijn uitgeput. Bij vrijkomen van locaties voor
nieuwbouwen of herbestemmen dient daarom nadrukkelijk
naar de hotelfunctie gekeken te worden. Mogelijkheden
dienen zich wellicht aan bij herbestemming van Huize
Helena (hier loopt planvorming voor een ‘short-stay facility’
en/of ‘zorghotel’) aan de Gevers Deynootweg of en bij
eventuele uitbreiding en/of vernieuwing van Carlton Beach.
Ook het rijtje bestaande pensions aan de Zeekant zou
opgewaardeerd kunnen worden. De plannen voor een hotel
op de kop van de Pier zijn op dit moment niet aan de orde
en de gemeente stelt zich hierin terughoudend op, onder

andere vanwege de mogelijke invloed
op de horizon. Inrichten van een
beperkte hoeveelheid hotelkamers op
de Pier zou echter wel aantrekkelijk
kunnen zijn als versterking van het
unieke profiel en de
aantrekkingskracht van de locatie.
Denk bijvoorbeeld aan kamers met een
bijzondere inrichting voor bijzondere
gelegenheden (bruiloftsuites) en
eventueel als dependance van een
bestaand hotel.

In Scheveningen-Dorp is een
bouwplan ingediend voor het
terugbrengen van de hotelfunctie in
het voormalig FMO-pand (voorheen
Zeerust) aan de kop van de
Keizerstraat. Aan de kop Badhuiskade
wordt gewerkt aan verbouw en/of
nieuwbouw in historische stijl van de in
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Hotel Carlton Beach aan de noordpunt van de Boulevard.



slechte staat verkerende panden. Een hotel zou een goede
functie op deze plek zijn. Als een hotelfunctie hier niet
haalbaar is, kan gedacht worden aan woningen eventueel in
combinatie met een hotel of een woonfunctie, al dan niet
gecombineerd met andere functies op de begane grond. Aan
de overzijde heeft het Badhotel plannen voor uitbreiding en
wordt gekeken naar herstel en of nieuwbouw van de panden
aan de Haringkade.

Voor Scheveningen-Dorp is in de nota aangegeven dat
hotelontwikkelingen van beperkte omvang moeten zijn en bij
voorkeur hergebruik maken van bestaande panden. Behoud
van de kleinschalige pensions en bescherming van de daarbij
behorende typische ‘badplaatsarchitectuur’ draagt bij aan het
eigen karakter van dit gebied; kleine pensions zouden kunnen
inspelen op de toenemende vraag van de consument naar
kleinschalige design-hotels die zich bewust anders profileren
dan de grote hotelketens en vaak aanbod bieden in het twee-
en driesterrensegment, waarvan het aanbod elders laag is.

Waar het in Dorp toeristische ontwikkelingen betreft, dienen
deze passend te zijn in het woonkarakter van het dorp.
Omdat het zwaartepunt van toeristische activiteiten in Bad
en Haven moet liggen, is met deze drie plannen sprake van
voldoende ontwikkeling in Scheveningen-Dorp.

In Scheveningen-Haven wordt gewerkt aan een driesterren-
hotel op het Schiereiland tussen de Eerste en Tweede Haven
(circa 100 kamers). In de planvorming voor het Nautisch
Centrum is een appartementenhotel met circa 80 eenheden
opgenomen. Daarnaast is in de programmabrief voor het
Noordelijk Havenhoofd aangegeven dat op deze locatie een
luxe hotel ingepast kan worden. Wanneer deze drie plannen
gerealiseerd worden, is sprake van een flinke versterking van
Scheveningen-Haven als tweede pool in de kuststrook.

Indien alle bekende hotelplannen in de kuststrook uitgevoerd
worden, betekent dit zeker een uitbreiding met 500 kamers.
Dit zou zorgen voor een versteviging van de marktpositie
van het toeristisch kustproduct van Den Haag en andere
doelgroepen aantrekken.
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Bedrijvigheid in de haven.

Voormalig FMO-pand aan de kop van de Keizerstraat.



Gewenste economische ontwikkelingen
per deelgebied

Scheveningen-Bad
Scheveningen-Bad blijft in aantallen bezoekers zeker het
zwaartepunt van de kuststrook. Op het gebied van economie
en toerisme ligt de nadruk op het verbreden van het huidige
aanbod door toevoeging van kwalitatief hoogwaardige

functies. Uitbreiding van verblijfsaccommodatie heeft met
name in Bad prioriteit. Ten opzichte van Scheveningen-
Haven is duidelijk sprake van een eigen profiel, gericht op
een brede doelgroep en met een ‘laagdrempelig’ karakter.
Uitgangspunt van de gemeente in de toeristische nota Den
Haag, ’s-Gravenhage, The Hague is om door een breder
aanbod met verschillende functies ook een spreiding in
ruimte aan te brengen. Met de toevoeging van functies zal de
aantrekkelijkheid van de kuststrook als geheel alleen maar
toenemen, wat ook weer gunstig is voor Scheveningen-Bad.
Het gebied rond het Noordelijk Havenhoofd kan een tweede
toeristische pool gaan vormen naast het zwaartepunt in
Scheveningen-Bad. Van belang is daarbij dat het karakter en
de functies in Scheveningen-Haven aanvullend zijn ten
aanzien van Scheveningen-Bad. Aan dit punt wordt in de
uitwerking van de plannen veel aandacht gegeven.

Scheveningen-Dorp
In Scheveningen-Dorp is de woonfunctie dominant. Wat
economische functies betreft ligt de nadruk op detailhandel
en ambachtelijke bedrijvigheid. Om de detailhandel te
stimuleren wil de gemeente actieve ondersteuning leveren in
de vorm van de aanstelling van een winkelmanager voor de
Keizerstraat. Goede detailhandel is hier zowel van belang
voor de woonbuurt op zich als voor het aanbieden van

aantrekkelijke winkeltjes voor
toeristen die van Bad naar Haven
wandelen en weer terug. De
bedrijvigheid gemengd met wonen
is karakteristiek en verdient
bescherming, voor zover de
leefbaarheid niet in het gedrang
komt.

Scheveningen-Haven
Scheveningen-Haven is van
oudsher een gebied met
verschillende soorten
bedrijvigheid. Dit gemengde
karakter is tekenend voor de
levendigheid en vormt een
belangrijk aspect van de haven.
Verschillende ontwikkelingen
geven echter wel aanleiding om het
beleid voor de haven bij te sturen.
Voor de traditionele
havengebonden werkgelegenheid
(visserij, Norfolk Line) wordt
ingezet op consolidatie en wordt
onderkend dat hiervoor forse
inspanningen – van zowel
bedrijfsleven als gemeente – nodig
zijn. Voor de sector toerisme wordt
daarentegen een duidelijke
groeipotentie gezien.

Dit betekent dat bij nieuwe ontwikkelingskansen meer ruimte
geboden zal worden aan toeristisch-recreatieve en zakelijk-
toeristische functies. Van belang is daarbij dat de nieuwe
functies niet ‘bijten’ met de bestaande bedrijvigheid en een
bijdrage leveren aan het eigen profiel van de haven ten
opzichte van het toerisme in Scheveningen-Bad.
De gemeente hecht sterk aan het behoud en het stimuleren van
de visserij. De afgelopen 10 jaar zijn daar ook flinke
investeringen voor gedaan, zoals het uitdiepen van de
Eerste Haven, het plaatsen van damwanden en het opknappen
van de Visafslag. Binnen het gemengde karakter van de haven,
wil de gemeente zo goed mogelijke randvoorwaarden scheppen
voor de ontwikkeling van de visserij. Uiteindelijk zal echter de
bedrijfstak zelf het hoofd boven water moeten houden.
Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden of
noodzaak van de aanleg van een Vierde Haven, bekeken vanuit
de ruimtevraag van de visserij en andere havengebonden
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Norfolk Line.
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bedrijven. De gemeente heeft ernstige twijfels of een Vierde
Haven haalbaar is. Hoewel zo’n haven bijdraagt aan de
doelstelling om werkgelegenheid te stimuleren en ruimte
vrijmaakt voor functieverandering in de Tweede Haven, zitten
er een hoop haken en ogen aan. Deze hebben vooral te maken
met de hoge investeringen voor de aanleg van een nieuwe
haven, met een te zware verkeersdruk (vooral van
vrachtverkeer) voor het achterland (de omliggende wijken en
de stad als geheel), met milieu-aspecten zoals geluidsoverlast
en de invloed op de natuur. Ruim 10 jaar geleden is zeer
uitvoerig de haalbaarheid van de Vierde Haven onderzocht en
is geconcludeerd dat het geen haalbare kaart was.

Alles overziend denkt de gemeente nog steeds – of opnieuw –
dat de Vierde Haven niet haalbaar is en een te zware
belasting op de woon- en leefomgeving voor de hele stad
betekent. Alleen met zeer ingrijpende verkeersmaatregelen,
zoals nieuwe wegen en tunnels zou die overlast te vermijden
zijn. Hiermee zouden de investeringen echter nog veel hoger
worden. In de visie van de gemeente komt een Vierde Haven
alleen serieus in beeld als op rijksniveau in de toekomst
nieuwe plannen worden geopperd voor een kustlocatie
(land in zee) tussen Hoek van Holland en Scheveningen.

In zo’n plan zou een Vierde Haven een logische invulling
kunnen vormen. Ook zou dit op termijn bezien kunnen
worden in combinatie met een zeewaartse kustverdediging
op de langere termijn. De uitkomsten van het onderzoek van
de Kamer van Koophandel ‘De toekomst van de visserij en
de haven van Scheveningen’, dat in februari 2001 is
aangeboden aan de gemeente geeft geen aanleiding dit
standpunt te herzien.

Wanneer mocht blijken dat voor een efficiënte bedrijfs-
voering van de Visafslag het huidige gebouw in omvang
teruggebracht kan worden of zelfs binnen het havengebied
beter nieuw gebouwd kan worden, dan dienen zich nieuwe
kansen aan voor hergebruik en herontwikkeling aan
weerszijden van de Visafslagweg. Afstemming – zowel in
functies als ruimtelijke opzet – met de ontwikkeling van de
locatie Noordelijk Havenhoofd is dan een vereiste; mogelijk
kan zelfs sprake zijn van een gecombineerde ontwikkeling.

Het vernieuwde contract met de Norfolk Line loopt tot
2009. Met de nieuwe afspraken over herbouw en herinrichting
van de Duindorpbrug en de Kranenburgweg blijft de overlast
van de Norfolk Line binnen de grenzen voor de milieu-
belasting, verkeerscapaciteit van de wegen en leefbaarheid.
Door de sterke binding met de haven en forse
werkgelegenheid, met name voor laaggeschoolde
arbeidskrachten, verdient het bedrijf een vaste plek in de
bedrijvigheid van Scheveningen. Bij de contractverlenging is
afgesproken dat in 2007 besprekingen gestart worden onder
welke voorwaarden de Norfolk Line gecontinueerd kan
worden. Verkeerskundige en milieutechnische aspecten
vormen in de verdere toekomst mogelijke beperkingen voor
de verdere groei van de activiteiten. Met de laatste uitbreiding
van de Norfolk Line is de grens van de ruimtelijke
mogelijkheden in de haven naar verwachting bereikt.

Naast de visserij en de Norfolk Line zijn verschillende andere
bedrijven in de haven gevestigd. Het beleid (onder andere
vastgelegd in het bestemmingsplan Scheveningen-Haven uit
1998) richt zich op het bieden van nieuwe vestigings-
mogelijkheden voor bestaande en nieuwe bedrijven die
gebonden zijn aan de haven. In de planvorming voor het
Noordelijk Havenhoofd wordt uitgegaan van (ver)nieuwbouw
van 20.000 m2 bvo ruimte voor havengeboden bedrijvigheid.

Het hellingbedrijf.

Ontwerptekening voor de Vierde Haven uit 1991.



Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat de markt onvol-
doende belangstelling of ruimte had voor ontwikkeling van
bedrijvigheid op Landhoofd C, wordt hier een omschakeling
naar andersoortige functies voorgestaan met meer nadruk op
toerisme. De plannen voor een Nautisch Centrum op deze
locatie passen uitstekend in die lijn. Door zijn bijzondere
entourage trekt de haven ook bedrijvigheid aan die niet direct
aan de haven gebonden is, met name in de creatieve sector,
zoals architectenbureaus en grafische ontwerpbureaus. Zolang
sprake is van een beperkte schaal en geen verdringing optreedt
van havengeboden functies, dan vormt deze ontwikkeling een
versterking van het gemêleerde profiel van de haven.

Achterland
Meer nog dan Scheveningen-Dorp is het Achterland in de
eerste plaats woongebied. Bedrijvigheid komt sporadisch
voor en levert een bijdrage aan de levendigheid. Daarbij is de
beleidslijn dat de woonkwaliteit voorop moet staan en dat
bedrijfsfuncties daaraan ondergeschikt zijn. Door de aard van
de woongebieden, met veelal grotere woningen, lenen delen
van het Achterland zich goed voor bedrijvigheid aan huis,
bijvoorbeeld voor vrije beroepen en kleinschalige
dienstverlening. Werken aan huis vormt een speerpunt in het
gemeentelijk beleid omdat hiermee ingespeeld kan worden
op de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt; mocht
blijken dat bestaande regelgeving (zoals bestemmings-
plannen) hierin onnodige belemmeringen veroorzaken, dan
verdient aanpassing van deze regelingen de voorkeur.
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De lokatie van het te realiseren Nautisch Centrum vanaf de Dr. Lelykade.
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Werkgelegenheidsontwikkeling in Den Haag
1970 1975 1985 1996 1999

Sector
Landbouw en visserij 2.158 1.545 1.403 1.635 1.766
Industrie en nutsbedrijven 30.294 22.858 13.668 8.317 7.797
Bouwnijverheid 17.969 14.550 10.216 5.860 5.326
Handel, horeca, reparatie 55.507 41.838 33.052 28.094 28.430
Transport, communicatie 14.471 14.541 14.075 13.267 14.480
Zakelijke diensten 35.550 36.845 36.422 39.959 45.214
Overige diensten 70.787 70.372 80.540 92.135 97.728

Totale werkgelegenheid 226.736 202.549 189.376 189.267 200.741

Toeristisch-recreatieve ontwikkeling in Den Haag
1988 1992 1997 verschil

Totaal aantal gasten hotels – 335.561 398.534 +18,7%
Totaal aantal overnachtingen 652.459 747.801 761.146 +16,7%
Gemiddelde verblijfsduur 2,2 2,2 1,9 – 8,6%
Bezoekers aan attracties (× 1000) 4.325 4.220 4.550 + 5,2%
Bezoekers aan musea (× 1000) 1.386 1.066 1.136 – 8,2%

Ontwikkeling sectorale verdeling werkgelegenheid
1970 1996 verschil 1999 verschil

tov 1996
Sector
Landbouw, visserij 1,0 0,9 – 0,1 0,9 0
Industrie, nutsbedrijven 13,4 4,4 – 9,0 3,9 –0,5
Bouwnijverheid 7,9 3,1 – 4,8 2,6 –0,5
Handel, horeca, reparatie 24,5 14,8 – 9,7 14,2 –0,6
Transport, communicatie 6,4 7,0 + 0,6 7,2 +0,2
Zakelijke diensten 15,7 21,1 + 5,4 22,5 +1,4
Overige diensten 31,2 48,7 +17,5 48,7 0

Totaal 100 100 100

Werkgelegenheid in Scheveningen 1985-1999

Scheveningse Kust Stadsdeel Scheveningen

1985 1994 1996 1999 1985 1994 1996 1999
Sectoren
Landbouw en visserij 402 250 259 258 476 299 300 303
Industrie en nutsbedrijven 471 447 433 338 937 728 720 803
Bouwnijverheid 298 266 26 216 717 629 510 448
Handel, horeca, reparatie 2.744 2.985 3.050 3.193 5.254 4.773 4.711 4.884
Transport, communicatie 1.049 736 688 814 1.315 931 858 1.018
Zakelijke diensten 934 1.522 1.667 1.365 6.976 5.826 8.413 8.750
Overige diensten 3.513 3.791 3.368 3.857 15.032 15.044 16.714 16.870

Totale werkgelegenheid 9.411 9.997 9.728 10.041 30.707 28.230 32.226 33.036



4.4 Mobiliteit, verkeer en parkeren

Inleiding
De bereikbaarheid en leefbaarheid van de kuststrook is een
belangrijk onderwerp voor bewoners en bezoekers. Enerzijds
zorgt een toenemende mobiliteit van, naar en langs de kust-
strook voor meer toeristen en economische groei. Anderzijds
moet de overlast van het verkeer voor bewoners en bezoekers
beperkt zijn. In het hoofdstuk ‘Mobiliteit, verkeer en
parkeren’ wordt getracht een optimum te vinden tussen
economische groei en het beperken van de daarmee samen-
hangende verkeersoverlast.

Huidige situatie
In de huidige situatie is Scheveningen op de drukke dagen
lastig met de auto te bereiken. Op drukke dagen kunnen de
toeleidende wegen de druk niet aan, maar voor veel dagen

zijn er voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers in
Scheveningen. Al het verkeer vanuit de regio komt vanaf het
rijkswegennet via de Utrechtsebaan en vanuit Wassenaar via
de Landscheidingsweg-Bezuidenhoutseweg-Van
Alkemadelaan. Deze verkeersstromen zijn zeer
geconcentreerd en de kans op files is groot. Vrij parkeren is
aan banden gelegd in allerlei verschillende
parkeerregelingen. Wanneer mensen kiezen voor het
openbaar vervoer, kiezen zij voor een vervoermiddel waarvan
de capaciteit niet altijd voldoende is afgestemd op de
vervoersvraag.

Plannen

Verkeersplan
De gemeente heeft zich in het Verkeersplan Den Haag
(conecpt, februari 2001) tot doel gesteld om door een
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Hoofdwegenstructuur van Den Haag: de Buitenruit.



integrale benadering van verkeer en vervoer binnen de
bredere stedelijke context een bijdrage te leveren aan de
bereikbaarheid, de stedelijke kwaliteit en de verbetering van
de leefbaarheid. Hierbij wordt met name ingezet op
verbetering van de netwerken voor openbaar vervoer en de
fiets en een betere benutting van het bestaande wegennet,
door gebruik te maken van de mogelijkheden die moderne
technieken bieden, aangevuld met een beperkt aantal nieuwe
verbindingen voor autoverkeer.

De hoofdwegen naar Scheveningen zijn de Utrechtsebaan
en de onderdelen van de Buitenruit bestaande uit de A4,
Lozerlaan, Noordwestelijke
Hoofdroute en Noordelijke
Randweg (zie kaartje). De
planning is dat in 2004 de
Noordelijke Randweg
gereed is. De
Noordwestelijke
Hoofdroute is opgenomen
in het Verkeersplan.
De uitwerking hiervan zal
in de looptijd van het
Verkeersplan plaatsvinden.
Ook het Trekvliettracé zit
in de planning. De
ontsluiting van
Scheveningen vindt dan in eerste instantie
plaats via de Noordwestelijke Hoofdroute en
Noordelijke Randweg. Vanaf deze wegen
zijn er inprikkers naar Scheveningen, zoals de Zwolsestraat,
Scheveningseweg en Houtrustweg.

De gemeente Den Haag volgt het landelijke beleid
Duurzaam Veilig met als doel het aantal en de ernst van de
verkeersongevallen te beperken. Hiertoe is ook voor
Scheveningen een categorisering (een indeling van alle
wegen in 50 km-wegen en 30 km-gebied) gemaakt. Dit is
gebaseerd op een aantal kenmerken van de weg, namelijk de
vorm, de functie en het gebruik. De 50 km-weg heeft
voorrang op de 30 km-weg. Dit wordt in principe geregeld
met een zogenaamde inritconstructie, een doorgetrokken
trottoir over de kruising.

De aanleg en inrichting van 30 km-gebieden gebeurt
gefaseerd. In 2001 worden als 30 km-gebieden ingericht: de
Boulevard van Wassenaarsestraat e.o. tot Alkmaarsestraat e.o.
en de Koppelstokstraat (wordt begrensd door de Keizerstraat,
Jurriaan Kokstraat, Gevers Deynootweg en Harstenhoekweg
richting duinen. Het gebied tussen Scheveningse Slag en
Zeekant is hier niet bij inbegrepen). Voorstellen voor de
precieze inrichting worden opgesteld. 

In 2002 staan gepland: de buurt Oud Scheveningen
(omgrensd door de Vissershavenweg, Treilerdwarsweg,
Duinstraat, Prins Willemstraat en Keizerstraat) en de

Cremerweg. Naar verwachting worden in de periode t/m
2006 de resterende woongebieden in Scheveningen ingericht
als 30 km-zone.

Voor Scheveningen-Bad werden en worden verschillende
experimenten met Dynamisch Verkeersmanagement
gehouden. Dit houdt in dat met dynamische bebording en
eventueel dynamische markering wordt ingespeeld op het
wisselende verkeersaanbod. Het verkeer dat Scheveningen
binnenkomt of verlaat wordt zo soepel mogelijk van en naar
de Buitenruit (zie kaartje) geleid door het verkeer over
verschillende aan- en afvoerroutes te verdelen. Om te

bewerkstelligen dat het
verkeer deze route ook
blijft volgen en dus een
optimale doorstroming
wordt verkregen, wordt
bezien om een aantal
verbindingen af te
sluiten voor het verkeer
met behulp van ‘pollers’.
Het voordeel van pollers
is dat de hulpdiensten
en bewoners wel gebruik
kunnen blijven maken
van de ‘afgesloten’
wegen. Ook wordt het

dynamisch
verkeersmanagementsysteem
ingezet om bezoekers aan

Scheveningen te attenderen op andere
mogelijkheden, het zogenaamde Park en Ride-
systeem (P+R).

Met behulp van dynamische systemen kan niet alleen
verwezen worden naar te gebruiken P+R-terreinen op de
route maar kan ook een tijdelijke busbaan gerealiseerd
worden. Op die manier is de gebruiker van het P+R-terrein
er zeker van dat hij eerder op het strand is, dan dat hij met
de auto was doorgereden. De combinatie Dynamisch
Verkeersmanagement en P+R moet het volgende gaan
opleveren:
• verlaging hinder in woonwijken
• betere benutting van de bestaande infrastructuur
• beter gebruik van aanwezige parkeervoorzieningen
• meer gebruik alternatief vervoer en aanwezige

parkeervoorzieningen
• meer gebruik openbaar vervoer
• comfort voor automobilisten
• verhoging aantrekkelijkheid Scheveningen
• verlaging milieubelasting door minder zoekverkeer;
• verbeteren bereikbaarheid Scheveningen voor

hulpdiensten.

In 2000 was de P+R-voorziening op het parkeerterrein van
het Malieveld en het Centraal Station al in gebruik.
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Op zogeheten piekmomenten (grote evenementen) wordt
gestreefd naar in gebruik name van de parkeerterreinen bij
CS, Malieveld en de ANWB. Het gebruik van een
dynamische busbaan (benutting van 1 rijstrook voor de
bus op drukke dagen) op de Van Alkemadelaan versterkt het
gebruik van het terrein bij de ANWB. De bus die het P+R-
terrein verbindt met het strand moet voldoende ruimte voor
bagage hebben en bij voorkeur zou het een recreatief
voertuig moeten zijn.
Adequate reisinformatie is hierbij van essentieel belang.

Voor de Strandweg gaat bekeken worden wat de
mogelijkheden en wenselijkheden van verbeterde
doorstroming en tijdelijke/periodieke afsluiting van (een
richting van) de Strandweg zijn; volledige afsluiting is niet
aan de orde. Een verkeerscirculatieplan voor de omgeving is
hiervoor noodzakelijk. In samenhang met mogelijke vormen
en perioden voor afsluiten, bijvoorbeeld op piekdagen, wordt
bekeken hoe het ontwerp van de Boulevard doorgezet kan
worden richting Haven. De bereikbaarheid van parkeerplaatsen
langs de Strandweg staat voorop, zeker zolang er geen
compensatie in de vorm van gebouwde parkeervoorzieningen
is. Een vermindering van het aantal parkeerplaatsen zonder
goede compensatie is niet wenselijk in dit gebied. De
parkeerplaatsen moeten bereikbaar blijven. De parkerende
automobilist kan op het dynamisch parkeerverwijssysteem
zien of er nog parkeerruimte beschikbaar is en hoeft dan niet
onnodig richting Strandweg te rijden.

Voor Scheveningen-Dorp moet ook de verkeerscirculatie
bekeken worden. Hierin wordt meegenomen of het mogelijk
is de Keizerstraat af te sluiten voor autoverkeer. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de bereikbaarheid voor
laden en lossen, klanten en hulpdiensten.

Voor de Duindorpbrug zijn er plannen om de brug in zijn
geheel te vervangen door een schuinliggende nieuwe brug

(zie Raadbesluit Norfolk Line, rv73, april 1999). De brug
loopt dan in een vloeiende lijn van de Houtrustweg naar de
Kranenburgweg. De Westduinweg en Nieboerweg, in de
huidige situatie de logische route op de brug, worden als
afslaande beweging aan de brug gekoppeld. Het voorlopig
ontwerp van de Duindorpbrug en de aansluitingen aan de
Westduinweg/Kranenburgweg en Houtrustweg/Nieboerweg
komen eind 2001 in de formele inspraakprocedure

De eventuele aanleg van een brug over De Pijp kan bijdragen
aan een verbeterde ontsluiting van de Haven en aan de
ontwikkelingsmogelijkheden van Landhoofd C en het
Schiereiland. Als uitwerking van het masterplan worden ‘nut
en noodzaak’ van de brug in de komende periode besproken
en wordt vervolgens de haalbaarheid van de brug nader
onderzocht. Hierbij worden ook de consequenties en
noodzakelijke maatregelen voor de Westduinweg en de
overige wegen in het havengebied (o.a. Schokkerweg en
Hellingweg) en de randvoorwaarden voor openstelling van de
brug in relatie tot de scheepvaart in beeld gebracht.

Mocht gekozen worden voor een brug over de Pijp, dan zal
bij de keuze rekening moeten worden gehouden met een
logische aansluiting op het bestaande verkeerssysteem en zal
de brug tevens het scheepsverkeer zo weinig mogelijk mogen
hinderen.

Parkeren
Waar het aantal parkeerplaatsen op straat beperkt is, zijn
parkeermaatregelen noodzakelijk. Op drukke plekken in
Den Haag, vooral winkel- en uitgaansgebieden, moet worden
betaald voor een parkeerplaats om de volgende redenen:
• bezoekers parkeren daardoor niet langer dan noodzakelijk;
• werknemers nemen met hun auto niet onnodig parkeer-

plaatsen van klanten in.
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Bewoners en bedrijven kunnen een vergunning kopen
waarmee in de buurt van huis of bedrijf kan worden
geparkeerd. Bewoners kunnen een bezoekersparkeer-
vergunning kopen waarmee hun bezoek twee uur kan
parkeren. De gemeente Den Haag kent geen wachtlijsten of
andere beperkende maatregelen en de tarieven zijn,
vergeleken met de drie andere grote steden, laag.

Uitgangspunt bij het invoeren van betaald parkeren in
Den Haag is een kostendekkende exploitatie. Voor 2001 staat
afstemming van regelingen in Scheveningen op de agenda.
Het aantal gebieden, de werkingsdagen, de werkingstijden en
de ‘maximale betaalduur’ worden hierbij betrokken.
Parkeerregelingen worden alleen daar ingesteld waar het
nodig is en per gebied wordt bepaald welke werkingstijden
en maximale betaalduur nodig zijn. In de kuststrook blijft dus
in de toekomst een andere regeling mogelijk dan in de rest
van Den Haag. In juli 2001 treedt verder een uitbreiding van
belanghebbenden-parkeren in Belgisch Park in werking.
Ook wordt de belanghebbenden-regeling in het gebied
Scheveningen-Noord/Harstenhoek opnieuw geëvalueerd.

In Scheveningen-Dorp wordt geprobeerd in nieuw te
realiseren bouwplannen een aantal extra ondergrondse of
inpandige parkeerplaatsen op te nemen ter vermindering van
de bestaande parkeerdruk in de omgeving. Dit gaat
bijvoorbeeld gebeuren bij het bouwplan voor de

Korendijkstraat. Verder gaat de gemeente in overleg met de
bewoners een onderzoek doen naar de mogelijkheid om in
dit gebied ondergrondse parkeergarages aan te leggen voor
bewoners en (hun) bezoekers – in combinatie met een
belanghebbenden-regeling, gekoppeld aan de conclusies
en aanbevelingen uit de gemeentelijke nota Parkeren &
Wonen (2000).
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De gemeente Den Haag stelt de komende jaren
63 parkeerplaatsen beschikbaar ten behoeve van het
zogenaamde autodelen. De parkeerplaatsen worden exclusief
bestemd voor de ‘deelauto’s’ waar meerdere mensen in
rijden. Hiermee kan de situatie benaderd worden van een
eigen auto voor de deur. In het stadsdeel Scheveningen zijn
twee parkeerplaatsen toegewezen voor het autodelen, aan de
Statenlaan en de Groot Hertoginnelaan.

Het totale aantal parkeerplaatsen ten behoeve van toeristen
in Scheveningen-Bad wordt ‘bevroren’. Dit betekent dat er
geen nieuwe parkeervoorzieningen worden bijgebouwd; het
toevoegen van parkeerplaatsen biedt geen soelaas voor de
verkeersoverlast, omdat de filevorming op de toevoerwegen
het grootste knelpunt vormt.

Bij grote nieuwbouwplannen rond de haven – zoals aan de
Dr. Lelykade (RAC-kavel, Konmar) – is van belang dat de
parkeerplaatsen multifunctioneel worden gebruikt (overdag
voor bezoekers, ’s avonds en ’s nachts voor bewoners), zodat
zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met de
parkeercapaciteit.

Openbaar vervoer
Er zijn twee nieuwe ontwikkelingen te zien bij het openbaar
vervoer. Agglonet is in het leven geroepen om het openbaar
vervoer aantrekkelijker te maken voor reizigers die tussen de
drie en de tien kilometer willen reizen. RandstadRail is
vooral bedoeld voor verplaatsingen tussen de tien en de
dertig kilometer.

De realisatie van Agglonet en RandstadRail gaat gepaard met
maatregelen op het gebied van:
• de infrastructuur, bijvoorbeeld het bouwen van vrije banen;
• de haltes, zoals verlengen en verbreden en verbeteren van

de informatievoorziening;
• het materieel, voertuigen inrichten op snel en comfortabel

vervoer;
• de kostendekkingsgraad, exploitatie baseren op een

hoogwaardig, klantgericht concept;
• het lijnennet, aanpassen aan de veranderende

omstandigheden.

Concreet betekenen de plannen van Randstadrail dat er
rechtstreekse verbindingen tot stand komen tussen de centra
van Den Haag en Zoetermeer respectievelijk Den Haag en
Rotterdam. In de huidige plannen van Randstadrail wordt
uitgegaan van het doortrekken van één van de
Randstadraillijnen naar Madurodam. Er wordt momenteel
gewerkt aan een mogelijkheid om binnen de financiële en
ruimtelijke kaders doorrijden naar Scheveningen al in fase 1
van Randstadrail mogelijk te maken.

Agglonet betekent een kwalitatieve verbetering van de
huidige tramlijnen en een betere bereikbaarheid van
Scheveningen-Dorp.

Agglonet betekent voor Scheveningen dat de lijnen 8 en 22
hun bestaande route blijven rijden. De nieuwe route 15 zal
vanuit Ypenburg, via Den Haag HS, het Congrescentrum en
het Statenkwartier Scheveningen aandoen (traject huidige
lijn 7). Ook lijn 17 wordt doorgetrokken naar Scheveningen
(via de Nieuwe Parklaan). Tussen Scheveningen-Dorp en
Den Haag CS is in de huidige plannen geen directe
verbinding opgenomen; er is echter wel een directe
verbinding naar Station HS. Bovendien zal de lijn kwalitatief
verbeteren: de gemiddelde snelheid van Agglonet wordt
hoger door onder andere het vergroten van de halteafstand
en het gebruik maken van een vrije trambaan.
De instaphoogte van Agglonetvoertuigen is 30 cm zodat
hoge perrons vermeden kunnen worden.
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Het is in de ogen van de gemeente noodzakelijk om de
openbaar-vervoerontsluiting naar Scheveningen-Haven te
verbeteren en een herkenbare halte voor Scheveningen-
Haven te realiseren. Deze wensen zijn met name ingegeven
door intensivering en verdere uitbreiding van het aantal
functies in het Scheveningse Havengebied. Er is een
variantenstudie uitgevoerd waarin is uitgegaan van een
vraaggerichte exploitatie. Voordeel hiervan is dat alleen
vervoer wordt aangeboden op momenten dat er vraag naar is,
bijvoorbeeld op zomerse dagen en tijdens evenementen.
De consequentie van een beperkte exploitatie is dat de
investeringen in nieuwe railinfrastructuur zwaar wegen.

Vervolgonderzoek zal gedaan worden naar de volgende
alternatieven:
• Het doortrekken van een tramvoorziening naar de Haven,

inclusief halteplaatsen;
• Mogelijke doorkoppeling van deze tramvoorziening via de

Strandweg naar Scheveningen-Bad.

Uiteraard zullen in de uiteindelijke afweging de kosten en de
te verwachten opbrengsten (kostendekkingsgraad)
belangrijke factoren zijn, waarbij de verwachte
passagiersgroei en de attractiewaarde een rol spelen.

Het openbaar-vervoersysteem tussen Scheveningen en
andere kustplaatsen kan sterk verbeteren door de Kustbus.
Dit is een initiatief van de Kamer van Koophandel dat zij
momenteel uitwerken. In het idee gaat de Kustbus rijden
tussen Hoek van Holland en Den Haag en de aanwezige
attracties met elkaar verbinden. Ook wordt er extra aandacht
besteed aan de bereikbaarheid van de verschillende deel-
gebieden vanuit het centrum en de stations.

Op de Boulevard wordt voorlopig het toeristische treintje
gehandhaafd. Als verbinding tussen Scheveningen-Haven en
Scheveningen-Bad neemt de gemeente vooralsnog genoegen
met deze vorm van openbaar vervoer. Op het moment dat de
Boulevard wordt heringericht, kan de wens voor een betere
openbaar-vervoerverbinding tussen Haven en Bad worden
meegenomen. Er wordt bijvoorbeeld aan gedacht om lijn 11
via de haven en de Strandweg/Scheveningse Slag door te
koppelen naar Scheveningen-Bad.

De mogelijkheden om gecombineerde kaartjes voor
attracties, hotels en openbaar vervoer te maken, zullen
worden bekeken.

Fietsers
Fietsers vormen een belangrijke groep van bezoekers aan de
kuststrook, met name vanuit Den Haag zelf; vanuit het
beleid om fietsgebruik te stimuleren is het zaak om de
voorzieningen voor fietsers verder te verbeteren, zowel voor
wat betreft de snelheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van
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Fietsenstalling aan de Strandweg.



de routes naar de kust als voor wat betreft het veilig en
gemakkelijk stallen van de fiets. Langs hoofdroutes voor het
autoverkeer is de aanleg van vrijliggende fietspaden
wenselijk. Het ontwerp is dan zo dat de fietser geheel vrij
zijn route vervolgt en dus ook niet gehinderd wordt door
parkerend verkeer; in 2002 worden vrijliggende fietspaden
aangelegd langs de Harstenhoekweg en de Houtrustweg.

In sommige situaties laat de breedte van de weg het niet toe
dat dit profiel wordt toegepast. Op deze wegen nemen we
dan ook genoegen met de aanleg van een fietsstrook. Nadeel
hiervan is dat de parkerende automobilist over de fietsstrook
rijdt. Een fietsstrook aanleggen heeft als voordeel dat de
automobilist er duidelijk op gewezen wordt dat hij/zij zich
bevindt op het territorium van de fietser en dus is een
fietsstrook veiliger dan geen voorziening.
Comfort voor de fietser is belangrijk. Uitgangspunt hierbij is
zoveel mogelijk gladde routes te maken, dus bij voorkeur asfalt
of beton. Op locaties waar langs het fietspad grote bomen
staan of kabels en leidingen onder liggen, is het niet mogelijk
te werken met een gesloten verharding. Enerzijds omdat de
boomwortels het oppervlak kunnen beschadigen, anderzijds
omdat er aan kabels en leidingen gewerkt moet kunnen
worden. Op die plaatsen worden klinkers of tegels gelegd.

Voor een aantal wijken in Scheveningen worden de komende
jaren wijkfietsparkeerplannen opgesteld. In deze plannen
wordt bepaald welke behoefte er aan fietsparkeer-
voorzieningen is en op welke wijze (beter) in deze behoefte
kan worden voldaan.

Zowel de seizoenfietsenstallingen als de permanente
bewaakte fietsenstallingen van Biesieklette worden verbeterd
en van een aantrekkelijke vormgeving voorzien.
Voor sommige stallingen vond/vindt dit in 2001 plaats,
namelijk voor de seizoensstallingen bij de strandopgangen,
voor Scheveningen Noord-Boulevard en voor
Zuiderhavenhoofd. De overige bewaakte fietsenstallingen
worden in 2002 of 2003 aangepakt.

Voetgangers
De huidige voetgangersstroom van de Gevers Deynootweg
via het Palaceplein naar de Boulevard is erg groot.
De doorgang naar de Boulevard en de voetgangers-
oversteekplaats over de Gevers Deynootweg zijn redelijk
smal. Voor de voetgangers is het wenselijk de doorgang te
verbreden, ten behoeve van de doorstroming, het comfort en
de veiligheid. Dit wordt bekeken in een toekomstige studie
naar de verbetering van de route Palaceplein-Boulevard-Pier.

Bij het inrichten van openbaar gebied en openbare gebouwen
wordt rekening gehouden met mindervaliden volgend de
uitgangspunten in ‘Geboden Toegang’. Hierin staat onder
andere omschreven hoe steil hellingen maximaal kunnen zijn
en wat de minimale breedte van een voetpad is. Verbreden
van het plankier op het strand zodat mindervaliden zich hier
kunnen verplaatsen, wordt bekeken in het kader van
strandbeleid en -beheer. Een extra inspanning wordt
gepleegd voor het toegankelijk maken van de Boulevard en
de kust voor mindervaliden.
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4.5 Bebouwing

Architectonische kwaliteit
Hoewel de meningen over mooi en lelijk – of goed en slecht –
uiteenlopen, is er een sterk gevoel dat de vele nieuwbouw
een verarming heeft betekend voor de bestaande bebouwing,
met name in Scheveningen-Bad. Veel van de nieuwbouw die

de afgelopen decennia gerealiseerd is, voldoet niet (meer) aan
de eisen die gesteld worden aan een badplaats met de ambitie
en potentie van Scheveningen. De mogelijkheden om hierin
bij te sturen zijn beperkt, maar waar mogelijk zet de
gemeente zich in voor verbetering.Dit kan door:

• het stimuleren van renovatie van gebouwen waarbij het 
uiterlijk (gevelbeeld) aangepast kan worden:

• een helder en consequent welstandsbeleid, gebaseerd op 
de specifieke kwaliteiten van de badplaats

• in sommige gevallen sloop/nieuwbouw te stimuleren. 

Het laatste punt is vanwege de hoge economische waarde
van veel panden makkelijker gezegd dan gedaan. ‘De wens
zal dan ook vaak de vader van de gedachte blijven’. Op
langere termijn is het echter mogelijk om vanuit de
gemeente voorzichtig aan te sturen op vervanging van een
aantal ‘stenen des aanstoots’. In dit verband zijn onder
andere de twee appartementengebouwen voor het Kurhaus

aan het Gevers Deynootplein genoemd.
In het kader van de aanstaande wetswijziging met betrekking
tot het welstandsbeleid, moet de gemeente in 2001/2002
nota’s opstellen voor de stad als geheel en nader uitgewerkt
voor delen van de stad waarin de welstandseisen zo duidelijk
mogelijk geformuleerd worden. Deze ‘welstandsnota’s’
bieden een goede kans om de karakteristieken van

Scheveningen in kaart te brengen en daarmee ook beter te
beschermen. Het gemeentelijke project ‘Het verzorgde
gevelbeeld’ is vooruitlopend op deze aanpak gestart en heeft
voor delen van de stad (nog niet voor Scheveningen) al
dergelijke inventarisaties en richtlijnen opgeleverd.
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Het stadsdeel Scheveningen staat in de planning van
‘Het verzorgde gevelbeeld’ opgevoerd voor 2003.

Hoogbouw
De verhitte discussies over hoogbouw in de kuststrook
– maar elders in de stad vaak ook – geven aan hoe sterk dit
onderwerp leeft bij met name de bewoners. Bij elke vorm
van hoogbouw is in ieder geval een uitgangspunt dat er goed
rekening wordt gehouden met de omgeving voor wat betreft
zaken als architectonische vormgeving, bezonning, uitzicht
en windhinder.

In Scheveningen-Bad is hoogbouw een gegeven maar er is
wel kritiek geuit op de kwaliteit van de gebouwen en van de
omgeving op straatniveau. Nieuwe hoogbouw moet aan
strenge eisen op gebied van kwaliteit voldoen en moet zeer
zorgvuldig op straatniveau worden ingepast. Onder die
voorwaarden wil de gemeente nieuwe hoogbouw in

Scheveningen-Bad niet geheel uitsluiten maar vooralsnog zijn
er geen plannen in de maak. Hoogbouw is in principe toegestaan
tot een hoogte van 70 meter. De bestaande woontoren
Leonardo da Vinci blijft met een ruime 100 meter bouwhoogte
de enige zeer hoge toren aan de kust. Belangrijk bij nieuwe
ontwikkelingen in Scheveningen-Bad is niet zozeer de
kwantitatieve ontwikkeling van nieuwe functies, maar juist de
kwalitatieve ontwikkeling van de badplaats en met name van
de openbare ruimte. Voorwaarde voor nieuwe hoogbouw in

Scheveningen-Bad is echter ook een verbeterde bereikbaarheid
per openbaar vervoer en per auto.

Om het zicht op zee zoveel mogelijk te bewaren past op het
puntje van de Pier (initiatiefplan voor een hotel) een
bescheiden gebouw binnen de huidige contouren – of een
gebouw dat zo bijzonder is dat het een echte verrijking van
het beeld van de badplaats oplevert. Planvorming speelt op
dit moment echter niet; de beoordeling zal plaats vinden als
de plannen concreter worden.

Gemeente en bewoners delen de visie om
Scheveningen-Dorp te vrijwaren van hoogbouw;
de kerk aan de Keizerstraat en de vuurtoren aan de
Zeekant blijven bepalend voor het stadssilhouet en nieuwe
bebouwing mag niet hoger worden dan maximaal zes lagen;
in het overgangsgebied naar Scheveningen-Haven is
incidenteel iets hogere bebouwing inpasbaar.

Vanwege de ambitie om in Scheveningen-Haven meer
functies en nieuwe bebouwing toe te voegen is het niet
wenselijk om hogere bebouwing zonder meer uit te bannen.
Hogere bebouwing kan helpen om op de weinige
beschikbare bouwlocaties efficiënt gebruik te maken van de
ruimte en sommige functies zoals een hotel lenen zich goed
voor hoogbouw. Hoogbouw kan ook een bijdrage leveren
aan de herkenbaarheid en oriëntatiemogelijkheden binnen de
kuststrook. Verder kan hoogbouw, mits slank en op
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voldoende onderlinge afstand, helpen om doorzichten te
bewaren die door lagere maar meer aaneengesloten
bebouwing juist geblokkeerd zouden worden. Hoogbouw
hoeft dus niet gelijk te staan aan het blokkeren van uitzicht.
Eventuele hogere bebouwing is – buiten de al lopende
planontwikkelingen aan de Dr. Lelykade die zich voegen
binnen het bestemmingsplan uit 1999 – in Scheveningen-
Haven alleen voorzien op de locatie Noordelijk Havenhoofd.

De gemeente wil de mogelijkheden open houden om op deze
locatie incidentele bebouwing met een hoogte van maximaal
35-40 meter toe te staan, dus duidelijk lager dan de bebouwing
in Scheveningen-Bad. Het huidige bestemmingsplan staat hier
over de volle lengte een hoogte van 25 meter toe.

Bij de plannen vormt een belangrijk uitgangspunt dat het
zicht vanaf zee naar het achterland en vanuit de woningen
achter de Tweede Haven naar zee niet onevenredig
belemmerd wordt. Deze overwegingen en randvoorwaarden
zijn nadrukkelijk meegegeven aan de ontwikkelaars die
gevraagd zijn voor deze locatie een planvoorstel te maken.
Verder is van belang dat de nieuwe bebouwing geen
belemmeringen oplevert (door windhinder) voor de
scheepvaart ter hoogte van de havenmond.

Deze benadering van hoogbouw in de kuststrook komt
overeen met de beleidslijn in de Hoogbouwvisie die in juli 2001
door de gemeenteraad is vastgesteld als beleidskader voor
hoogbouw in de gehele stad.

Cultuurhistorisch erfgoed
Het beleidsuitgangspunt uit Panorama Scheveningen om het
resterende historische erfgoed zoveel mogelijk te beschermen
wordt breed gesteund door zowel bewoners, ondernemers als
gemeente. Met name in Scheveningen-Dorp en omgeving
vraagt de overwegend goed bewaarde historische bebouwing
om betere bescherming en investeringen. Daarnaast is
aandacht nodig voor de typische badplaatsarchitectuur, die
sluipenderwijs uit de badplaats verdwijnt, doordat een
adequate bescherming ontbreekt.

Op grond van de Cultuurhistorische Verkenning (CHV)
Scheveningen-Kuststrook, die in april 2001 door het college
van burgemeester en wethouders is vastgesteld en met de
Raadscommissie is besproken, wordt een pakket aan
beschermende maatregelen opgesteld. De prioriteit binnen
de maatregelen ligt bij het opstellen van een nieuw
conserverend bestemmingsplan, gekoppeld aan de aanwijzing
als ‘Beschermd Stadsgezicht’ voor Scheveningen-Dorp,
inclusief Seinpostduin, waarin de bestaande bebouwing beter
beschermd wordt. Hier is ook een koppeling mogelijk met
de ‘welstandnota’s’ die voor (delen van) de stad zullen
worden opgesteld (zie: ‘Architectonische kwaliteit’). Tevens is
het voorstel om een aantal waardevolle panden op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
In Scheveningen-Dorp is de gemeente op een aantal plekken

actief betrokken om een aantal waardevolle panden te
behouden en op te knappen. Verder kunnen
subsidieregelingen worden aangewend om particuliere
eigenaren van monumenten hun panden te laten opknappen.
Naast bescherming door regelingen en bestemmingsplannen,
is de gemeente ook voorstander van zoveel mogelijk
hergebruik van waardevolle en beeldbepalende panden
wanneer deze hun oorspronkelijke functie verliezen.
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(oranje = waardevol, geel = enige waarde, blauw = recente bouw).

Bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van
Scheveningen

•de ruimtelijke werking van de kades met het water van
de havens.

•de (architectuur) historische waarde van de Keizerstraat
met zijn zichtas op de Oude Kerk en het beschutte
woonkarakter van Scheveningen-Dorp.

•de stedenbouwkundige structuur van de Ankerstraat en
omgeving en de uit sociaal-historisch oogpunt
waardevolle bebouwing.

•de architectuur van het Paviljoen De Witte
•het Renbaankwartier als goed geconserveerde woonwijk

uit ca 1900 en het gebied tussen Nieuwe Duinweg en
Jurriaan Kokstraat.

•de architectuurhistorische waarde van de
Rusthoekstraat, Kanaalweg en Cornelis Jolstraat.

•de zichtas vanaf de Haringkade naar de Badhuiskade en
Seinpostduin.

•de zichtas vanaf de Badhuisweg naar het Kurhaus
•de historische, landschappelijke en structurerende

waarde van de Scheveningseweg, de Nieuwe Parklaan en
de Nieuwe Duinweg en omgeving.

•het Westbroekpark, aangelegd in de jaren 1920 naar
ontwerp van Pieter Westbroek in de stijl van de bekende
tuin- en landschapsarchitect Zocher.

•de nog aanwezige bunkers zijn bijzondere elementen in
Scheveningen.



4.6 Onbebouwde ruimte

Openbare ruimte
Het belang van de openbare ruimte, zeker in een gebied dat
zoveel bezoekers ontvangt als de kuststrook, wordt door
iedereen benadrukt. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de
inrichting maar even zo goed om de kwaliteit van onderhoud en
beheer. Het laatste is in veel gevallen zelfs een grotere bron van
ergernis dan de inrichting zelf. De gemeente maakt zich daarom
hard om door een structurele verhoging van het geld voor

beheer en onderhoud en door de verdere verbetering van de
organisatie de ambitie van ‘schoon, heel en veilig’ beter waar te
maken (zie paragraaf 4.3: Wonen, leefbaarheid &
voorzieningen). De hoofdlijnen voor het beleid ten aanzien van
de openbare ruimte zijn geschetst in paragraaf 4.1 en de
bijbehorende kaarten. Belangrijkste uitgangspunten vormen het
benadrukken van het eigen
karakter van Bad, Dorp en
Haven en het (beter) benutten
van de Boulevard als
verbindend element.

Kadernota Openbare 
Ruimte
Voor heel Den Haag wordt
momenteel gewerkt aan de
Kadernota Openbare Ruimte,
die in het najaar van 2001 in
besluitvorming komt. Deze
nota geeft richtlijnen voor
besluiten over op welke
plekken, welke soort
inrichting van de openbare
ruimte gewenst is, inclusief
(type) straatmeubilair, en
welk beheerniveau vereist
is. Daarbij wordt allereerst

gezocht naar een
zekere rust en
eenvoud door de hele
stad heen. Voor
bijzondere delen van
de stad kan daarnaast
een bijzonder type
straatmeubilair
worden het beeld te
brengen.
De Kadernota
Openbare Ruimte zal –
wederom – het
belang van de ‘lange
lijnen’ voor de
kwaliteit en het
karakter van de
openbare ruimte in
Den Haag
benadrukken. Bij de
integrale visie is het ontwerp van de lijnen die het achterland
met Scheveningen verbinden als punt van zorg aangegeven.
De kadernota biedt het handvat om voor deze verschillende
lijnen een beter ontwerp en een grotere continuïteit in de
inrichting per lijn te maken.

Groen
In Panorama Scheveningen is veel aandacht besteed aan de
hoofdstructuur van het groen in en om Scheveningen.
In deze nota werd geconcludeerd dat de landschappelijke
doorkoppeling parallel aan de kust (van Oostduinen naar
Westduinpark) gezocht moet worden in de ‘tweede linie’,
ter hoogte van het tracé van de Haagse Beek en de Professor
Teldersweg-Johan de Wittlaan-President Kennedylaan-
Segbroeklaan. Deze doorkoppeling is zowel vanuit
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ecologisch als vanuit recreatief oogpunt wenselijk.
Een knelpunt in deze structuur vormt de ver opgerukte
bebouwing bij het Verhulstplein. Deze visie is tijdens het
interactieve planproces niet ter discussie gesteld en vormt
daarmee ook in het masterplan de leidraad voor het
groenbeleid op structuurniveau. Een belangrijk
aandachtspunt op een lager schaalniveau is het ontbreken van
groen in de directe woonomgeving, met name in en om
Scheveningen-Dorp. Er zijn suggesties gedaan om dat
concentratie van ondergronds parkeren voor bewoners
ruimte op straat vrijgemaakt kan worden voor een meer
groene inrichting. Door dergelijke ingrepen en een betere
inrichting en benutting van de openbare ruimte kan de
woonkwaliteit en leefbaarheid verbeterd worden.

De gemeente wil daarom tot een groenimpuls voor
Scheveningen-Dorp en omgeving komen. Mogelijkheden
voor gebouwde ondergrondse parkeervoorzieningen
(alleen voor bewoners) zullen onderzocht worden, met
name op technische en financiële haalbaarheid. Ook een
eventuele verlegging van het tracé van tramlijn 11 kan
mogelijkheden bieden voor extra groen bij de woningen.
Voor de korte termijn liggen er voorstellen om het huidige
tracé een groener en meer aantrekkelijk karakter te geven
(Vergroening Lijn 11); deze zijn in januari 2001 door de
gemeenteraad goedgekeurd.

Vanwege de nabijheid van de zee moet er wel rekening mee
worden gehouden dat groen kwetsbaar is en dat niet alle
soorten groen goed gedijen in de kuststrook; grotere bomen
hebben veel te lijden en doen het alleen goed op meer
beschutte plekken.

Oude binnenhaven/Kanaalpark
Voor de groenstrook langs de Badhuis- en Havenkade
(Kanaalpark) wordt voorgesteld de eerdere suggestie voor het
opnieuw opengraven van de oude waterstructuur te beperken
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tot de strook vanaf het
Westduinpark tot aan de
Neptunusstraat en te
onderzoeken wat voor dit
gedeelte de mogelijkheden
en kosten zijn; de
aanwezigheid van een
grote ondergrondse
waterberging bij De
Blinkerd vormt daarbij
letterlijk (en in financieel
opzicht) echter een groot
obstakel.

Voor de oude haven tussen
de Neptunusstraat en de
Jurriaan Kokstraat wordt
een andere groeninrichting
voorgesteld – met behoud
van de kinderboerderij –
die meer recht doet aan
het historische karakter
van een gedempte haven.
Daarbij wordt gedacht aan
een meer open
groeninrichting met
betere doorzichten en een
verlaagd niveau in plaats
van de huidige ophoging
op de kop van de oude
haven. Zo kan het
kadeprofiel van vroeger in
een ‘groene’ vorm
terugkomen.

Zwarte Pad
Voor het Zwarte Pad en omgeving wordt de nadruk gelegd
op een betere natuurlijke inpassing. Ideeën om het parkeren
hier te hergroeperen in een andere vorm, bijvoorbeeld in een
parkeergarage afgedekt door een duinlandschap, zullen
onderzocht worden op haalbaarheid. Ook minder vergaande
varianten, bijvoorbeeld door herinrichting en ander
materiaalgebruik, worden daarbij bekeken. Bij deze plannen
is onder andere overleg met het Hoogheemraadschap
Delfland noodzakelijk – zoals bij alle plannen die binnen de
zeewering vallen.

Strand en strandbeleid
In Panorama Scheveningen is uitvoerig ingegaan op het strand,
als gebruiksruimte voor sport, recreatie en zonnebaden maar
ook als landschappelijk element. Ten aanzien van het strand
is van belang dat de beperkte ruimte goed benut en beheerd
wordt. Dit vraagt om strakke handhaving van (tijdelijke)
bebouwing op het strand, zoals de strandpaviljoens en een
goede indeling van het strand in deelgebieden (zie paragraaf
4.1). De Evaluatie Nota Strandbeleid heeft een aantal besluiten

en voornemens opgeleverd die hieraan een bijdrage zullen
leveren.

Verbreding van het strand door slimme manieren van
kustverdediging, die op ‘natuurlijke’ wijze meer
zandsuppletie verzorgen, zou kunnen helpen om de druk op
het strand wat te verlichten. Bij de discussie over de
kustverdediging kan hiermee rekening gehouden worden. Bij
de uitwerking van het strandbeleid (onder andere door de
opstelling van een apart bestemmingsplan voor het strand)
zal de toekomstvisie, die door de strandexploitanten zelf is
opgesteld (Scheveningen Strand 2010), betrokken worden (zie
ook paragraaf 5.4: Horeca).
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5 Overige thema’s

5.1 Kustverdediging

De Nederlandse duinenkust vormt een systeem dat steeds in
beweging is geweest. Om dit goed te begrijpen moet men
een periode van minstens enige honderden jaren bezien.
In de loop van de tijd vindt afslag en aanzanding plaats.

Naarmate de kustzone intensiever benut werd, is de
dynamiek geleidelijk door de mens aan banden gelegd. Met
de aanleg van de strandmuur in Scheveningen in het begin
van de twintigste eeuw lijkt een stabiele en blijvende situatie
geschapen. Maar schijn bedriegt. Deskundigen beschouwen
de badplaats Scheveningen nog steeds als een zandige kust.
De strandmuur kan bij een zeer zware storm ondergraven
worden, waarna het duin zal afkalven.

De bebouwing in de zeereep is dus niet even veilig als het
achterland. Verder zijn er regelmatig zandsuppleties op het
strand en onder water nodig om de kustlijn op ongeveer de
huidige plaats te houden. De toenemende verstedelijking van
West-Nederland en de geleidelijke veranderingen die in het

klimaat optreden, nopen tot een herbezinning op de
kustveiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om bescherming
van belangen in de zeereep, maar ook en vooral om het veilig
stellen van het achterland tegen overstroming. De normen
hiervoor zijn streng en liggen al jarenlang vast.

De omstandigheden die veranderen, zijn de volgende:
• Uitgaande van een veilige schatting zal de zeespiegel over

100 jaar maximaal 88 cm hoger liggen dan in 1999, door
zeespiegelrijzing en door (geologische) bodemdaling.

• Verwacht wordt dat het aantal stormen en de kracht
daarvan zal toenemen.

• Ook worden de dagelijkse vloedwaterstanden steeds hoger.

Daar waar er een brede duinenkust bestaat, kunnen de
gevolgen van een en ander relatief gemakkelijk worden
opgevangen. Dat is bijvoorbeeld het geval ten noorden van
Scheveningen en tussen de haven en Kijkduin. Maar waar de
bebouwing de zee nadert bestaat uiteraard de wens die
bebouwing te beschermen. De Derde Kustnota van het Rijk
(2000) spreekt in dit verband van ‘bolwerken’ van
bebouwing, evenwel zonder dit begrip nog nader te kunnen
operationaliseren.
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Dat zal moeten gebeuren in streek- en bestemmingsplannen.
Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk
voor toetsing van (bouw-)plannen die binnen het gebied van
de zeewering vallen. Om de kustverdediging op peil te
houden of te brengen, zijn er in beginsel drie mogelijkheden:
(1) landwaartse versterking van de zeewering, (2)
zeewaartse versterking, en (3) versterking deels
landwaarts deels zeewaarts. Het probleem van een
landwaartse versterking is dat dit eigenlijk ‘bevriezing’ van de
huidige bebouwing in een zone evenwijdig aan de kust tot
gevolg zou moeten hebben, wat maatschappelijk niet
aanvaardbaar is. Het probleem van een zeewaartse
versterking is, dat het opwerpen van een hoog en breed duin
vóór de boulevard het zicht op zee zou wegnemen.

De situatie wordt anders, wanneer er in plaats van een ‘zachte,
afkalfbare’ zeewering gedacht zou kunnen worden aan een
‘harde’ zeewering, of aan een vorm van zeewering die geheel
of gedeeltelijk ‘in het water’ voor de kust, ligt. Ook hiernaar
wordt onderzoek gedaan.

Er vindt intensief onderzoek plaats door rijk, provincies en
waterschappen. De gemeenten zijn er eveneens bij betrokken.
Op grond daarvan zullen bestuurlijke beslissingen genomen
moeten worden, onder andere vastgelegd in het laatste deel
van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening.

Naast de natuurlijke processen die hiervoor beschreven
werden, geeft de toekomst ook nog andere kansen en
bedreigingen. Een belangrijke ontwikkeling is de mogelijkheid
van aanleg van een vergroting van de Maasvlakte. Dit project
zal invloed hebben op de morfologie (vormingsprocessen) van
een groot deel van de Nederlandse kust. In de regelgevende
sfeer is het van belang in de toekomst een goede aansluiting te
kunnen bewerkstelligen tussen de eisen die het rijk en het
Hoogheemraadschap Delfland stellen en de ruimtelijke-
ordeningseisen die in bestemmingsplannen worden vastgelegd.

Het beleid van de gemeente Den Haag is er op gericht de
maatschappelijke en vooral ook economische belangen van
de badplaats in dit proces zoveel mogelijk veilig te stellen.
Daarbij is van belang te constateren dat het overgrote deel
van de potentiële locaties voor (her)ontwikkeling in de zone
direct aan de kust ligt (eerste linie) en dus op gespannen voet
kan staan met de eisen vanuit de zeewering.

Het punt van kustverdediging en zeewering is van belang,
omdat -met het oog op de voorspelde zeespiegelstijging-
ingrepen die nu gedaan worden over 50-200 jaar van invloed
kunnen zijn op de veiligheid en inrichting van de kust.

In samenspraak met het rijk wordt gestudeerd op ‘maatwerk
voor de badplaatsen’, omdat de grote economische, sociale en
cultuurhistorische belangen in de badplaatsen zich niet laten
verenigen met een standaardaanpak voor de zeewering, zoals
die bij een zachte duinenkust wel toepasbaar is. Een van de

ideeën die zijn ingebracht betreft het voorstel vlak voor de
kust, net onder water een aantal kunstmatige zandbanken aan
te leggen. Deze zorgen voor een eerdere breking van de
golven. Tevens kan hiermee de kracht bij een storm op de kust
en daarmee de afslag verminderd worden. In de toekomst
kunnen dit soort ingrepen (‘zeewaartse verdediging’) wellicht
creatieve oplossingen bieden die zowel de kustverdediging
versterken als interessante mogelijkheden voor sport en
recreatie bieden, zoals uitbreiding van het strand.

Ook de herinrichting van de Boulevard kan wellicht worden
aangegrepen om dit deel van de zeewering iets op te hogen
en daarmee de veiligheid voor het achterland te vergroten.
Het bouwen van een dam in zee kan een functie hebben als
golfbreker of middel om zand op de zeebodem vast te
houden. Een bebouwde dam (met recreatieve functies en dus
ook een verkeersontsluiting) in zee lijkt al veel op een
kunstmatig eiland voor de kust en daarvan is in de ogen van
de gemeente voorlopig geen sprake.

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
In januari 2001 is de tekst van het eerste deel van de Vijfde
(Rijks-)Nota Ruimtelijke Ordening gepubliceerd. Daarin staan
de volgende voor Scheveningen relevante passages over de
kuststrook:

“De kuststrook is een vrijwel aaneengesloten en openbaar
toegankelijk gebied met natuur, recreatiemogelijkheden en
een weids uitzicht. Tussen Hoek van Holland en
Scheveningen is de duinenrij erg smal. In combinatie met
de aanleg van de Tweede Maasvlakte en een verlenging van
de havenpier, ligt het voor de hand hier te kiezen voor een
zeewaartse duinverbreding met een sterk natuurlijk
karakter, die zich goed leent voor recreatie.”

“In de Zuidvleugel van de Randstad bestaat grote behoefte
aan uitbreiding van de mogelijkheden voor dagrecreatie. Het
is echter nog niet duidelijk of zeewaartse verbreding leidt tot
kustafslag in een noordelijker kustvak. Daarom ontstaat over
deze keuze pas duidelijkheid in deel 3 van de Planologische
Kern Beslissingen (PKB) Vijfde Nota.”

“In de bollenstreek is alleen duinverbreding landinwaarts
mogelijk, in combinatie met de aanleg van een gevarieerd
woongebied en vergroting van de waterberging. Vanwege het
holle verloop van de kustlijn moeten duinverbredingen
tussen Scheveningen en Petten landinwaarts
plaatsvinden.”

Al deze ontwikkelingen passen in een dynamisch kustbeheer
waarin verhoging van de veiligheid vooropstaat, maar wel in
combinatie met een kwalitatief hoogwaardig gebruik.”

In het onderdeel concept Planologische Kern Beslissing (PKB)
staan de volgende passages die voor Scheveningen van belang
zijn:
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“Het rijk zal waarborgen dat in het kustfundament
voldoende ruimte beschikbaar blijft voor versterking van de
zeewering. Het kustfundament bestaat uit het gedeelte van
de zee dat bijdraagt aan de duinvorming (de zone landwaarts
van de feitelijke lijn van 20 meter beneden NAP tot de
duinvoet), de duinen zelf en de ruimte voor de in de
toekomst benodigde waterkeringen.”

“De begrenzing van het kustfundament zal nog nader
worden vastgesteld. Uiterlijk bij de vaststelling van deel 3
van de PKB zal worden bepaald in hoeverre in het
kustfundament restricties zullen gelden voor uitbreiding van
bestaande kustplaatsen en nieuwbouw. Provincies en
gemeenten zullen daarmee rekening moeten houden bij het
bepalen van de rode contour. Uitbreiding van steden en
dorpen door verlegging van de rode contour is niet
toegestaan in gebieden met een verhoogd risico op schade
door overstromingen. Waar in het bestaand bebouwd gebied
binnen de rode contour een verhoogd overstromingsrisico
bestaat (in kustplaatsen zeewaarts van de risicolijn), heeft het
rijk invloed op beslissingen over nieuwbouw, vervangende
nieuwbouw en functieverandering van bestaande bebouwing
en terreinen.”

“Het rijk zal na overleg met provincies en gemeenten
vaststellen in welke gebieden met een verhoogd
overstromingsrisico rekening moet worden gehouden. In de
Noordzee is zandwinning alleen toegestaan zeewaarts van de
feitelijke lijn van 20 meter beneden NAP. Deze lijn zal
uiterlijk in deel 3 van deze PKB worden vastgelegd.”

“Er zal alleen een uitzondering worden gemaakt voor
zandwinning ten behoeve van het onderhoud van
scheepvaartgeulen en zandwinning die bijdraagt aan de
vermindering van lokale erosie. Zandwinning voor
doeleinden van kustbeveiliging krijgt altijd voorrang.
Zo mogelijk wordt winning voor veiligheid gecombineerd
met winning voor andere doeleinden. Het onbelemmerde
zicht vanaf de kust op de zee blijft gehandhaafd. Voor de
bouw van vanaf de kust zichtbare permanente werken binnen
de 12-mijlszone wordt alleen bij zwaarwegend belang
vergunning verleend. Wordt de vergunning verleend, dan
moet de schade aan het vrije uitzicht worden beperkt door
een goed ontwerp.”

Contouren
Het ziet er naar uit dat in de toekomst voor Scheveningen
een tweetal bebouwingscontouren van belang zal zijn.
• Een bebouwingscontour rondom het gebied van heel

Den Haag, zoals in de Vijfde Nota RO bedoeld.
• Een contour rond het gedeelte van de kuststrook,

waarbinnen bebouwing alleen mogelijk zal zijn mits
rekening gehouden wordt met het belang van de
kustveiligheid. Van geval tot geval zal hier, door middel
van ‘maatwerk’, in overleg met het Hoogheemraadschap
Delfland, bepaald moeten worden wat mogelijk is zonder

de kustveiligheid in gevaar te brengen. Dit gebied loopt,
door zijn ligging direct aan zee, uiteraard een groter risico
voor afkalving of overstroming bij zware stormen dan het
achterland.

Nadere uitwerking
In mei 2001 is op bestuurlijk niveau tussen het
Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Den Haag
afgesproken een gezamenlijk project te starten om te komen
tot een lange termijn visie op de kustverdediging. In dit
project zullen onder andere de mogelijkheden en kansen
voor zeewaartse kustverdediging ter hoogte van
Scheveningen worden uitgewerkt.

5.2 Cultuur

Het gemeentelijk cultuurbeleid zet in hoofdlijnen in op twee
gebieden in de stad: het centrum en de musea in het
Statenkwartier. De kuststrook heeft vanuit cultuurbeleid een
lagere prioriteit; in de kuststrook kan cultuur echter wel een
aanvullende of versterkende functie hebben.

Leidend daarbij is dat de Scheveningse kuststrook moet
koersen op cultuuruitingen die onderscheidend zijn ten
opzichte van de binnenstad en het Statenkwartier.
Vanuit het streven naar ‘kwaliteit in plaats van kwantiteit’
wordt ook aan toevoeging van ‘cultuur’ gedacht in de
kuststrook. Daarbij moet wel bedacht worden dat het
toevoegen van nieuwe culturele instellingen, die niet
aansluiten bij de bestaande culturele infrastructuur, een
beperkte publieksaantrekkende werking heeft en dat het
instandhouden van een culturele voorziening van behoorlijke
omvang structureel veel geld kost. Van gemeentezijde
worden daarom slechts op bescheiden schaal initiatieven
genomen of ondersteund voor culturele instellingen in de
kuststrook. Eén daarvan is de gemeentelijke bijdrage aan de
realisatie van het buitenmuseum (openbare beeldentuin) bij
het Museum Beelden aan Zee.

In de toeristische nota Den Haag-’s-Gravenhage-The Hague:
drie in één (juli 2000) wordt onderscheid gemaakt tussen
verschillende toeristische profielen binnen de stad;
Scheveningen-Bad valt daarbij onder de noemer ‘Den Haag’
(gericht op een brede doelgroep). Hier liggen de kansen in
het overgangsgebied tussen cultuur en vermaak, zoals dat
met groot succes in het Circustheater gepresenteerd wordt.
Scheveningen-Haven richt zich meer op het profiel
‘The Hague’ (internationaal en zakelijk georiënteerd).
Bij de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd zou een
culturele functie een versterking van het profiel en het concept
kunnen betekenen; uitgangspunt daarbij is dat de gemeente
niet als investeerder of exploitant betrokken wil zijn.

Het profiel ’s-Gravenhage (meer specifiek cultureel
onderscheidend) is wel te vinden in het stadsdeel
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Scheveningen, maar dan buiten de kuststrook, namelijk in
het gebied rondom het Gemeentemuseum in het
Statenkwartier. Ook Kijkduin voegt zich in dit profiel. Een
aantal voorzieningen in de Scheveningse kuststrook past
(ook) bij dit profiel, zoals het Kurhaus en het Museum
Beelden aan Zee. Nieuwe functies die zich hieraan spiegelen,
kunnen een bijdrage leveren om de kwaliteitsslag van
Scheveningen-Kuststrook te realiseren. Het zou echter te ver
gaan om het profiel ’s-Gravenhage’ voor de kuststrook als
leidraad te nemen. Die keuze is in de toeristische nota dan
ook niet gemaakt.

In elk deelgebied passen culturele instellingen met een eigen
karakter: gericht op een breed publiek en veel bezoekers in
Scheveningen-Bad, rustigere en meer ingetogen in de
omgeving van -Dorp en dynamisch en vooruitstrevend in en
om de haven. In het programma voor het Noordelijk
Havenhoofd kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een kleine
theaterzaal voor bijzondere producties. Een vestiging van de
Artotheek aan de Dr. Lelykade zou passen in het gemengde
en beetje artistieke milieu dat zich rondom de Tweede Haven
aan het ontwikkelen is.

In het plangebied bevinden zich twee theaters. Het Appel-
theater trekt op jaarbasis ongeveer 40.000 bezoekers. De
Appel is niet te kenmerken als een grote publiekstrekker,
maar vervult een duidelijke culturele functie binnen Den
Haag. De gemeente spant zich in om De Appel te laten
voortbestaan ondanks de (dreiging van) wegvallende

rijksgelden. Momenteel staan in het Circustheater eigenlijk
alleen langlopende, eigen producties, een enkele uitzondering
daargelaten. Dat betekent dat er weinig ruimte overblijft voor
reizende producties, terwijl daar wel publiek voor te vinden
is. Dit hiaat wordt nu min of meer opgevuld door het
Nederlands Congres Centrum (NCC) en het Lucent
Danstheater aan het Spuiplein. Als het Circustheater, gelet op
de bouw van een soortgelijk theater bij de Amsterdam ArenA,
in de toekomst (deels) afstapt van programmering van
langlopende eigen producties, dan is er geen behoefte aan een
extra theater in Scheveningen.

5.3 Detailhandel

In stadsdeel Scheveningen, waar bijna 13% van de Haagse
burgers woont, is circa 10% van het Haagse detailhandels-
vloeroppervlak gesitueerd: bijna 60.000 m2. Met 1,1 m2

verkoopvloeroppervlak (vvo) per inwoner neemt het
stadsdeel na de stadsdelen Centrum (met 38% van het
Haagse vvo) met 2,3 en Laak (met een omvangrijk aandeel
perifere vestigingen in Laakhaven) met 3,2 en Loosduinen
met 1,2 de vierde plaats in. Het stadsdeel heeft sinds 1994,
ondanks een toename van 8%, die met name in
Scheveningen-Haven is gerealiseerd, haar aandeel van 12%
naar 10% zien teruglopen. In Den Haag als geheel is het
vloeroppervlak in diezelfde periode met maar liefst eenderde
toegenomen. Ruim de helft van die toename is gerealiseerd
in Laakhaven.
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Behalve vloeroppervlak heeft het stadsdeel ook
marktaandeel verloren van 10% in 1994 naar 9,3% in 1999.
Dat verlies in marktaandeel komt vooral op het conto van
het stadsdeelcentrum Frederik Hendriklaan, waar het
marktaandeel van 5,0% in 1994 is gedaald tot 4,3% in 1999.
In de rest van het stadsdeel – en dat is voor de kuststrook
van belang – is de omzet in dezelfde mate gestegen als in
Den Haag als geheel (15%). Op basis van de situatie in 1999
kon geconstateerd worden dat het economisch functioneren
van de detailhandel in het stadsdeel, exclusief de
detailhandel in de Frederik Hendriklaan, sterker was
verbeterd dan in de meeste andere stadsdelen. Alleen in
Segbroek was de vloerproductiviteit sterker gestegen. De
invloed van de sterke toename van vloeroppervlak in Den
Haag – met name in Laakhaven – op de koopstromen is
echter nog niet bekend.

In 1999 kon echter reeds geconstateerd worden dat het op het
gebied van detailhandel nog lang geen rozengeur en
maneschijn was. Het economisch functioneren van de
Frederik Hendriklaan is minder geworden, maar ligt nog
steeds op een goed niveau. In de rest van het stadsdeel
functioneerde de detailhandel in 1994 al op een zeer laag
niveau. Die situatie was voor wat betreft de dagelijkse
artikelen weliswaar flink verbeterd, maar nog steeds onder de

maat. Voor wat betreft de niet-dagelijkse artikelen
functioneerde de detailhandel buiten het stadsdeelcentrum
nog steeds op een veel te laag niveau met een
vloerproductiviteit van 2.000 gulden.

In Scheveningen-Bad is het detailhandelsbeleid gericht op
de toeristisch-recreatieve sector; de detailhandel moet hier
ondersteunend zijn voor het profiel van de badplaats.
Ten aanzien van andere detailhandel (zoals dagelijkse
goederen) wordt een terughoudend beleid gevoerd. Voor
Scheveningen-Haven geldt dat de aanwezige of toe te
voegen detailhandel aan moet sluiten bij het maritieme
karakter. Uitzonderingen vormen de planvorming voor
een nieuwe Konmar-supermarkt en de vestiging van Karwei
aan de Dr. Lelykade, maar dit betreffen vervangingen
van bestaande vestigingen. Voor de woongebieden
Scheveningen-Dorp en Duindorp zijn respectievelijk de
Keizerstraat en het Tesselseplein de centra voor dagelijkse
goederen.

De ontwikkeling van deze centra wordt waar mogelijk
gestimuleerd, omdat ze een belangrijke functie voor de
bewoners hebben. Vanwege de beperkte omvang en
geïsoleerde ligging is het in Duindorp lastig om een
voldoende voorzieningenniveau aan te bieden. Het beleid
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richt zich er op (onder andere door herinrichting van het
Tesselseplein) dit centrum toch zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Voor Duindorp vervult de Konmar aan de
Westduinweg (straks Dr. Lelykade) een aanvullende functie
op het gebied van detailhandel.

Voor alle woongebieden geldt dat de aanwezigheid van
bijzondere detailhandel in Bad en Haven leidt tot een relatief
hoog en gedifferentieerd aanbod van detailhandel.
De detailhandel in Bad en Haven is gericht op het
ondersteunen en versterken van het toeristische profiel van
deze twee polen. De detailhandel in de Keizerstraat is meer
gericht op het woongebied, maar kan een afgeleide
toeristische functie vervullen door een koppeling aan het
kleinschalige en historische karakter van Scheveningen-Dorp.

De winkelfunctie van de Keizerstraat staat al enige tijd
onder druk; om een beter functioneren mogelijk te maken
zet de gemeente in op een actieve vorm van winkelstraat-
management, waarbij gekeken wordt naar zaken als
branchering, onderlinge samenwerking en promotie.

Daarnaast kijkt de gemeente naar het verbeteren van de
kwaliteit van de openbare ruimte – in samenhang met de
verkeerscirculatie –, zoals het project om de kop van de
Keizerstraat beter aan te sluiten op de
Boulevard/Strandweg. Hiermee kan de ‘loop’ vanaf de
Boulevard de Keizerstraat in verbeterd worden en kan de
Keizerstraat een graantje meepikken van de vele bezoekers
die zich verplaatsen tussen Bad en Haven. Behoud van het
eigen karakter van de Keizerstraat staat bij nieuwe
ontwikkelingen voorop.

5.4 Horeca

In september 2000 is door de gemeenteraad de Structuurvisie
Horeca vastgesteld. Hierin is het horecabeleid voor heel Den
Haag vastgelegd en worden uitspraken gedaan over
Scheveningen. In algemene zin wordt gestreefd naar een
positievere toonzetting ten aanzien van horeca als bijdrage
aan de levendigheid en het profiel van (delen van) Den Haag.
De volgende besluiten zijn van belang voor Scheveningen.

1 Scheveningen-Bad is – samen met vier gebieden in de
binnenstad – aangewezen als ‘uitgaanskern’; dit betekent
dat horeca hier een belangrijke functie is. In de structuur-
visie is een begrenzing van ‘uitgaansgebied’ opgenomen.
Binnen dit gebied wordt een experiment gevoerd met vrije
openingstijden voor nachthoreca; ondernemers die
hieraan mee willen doen dienen het Horeca-convenant
met de gemeente te ondertekenen. Het experiment met
vrije openingstijden voor kroegen en discotheken loopt
vanaf 1 juli 2001 tot 1 juli 2003. Als de proef slaagt
kunnen de openingstijden ook in andere delen van de stad
worden verruimd.

2 Scheveningen-Haven (het gebied rondom de Tweede
Haven) is als ‘uitgaansgebied’ aangewezen. Invoering van
stimulerende maatregelen voor horeca rondom de Tweede
Haven is echter gekoppeld aan het moment dat het
bestemmingsplan Scheveningen-Haven (1998)
onherroepelijk is verklaard.

80 Masterplan Scheveningen-Kuststrook

De aansluiting van de Keizerstraat op de Boulevard.



De toezeggingen die gedaan zijn ten aanzien van leefbaarheid
impliceren dat het verruimen van de openingstijden ook een
verruiming van handhaving op straat inhoudt. Overlast van
luidruchtige horecabezoekers in de woonstraten kwam
tijdens het interactieve planproces als één van de duidelijkste
klachten naar voren.

Aan de kuststrook vormen de strandpaviljoens een belangrijk
en karakteristiek onderdeel van het horeca-aanbod. In de
toekomstvisie van de Vereniging van Strandexploitanten
(Scheveningen Strand 2010; november 2000) spreken de
strandpaviljoenhouders de wens uit om tot een
jaarrondexploitatie te komen. Vanuit het stimuleren van
horeca en vierseizoenen-bezoek verdient deze wens serieuze
aandacht. Omdat de kwaliteit van het open zicht naar zee,
wanneer de strandpaviljoens weg zijn, zwaar weegt, zou een
dergelijk initiatief beperkt moeten worden tot Scheveningen-
Bad, direct aansluitend op de ‘uitgaanskern’. In de
winterperiode biedt een compact horecagebied ook de beste
slaagkansen, omdat in die periode bezoekers minder ver
willen lopen en er ’s winters niet of nauwelijks sprake is van
terrassen- en flaneercultuur.

Op dit moment staat de regelgeving (kustbeleid) geen
permanente strandpaviljoens toe. Het voornemen van
Rijkswaterstaat om dit in de toekomst wel toe te staan heeft
uitsluitend betrekking op de kustwering. De verlening van
bouw- en exploitatievergunningen blijft een aangelegenheid
van de gemeente. Vanuit deze optiek is een continue
exploitatie van strandpaviljoens niet geheel zonder risico’s.
In Zandvoort loopt momenteel een experiment met
jaarrond-exploitatie. Afhankelijk van de resultaten van dit
experiment zou een dergelijk experiment ook in
Scheveningen-Bad uitgevoerd kunnen worden.
Hierbij spelen ook aspecten op het gebied van
strand(beheer) een rol. De provincie heeft het voortouw bij
het aanwijzen van gebieden.

Disco
In september 2000 is door de gemeenteraad een motie (nr

78892) aangenomen, waarin het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen ‘nader onderzoek te doen
naar geschikte locaties voor disco- en dansgelegenheden in
de Haagse binnenstad en Scheveningen’. Dit vanuit de
overweging dat in Den Haag onvoldoende aanbod op dit
gebied is voor jongere inwoners en bezoekers (16-35 jaar).

Voor Scheveningen ligt het zoekgebied vanwege het profiel
van de deelgebieden primair in Scheveningen-Bad, bij
voorkeur binnen het gebied dat als ‘uitgaanskern’ is
aangewezen. Met de recente opening van een vestiging van
het rockcafé ‘Stairway to heaven’ op de Pier wordt tegemoet
gekomen aan de in de motie geformuleerde wens. Binnen
Scheveningen-Bad en mogelijk daarbuiten kan bij concrete
planontwikkelingen bezien worden of een disco in de
plannen kan worden opgenomen.

5.5 Sport

Het sportbeleid is vastgesteld in de
nota Beweegredenen: Haagse sportnota
2000-2005 (2000). In de
Scheveningse kuststrook kan op twee
manieren naar de functie ‘sport’
gekeken worden.

Aan de ene kant zijn er de
sportvoorzieningen die primair
gericht zijn op het woongebied en
een buurt- of wijkgebonden functie
hebben. Het gaat dan om binnen- en
buitensportvoorzienigen. Natuurlijk
vervult het strand voor veel bewoners

een functie als ‘uitloopgebied’ voor sport en spel.
Het stadsdeel Scheveningen ontbeert een buitensport-
accommodatie (terrein geschikt voor verschillende sporten)
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binnen zijn grenzen. Wel is met de Blinkerd een combi-hal
(zaalsporten en zwembad, sportuitleen) aanwezig. Dit
zwembad is een van de vier verspreid over de stad gelegen
‘kernbaden’.

Er wordt daarom gewerkt aan plannen voor modernisering
en uitbreiding van de Blinkerd tot circa 1000 m2 water-
oppervlak. Lindoduin is een overdekte hal voor volleybal,
basketbal en gymnastiek. Het Westbroekpark kent een
midgetgolfbaan en korfbalvoorzieningen en biedt veel
mogelijkheden voor ongeorganiseerde sportbeoefening.
Meer landinwaarts in het stadsdeel liggen ook de Metsbanen
(tennis), de sportvelden van Klein Zwitserland (tennis,
hockey, cricket). Net buiten het stadsdeel, maar wel van
belang, is het Houtrustterrein met voetbalvelden,
tennisbanen en een groot squashcentrum.

Ondanks het feit dat er onvoldoende buitensportmogelijk-
heden zijn in de directe woonomgeving, is de sportbeleving
onder bewoners niet slecht (bron: OCW-monitor).
Op sportgebied zijn – mede daarom – in Scheveningen geen
grote veranderingen te verwachten. Wel zijn van invloed de
ontwikkelingen rondom Houtrust. De gemeente heeft in

februari 2000 besloten tot de sloop van de Houtrusthallen en
de nieuwbouw van een breedtesporthal; het aantal
sportvelden wordt teruggebracht. Door intensivering van
gebruik van de velden kan het negatieve effect hiervan
beperkt worden. De planvorming hiervoor is in
ontwikkeling.

Aan de andere kant zijn er de sportfuncties die zich richten
op het strand, de haven en de zee en die een stedelijke,
regionale of (inter)nationale functie hebben. Het strand leent
zich voor sporten die elders in de regio niet of in ieder geval
niet zo goed kunnen worden uitgeoefend, zoals (branding)-
surfen, voetvolley, mountainbiking, vliegeren, beach-volleybal
en zeezeilen. De nadruk ligt op individuele sporten die
relatief weinig voorzieningen vragen maar die wel een sterk
groepsgevoel kennen. Het strand is ook bij uitstek geschikt

voor wandelen en joggen en – waar toegestaan – paardrijden.
Binnen de gemeente is er tot op heden nog geen specifiek
beleid ontwikkeld voor deze takken van sport; wel is duidelijk
dat er snel wordt ingespeeld op nieuwe trends. Het is dan
ook de opgave om deze doelgroep de ruimte te geven,
zonder daarmee andere belangen te sterk te beperken.
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Een onderverdeling van het strand voor verschillend gebruik
kan daarbij helpen (zie paragraaf 4.1: Hoofdlijnen).

Voor typische strandsporten (in de open lucht) kan
Scheveningen zich sterker profileren; daarbij moet misschien
eerder gedacht worden aan incidentele evenementen
(toernooien) dan aan permanente activiteiten. Bij de
ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd wordt bekeken
of binnen het te ontwikkelen concept sportfaciliteiten een
logische plek kunnen krijgen met een toegevoegde waarde
voor de ontwikkeling van deze locatie. In Scheveningen-
Haven is met de ontwikkeling van de jachthaven en de
bouwplannen rond de haven (gericht op horeca en maritieme
functies) een sterke impuls aan het zeezeilen gegeven.
De planvorming voor een Nautisch Centrum (internationaal
zeezeilcentrum) in Scheveningen-Haven op Landhoofd C

aan de Tweede Haven wordt door de gemeente gesteund en
gestimuleerd. Hiermee kan Scheveningen-Haven op het
gebied van de zeilsport een sterkere positie opbouwen.

Voor (sport)fietsers is het Landelijk Fietspad dat door de
duinen van noord naar zuid loopt van grote betekenis.
Belangrijk is dat de deze route op het gedeelte door het
stedelijk gebied (Duindorp, Scheveningen) comfortabel en
veilig en herkenbaar wordt vormgegeven. Dit speelt
bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Pluvierstaat in
Duindorp. Als de brug over De Pijp is aangelegd kan de
fietsroute hiermee verbonden worden, waardoor de route
niet meer om de haven heen hoeft te lopen.
Voor zowel bewoners als bezoekers is het van belang dat
bestaande voorzieningen op gebied van sport in of nabij
Scheveningen zoveel mogelijk behouden blijven, zoals de
twee overdekte sporthallen en de herbouw van de
breedtesporthal op het Houtrustterrein. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor het Westbroekpark dat belangrijke
voorzieningen kent voor met name individuele
sportbeoefening en daarmee een belangrijke rol voor heel
Scheveningen vervult.
Promotie van ‘Den Haag Sportstad’ maakt onderdeel uit

van (het werk van) de Stichting Promotie Den Haag
(zie paragraaf 5.6: Evenementen & promotie).

5.6 Evenementen & promotie

In 1970 werden de plannen ontwikkeld die de leidraad waren
voor de herontwikkeling van Scheveningen-Bad in de daarop
volgende jaren. Destijds werd de volgende doelstelling
gehanteerd als ambitieniveau dat de gemeente en het
Consortium Scheveningen voor ogen stond:
“Laat Scheveningen uitgroeien tot recreatief centrum aan
zee door een zo gevarieerd mogelijk voorzieningenpakket
aan te bieden. Het moet een vierseizoenen-badplaats
worden, zodat er een goed draagvlak voor de verschillende
voorzieningen ontstaat. Scheveningen moet van het vroege
voorjaar tot het late najaar aantrekkelijk zijn voor
dagtoeristen uit binnen- en buitenland. Scheveningen moet
het hele jaar door een uitgaanscentrum worden voor Den
Haag en omgeving.”

Opvallend is dat deze doelstelling anno 2001 nog grotendeels
actueel is, zij het dat de nadruk op dagtoeristen in de nieuwe
visie verschoven is naar een groter aandeel lange (meerdaags)
verblijvende toeristen. Deze verschuiving in beleid is
overigens al in het begin van de jaren 1990 ingezet, onder
andere met het Stedenbouwkundig Plan Scheveningen-
Haven (SOP) uit 1992.
Om de badplaats weer op de kaart van Nederland te zetten
was destijds een forse inhaalslag nodig. In dat verband moet
de belangrijke rol van de in 1978 opgerichte Stichting
Scheveningen-Bad (SSB) worden genoemd. Hierin werkten
bedrijfsleven en gemeente nauw samen om de promotie van

Scheveningen ter hand te nemen. Er werd een ambitieus
promotieplan opgesteld, dat door behoorlijke financiële
bijdragen van de gemeente en het bedrijfsleven met grote
effectiviteit kon worden uitgevoerd. Bij de start van de
werkzaamheden van SSB werd de badplaats bezocht door
circa 3,3 miljoen bezoekers, terwijl de telling van 1997 een
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aantal van 10.8 miljoen bezoekers aangeeft met een totaal
aan bestedingen in de badplaats van 250 miljoen gulden
exclusief de evenementen.
Het promotiebeleid van de SSB werd primair gericht op de
hoofddoelstelling – de vierseizoenenbadplaats – inhoud te
geven. ‘Scheveningen leeft vier seizoenen lang’ is gedurende
een reeks van jaren het motto geweest. Een van de taken van
de SSB was het samenstellen van een aantrekkelijk
evenementenprogramma, dat het gehele jaar door bezoekers
naar de badplaats zou trekken. Zeker in de beginjaren was de

noodzaak daartoe groot, omdat vele permanente
voorzieningen nog niet aanwezig waren of maar ten dele
functioneerden. Onder die omstandigheden zorgden de
evenementen voor de nodige koopstromen en werd het een
speerpunt in de marketing van de badplaats. Evenementen uit
de beginperiode (rond 1980) zijn bijvoorbeeld: Kinderdagen,
Ballonrace, Culinair Festival, Scheveningen te Paard, Honda
autoshow, Opening Badseizoen en het Badgasten Bowling
toernooi. De evenementen zorgden voor volume en zorgden
daarmee voor een economisch draagvlak voor de bedrijven.
Een zwakke schakel in het geheel bleef echter het
activiteitenniveau in de wintermaanden, waardoor het
vierseizoenen-concept maar matig functioneerde. De nadruk
lag op de zomermaanden.

De SSB werd in 1990 opgevolgd door de Stichting
Promotie Den Haag (SPDH), die het promotie- en

evenementenbeleid van de SSB in grote lijnen heeft
voortgezet, zij het dat er op het punt van de evenementen
meer de nadruk werd gelegd op een aantal grote en
internationaal aansprekende manifestaties, waardoor de
positie Scheveningen op de markt werd verstevigd.
Daarnaast heeft de SPDH ingespeeld op de recente
ontwikkelingen in de badplaats, namelijk het sterk
toegenomen avondbezoek. De komst van het nieuwe Casino,
het Circustheater, Pathé Cinema en Vitalizee was en is een
krachtige impuls daarvoor.

Inmiddels is een aparte organisatie in Scheveningen
opgericht, het Organisatiebureau Scheveningen (OBS),
dat zich uitsluitend richt op de (evenementen)promotie van
Scheveningen, terwijl de SPDH in nauwe samenwerking met
de OBS zich meer toespitst op de promotie van heel
Den Haag. Door deze samenwerking is de campagne
‘Strandmomenten’ ontwikkelt, die ervoor moet zorgen dat
de badplaats ook daadwerkelijk het imago van een vier-
seizoenen-badplaats krijgt.

Voor een goede toekomst van Scheveningen moet worden
voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals veel aandacht voor
productvernieuwing, serviceverlening en verbetering van de
kwaliteit van de openbare ruimte. De concurrentie zit
namelijk niet stil. Ook het ministerie van Economische
Zaken wijst hierop in de nota Zee van Cultuur (1998). In dat
verband moet ook kritisch gekeken worden naar het
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evenementenprogramma. Den Haag telt veel evenementen
van een te wisselende kwaliteit. Ook voor Scheveningen wil
de gemeente het huidige pakket samen met de SPDH, OBS
en de Scheveningse ondernemers tegen het licht houden.

Voor de gemeente geldt bij de beoordeling van de
evenementen een aantal criteria: dragen de evenementen bij
aan het versterken van het gewenste imago waaronder ook
het (avond) uitgaansaspect; is er sprake van een boven-
regionale betekenis in termen van uitstraling en dragen ze bij
aan een langer verblijf en een betere spreiding over het jaar?
Voorbeelden van dit soort evenementen zijn onder meer het
internationale Sand Sculpture Festival en het internationale
Vuurwerk Festival. Het in onderzoek zijnde lichtproject
‘Illuminada’ kan in de winterperiode een van de nieuwe
evenementen worden waarmee de badplaats zich kan
onderscheiden. Het past goed in de filosofie van spreiding in
de tijd. Het bovenstaande houdt niet in dat Scheveningen
afwijzend staat tegenover kleinschalige activiteiten met een
lokale betekenis. De financiering daarvan is vooral een zaak
voor het bedrijfsleven zelf. Voorwaarde bij uitvoeren van elk
grootschalig evenementen is het opstellen en uitvoeren van
een adequaat mobiliteitsdraaiboek.

Naast Scheveningen-Bad leent ook Scheveningen-Haven
zich in toenemende mate voor evenementen die het
gewenste imago onderstrepen: maritiem, vissen, varen, zeilen
en werken in de haven. Voorbeeld van oudsher is natuurlijk
de Vlaggetjesdag. Ook een evenement als de intocht van
Sinterklaas hoort bij de haven. In de zomer van 2000 was het
evenement mini-Sail (waarbij grote zeilschepen voor Sail
Amsterdam een tijdelijke ligplaats in Scheveningen hadden)
een groot succes en een voorbeeld van een geslaagd
‘havenevenement’. De komst van een Nautisch Centrum op
Landhoofd C biedt aanknopingsmogelijkheden voor andere
toekomstige evenementen. In 1997 trok Scheveningen-
Haven 3 miljoen bezoekers waarvan 200.000 aan
evenementen.

Scheveningen-Dorp kan profiteren van de aanwezige
loopstromen op de Boulevard, die naar verwachting verder
zullen toenemen indien de poolwerking tussen Bad en Haven
wordt versterkt. Het dorp kan met een gericht
activiteitenprogrammering inspelen op de aanwezige eigen
cultuur. Inzet daarbij is om het eigen karakter van Dorp te
bewaren en dus eventuele toeristische ontwikkeling
gedoseerd te laten plaatsvinden.

5.7 Bestemmingsplannen

Het Masterplan Scheveningen-Kuststrook vormt het
beleidskader voor ontwikkelingen in de komende 10 jaar. In
het plangebied bestaat een groot aantal vigerende
bestemmingsplannen; het merendeel hiervan is meer dan 10
jaar oud. Juridisch-planologische regelingen moeten het
mogelijk maken de ontwikkelingen te realiseren die in het
masterplan of als uitwerking daarvan worden voorgesteld.
Daarnaast zijn deze regelingen nodig om ongewenste
ontwikkelingen te voorkomen. Teneinde het masterplan te
kunnen uitvoeren, moet een aantal plannen herzien worden.
Daarbij kunnen herzieningen die ruimtelijk aangrenzend zijn
tot één grotere planherziening worden samengevoegd.

Voor plannen die minder ingrijpend zijn zou de in 2000
geïntroduceerde ‘zelfstandige projectprocedure’ in de
gewijzigde Wet op de ruimtelijke ordening mogelijkheden
kunnen bieden. Verder geldt dat voor het (partieel) herzien
van recent vastgestelde bestemmingsplannen een hogere
‘bewijslast’ ligt (dit geldt met name voor Scheveningen-
Haven) dan voor plannen die vanwege hun leeftijd eigenlijk
toch al herzien zouden moeten worden. Bestemmings-
plannen zijn slechts een instrument om plannen te kunnen
realiseren; in wezen is het een passief instrument dat zaken
mogelijk maakt of juist onmogelijk maakt, maar dat geen
investeringen of ingrepen afdwingt. Ze vormen echter wel
cruciale onderleggers om ingrijpende veranderingen
mogelijk te maken, met name vanwege de afstemming met
en goedkeuring door andere en hogere overheden (zoals
Delfland en provincie). Daarnaast kunnen ze gebruikt
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worden om te sturen op kwaliteit en samenhang
(bijvoorbeeld door ‘beeldkwaliteitsplannen’).

Vigerende plannen
Voor de kuststrook vanaf het Zwarte Pad tot en met Duindorp
zijn verschillende bestemmingsplannen van toepassing. Op
bovenstaande kaart zijn de plangebieden aangegeven. In het
kader is een overzicht gegeven van de plannen.

In de bestemmingsplannen hebben de eerste 600 m vanaf de
Rijksstrandpalenlijn de primaire bestemming Waterstaats-
doeleinden. Daarnaast hebben de gronden nog een andere
bestemming ten behoeve woningen, detailhandel, recreatie
etc. Deze dubbelbestemming betekent dat de andere
bestemming alleen gerealiseerd mag worden als deze niet
strijdig is met de zeeweringsfunctie van deze gronden. Ter
hoogte van Scheveningen-Haven loopt de grens van de
zeewering over de Westduinweg en buigt zuidwaarts af naar
de Kranenburgweg, vervolgens over het dammetje in het
Verversingskanaal en dan noordwaarts over de Houtrustweg.
Ter hoogte van Duindorp wordt de 600 m lijn weer opgepakt.

Met uitzondering van Scheveningen-Haven is in de
bestemmingsplannen in de meeste gevallen de bestaande
situatie terug te vinden. In een aantal gevallen zijn beperkte
aan- en bijgebouwen mogelijk of een functieverandering,
zoals in plaats van horeca de functie detailhandel.

Aan het gedeelte in het bestemmingsplan Seinpostduin dat
bebouwing van het keientalud tussen de Zeekant en de

Strandweg ten behoeve van onder andere detailhandel,
horeca en woningen mogelijk maakte, is goedkeuring
onthouden. Gedeputeerde Staten waren onder meer van
mening dat bebouwing voor de herkenbaarheid van het
gebied minder gewenst is en dat er sprake zou kunnen zijn
van vermindering van uitzicht, met name op Boulevard en
strand.

De Kroon heeft voorts geen goedkeuring gegeven aan de
mogelijkheid van bebouwing rondom het Paviljoen
‘De Witte’, omdat er onvoldoende waarborgen waren
gegeven voor het behoud van de open ruimte rondom het
paviljoen en het cultuurhistorische karakter van het pand.
Omdat ideeën voor bebouwing van het parkeerterrein aan de
voet van Seinpostduin – ten behoeve van overdekt parkeren
en aanvullende recreatieve functies – in de nieuwe visie nader
uitgewerkt zullen worden, betekent dit dat wellicht een
herziening van het bestemmingsplan, op basis van nieuwe
argumenten, noodzakelijk is.

De vierde herziening van het bestemmingsplan
Scheveningen-Badplaats maakte woningbouw tegen de
duinen aan mogelijk binnen de 600 m lijn van de zeewering.
Dit plan is niet goedgekeurd, omdat de ‘afronding’ van
Scheveningen-Bad ter plaatse van de Enkhuizensestraat/
Groningsestraat niet goed was vorm gegeven. Nadat er
duidelijkheid is over het nieuwe woningbouwplan wordt een
bestemmingsplan opgesteld in de plaats van de niet
goedgekeurde vierde herziening van het bestemmingsplan
Scheveningen-Bad.
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Het bestemmingsplan Scheveningen-Haven gaat uit van
bedrijfsbebouwing voor ‘vis en handel’ rond de Eerste/Derde
Haven en op Landhoofd C, het toerisme en de recreatie in en
rond de Tweede Haven en het wonen als overgang tussen
havengebied en de omringende stadsdelen. Aan de Dr. Lelykade
is nieuwbouw van woningen voorzien. Met een wijzigings-
bevoegdheid is voorts een reconstructie van de Duindorpbrug
mogelijk gemaakt. Het wijzigingsplan is in voorbereiding.

Het Masterplan Scheveningen-Kuststrook vormt na
vaststelling het kader voor twee andere
wijzigingsbevoegdheden in het Bestemmingsplan
Scheveningen-Haven, namelijk voor de brug over De Pijp en
de locatie Noordelijk Havenhoofd. Voor het plangebied
Noordelijk Havenhoofd wordt ingezet op een nieuwe
ontwikkeling die verder gaat dan de wijzigingsbevoegdheid.
Voor dit gebied en een aantal andere locaties in
Scheveningen-Haven waarvoor het huidige bestemmingsplan
geen ruimte biedt, wordt daarom een partiële planherziening
gekoppeld aan artikel 19-procedures voorgesteld.

De randen van het plangebied van het masterplan behoren
tot het gebied dat aangewezen is als beschermd stadsgezicht.

Overzicht van aan te passen of nieuw op te stellen
bestemmingsplannen
Naast de eerder genoemde plannen (bestemmingsplan
Scheveningen-Badplaats, vierde herziening, partiële herziening
Scheveningen Haven, wijzigingsplan Duindorpbrug en
wijzigingsplan De brug over De Pijp) is er nog een
aantal locaties waarvoor plannen worden opgesteld in
Scheveningen-Kuststrook of direct aangrenzende gebieden.
Voor Duindorp, waarvoor nu grotendeels geen planologische
regeling geldt, is een concept voorontwerp gereed. Dit plan
voorziet onder meer in sloop en nieuwbouw van woningen.
In voorbereiding is een bestemmingsplan voor het Haagse
strand, met name gericht op een betere bestemmingsregeling
voor de strandpaviljoens.

Voor de Oostduinen is grotendeels geen planologische
regeling van toepassing. Er wordt gewerkt aan een voor-
ontwerp-bestemmingsplan voor de Oostduinen dat naar
verwachting in het voorjaar van 2002 kan worden
vrijgegeven voor inspraak. Dit plan zal uitgaan van

bescherming van natuur en landschap en bevriezing van de
bebouwing die in het gebied aanwezig is. 

Voor Scheveningen-Dorp zijn voorbereidingen gestart voor
herziening van de bestemmingsplannen in verband met de
wens de monumentale panden beter te kunnen beschermen,
aansluitend bij de besluitvorming over de Cultuurhistorische
Verkenning Scheveningen-Kuststrook, en vergroting van de
winkels in de Keizerstraat en Badhuisstraat mogelijk te
maken (zie ook paragraaf 4.5: Cultuurhistorisch erfgoed).
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Overzicht bestemmingsplannen
vastgesteld onherroepelijk

(Uitbreidingsplan) Nieboerweg 1935 1935
Visafslag 1967 1968
Scheveningen-Badplaats 1975 1984
Seinpostduin 1978 1987
Scheveningen-Dorp West 1979 1984
Renbaankwartier 1979 1985
Scheveningen-Dorp Oost 1980 1989
Belgisch Park 1981 1986
Westduinen, eerste herziening 1988 1991
Scheveningen-Badplaats, 2e herziening 1990 1993
Statenkwartier 1992 1995
Scheveningen-Badplaats, 3e herziening 1994 1999
Scheveningen-Badplaats, 4e herziening 1996 1998 niet goedgekeurd
Scheveningen-Haven 1998 nog niet onherroepelijk,

wel in werking getreden
in september 1999



5.8 Beheer & organisatie

Het heterogene karakter van Scheveningen heeft er toe
geleid dat zowel de bewoners als de bedrijven zich hebben
verenigd in een groot aantal organisaties. De belangen van
deze organisaties lopen vaak sterk uiteen. Zo bestaan er
diverse tegenstellingen tussen de wensen van bewoners en
ondernemers. Maar ook tussen organisaties van ‘dezelfde
bloedgroep’ zijn er nogal eens verschillende inzichten. In de
afgelopen jaren heeft de coördinerend wethouder zich
ingezet voor de totstandkoming van een dialoog met de
ondernemers en de bewoners.
De bewonersorganisaties kennen sinds 1980 de
Gezamenlijke Scheveningse Bewoners Organisaties
(GSBO), dat destijds is opgericht vanuit de behoefte aan
onderling contact en uitwisseling van informatie. Bij de
GSBO zijn alle twaalf bewonersorganisaties uit stadsdeel
Scheveningen aangesloten. Ambtelijk wordt het GSBO-
overleg bijgewoond en incidenteel bezoeken de wethouders
de bijeenkomsten. Vanwege het uiteenlopende karakter van
de deelnemende wijken is nimmer gestreefd naar een
overkoepelende organisatie, maar stond juist het behoud van
de individuele zelfstandigheid van de organisaties
afzonderlijk steeds op de voorgrond. Wel wordt incidenteel
samengewerkt bij het behartigen van gezamenlijke belangen.

Wat betreft de bedrijven is er in het stadsdeel Scheveningen
sprake van een aantal verschillende economische
concentraties:
• Scheveningen-Bad (toerisme, recreatie en dienstverlening);
• Scheveningen-Haven (vis & havengebonden bedrijven en

recreatie);
• Madurodam (toerisme);
• Palace promenade, Frederik Hendriklaan, Keizerstraat,

Badhuisweg, Gentsestraat, Reinkenstraat en Tesselseplein
(winkelcentra);

• Nederlands Congrescentrum en omgeving (internationale
dienstverlening, toerisme en congressen).

Gezien het uiteenlopende karakter van de economische
concentratie-gebieden lopen de belangen van de bedrijven
lang niet altijd parallel. In een aantal gevallen is er zelfs sprake
van tegengestelde belangen. De samenwerking tussen de
verschillenden bedrijven organisaties is dan ook niet altijd
even gemakkelijk. In Scheveningen zijn circa 15 bedrijven-
verenigingen actief. Voor een deel zijn deze gebundeld in
overkoepelende organisaties zoals het Overleg Scheveningen
Bad (OSB, horeca en toerisme), het Overleg Scheveningen
Haven (OSH, bedrijven en bewoners) en de Federatie van
Scheveningse Winkeliersverenigingen. Recent hebben
ondernemers aan de boulevard aangekondigd zich te
verenigingen in het Overleg Scheveningen Bad, mede met het
oog op belangenbehartiging en de relatie met de Stichting
Promotie Den Haag. De OSH is in 2000 opgeheven en zal
opgaan in of worden opgevolgd door een ander platform.

Bij de ondernemers leeft al enige jaren het voornemen om te
gaan samenwerken in de vorm van een federatie. In de
afgelopen periode hebben gemeente en Kamer van
Koophandel over dit onderwerp oriënterende gesprekken
gevoerd met de diverse ondernemersorganisaties. Dit met
het doel om na heroriëntatie uiteindelijk tot één of enkele
overkoepelende bedrijvenorganisaties (ondernemers Bad en
ondernemers Haven) te komen.

Het ligt in de bedoeling om de (overkoepelende) organisaties
van bewoners en bedrijven uiteindelijk op te nemen in een
platform dat als aanspreekpunt voor de gemeente kan dienen.
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het intensiveren en
vernieuwen van de participatie van bewoners en bedrijven.

Het doel van deze vernieuwing is de invloed van
Scheveningse burgers en bedrijven op de totstandkoming van
beleid te vergroten en hen nadrukkelijker te betrekken bij de
uitvoering van vastgesteld beleid, met een minimum aan
bureaucratie en een maximale slagvaardigheid. Bij de
samenwerking staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeentebestuur, bewoners en bedrijven centraal ten behoeve
van een verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in
Scheveningen. Hierbij beschouwt de gemeente bewoners
(organisaties) en bedrijven (organisaties) als overleg- en
samenwerkingspartners. Dit betekent dat zij in een vroeg
stadium worden betrokken bij de voorbereiding van beleid.

Het overleg dient zich niet alleen te richten op het formuleren
van suggesties en wensen aan de gemeente, maar ook op de
vraag wat de bewoners en bedrijven zelf kunnen bijdragen aan
de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in
Scheveningen. In een dergelijke samenwerkingsvorm wordt
een beroep gedaan op creativiteit, realiteitszin, oplossings-
gerichtheid, het vermogen om meerdere, uiteenlopende
belangen tegen elkaar af te wegen en de bereidheid om zelf
(mede) verantwoordelijkheid te nemen. Het platform zou
uiteindelijk kunnen gaan functioneren als adviesorgaan.

De rol van de stuurgroep, het college, de commissie LMS en
de gemeenteraad zou met deze constructie ongewijzigd
blijven. Een dergelijk adviserend platform kan binnen
artikel 92 van de gemeentewet ingesteld worden.

In de raadsmededeling van 3 juli 1998 (rm 104) is
aangegeven dat medio 2000 duidelijk moest zijn wat voor
soort adviesplatform de voorkeur heeft; deze datum is niet
gehaald. In de komende periode zal dan ook, in samenspraak
met bewoners en ondernemers, verder gewerkt worden aan
een model dat optimaal gedragen wordt en recht doet aan
ieders belangen.

Tevens zal onderzocht worden wat voor soort onderwerpen
in aanmerking komen voor behandeling in het platform.
De specifieke situatie in Scheveningen dient hierbij het
uitgangspunt te zijn. In het voorjaar van 2000 zijn hiermee in
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het kader van het planproces van het Haags Ontwikkelings
Experiment Kuststrook (HOEK) ervaringen opgedaan.

Ook bij de totstandkoming van het Jaarwerkplan 2002 van
het stadsdeel Scheveningen zal geëxperimenteerd worden
met een mogelijk adviserend platform van bewoners en
ondernemers. Op basis van deze ervaringen wordt
vervolgens, tezamen met de (overkoepelende) bewoners en
bedrijven organisaties, een voorstel voor een adviserend
platform Scheveningen opgesteld.

5.9 Milieu & duurzaamheid

Milieu-aspecten en duurzaamheid spelen op alle schaal-
niveau’s in de kuststrook. Op het hoogste schaalniveau is er
zorg en aandacht voor de landschappelijke en ecologische
waarden van de duinen, de groengebieden en het strand.
Ook is er aandacht voor duurzame vormen van kust-
verdediging op het hoogste schaalniveau. Op een lager
schaalniveau speelt de zorg voor een milieuvriendelijke
woon- en leefomgeving als onderdeel van de leefbaarheid.
Gezien de veelheid van functies en de grote verkeersdruk in
de kuststrook, vraagt dit aspect extra aandacht.
In paragraaf 4.2 (Wonen, leefbaarheid & voorzieningen)
wordt hierop nader ingegaan. Verkeer heeft een sterke relatie
met milieu-aspecten, leefbaarheid en duurzaamheid; zie

hiervoor paragraaf 4.3 (Mobiliteit, verkeer & parkeren).

Scheveningen-Haven vormt een bijzonder gebied op zich
omdat hier de aanwezigheid van verschillende functies op
een zeer klein gebied voor bijzonder milieuproblemen zorgt.
Daarom is Scheveningen-Haven aangewezen als proefgebied
in het kader van het experiment Stad & Milieu van het
Ministerie van VROM. Dit experiment is bedoeld om in
stedelijke gebieden waar veel functies dicht op elkaar zitten
de milieubelemmeringen zo goed mogelijk op te lossen en
creatieve oplossingen (ook in regelgeving) te vinden voor
bepaalde problemen. De nadruk ligt daarbij op geluids-
overlast in relatie tot nieuwe woningbouw en – waar andere
maatregelen tekort schieten – mogelijkheden voor
compensatie van overlast door leefbaarheidsmaatregelen (zie
paragraaf 4.1: Hoofdlijnen, kaart 9). Op 31 mei 2001 heeft
de gemeenteraad ingestemd met het voorgestelde pakket aan
(compenserende) maatregelen: investeringen in openbare
ruimte en nieuwbouw, geluidwerende voorzieningen en vier
leefbaarheidsplekken. Deze maatregelen inmiddels door de
minister van VROM goedgekeurd.

Op het laagste schaalniveau, van concrete bouw- en
inrichtingsplannen vormt duurzaam bouwen een belangrijke
leidraad. Hierbij gaat het vooral om energiebesparing,
hergebruik van materiaal, beperking of vermijden van
gebruik van eindige bronnen voor wat betreft materiaal en

energie en zorgvuldige omgang met water.

Duurzaam bouwen
In de komende periode zal het beleid van
de gemeente Den Haag zich toespitsen op
het handhaven van een minimaal niveau
duurzaam bouwen in de bestaande
bebouwing en de nieuwbouw. Daarnaast
zullen duurzame ontwikkelingen in de
utiliteitsbouw en in de ruimtelijke
ordening, die verder gaan dan wat
gebruikelijk is, gestimuleerd worden.

Op deze manier hoopt de gemeente
zogenaamde ‘stepping stones’ te creëren
waarmee vervolgprojecten eenvoudiger het
goede voorbeeld kunnen volgen en er een
trend naar meer duurzame ontwikkeling op
alle schaalniveaus en in alle gebouwen
ontstaat. Daarvoor is de Ruimtelijke
Ordening en Milieu Beleids Ontwerp
Strategie (ROMBO) als aanvulling op de
nationale pakketten duurzame stedenbouw
en duurzaam bouwen en de checklist ROM
ontwikkeld.

Deze strategie organiseert de actoren en
‘stakeholders’ bij duurzaam planning en
regelt systematisch de beeld-, menings- en
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besluitvorming. Het communicatieplan Duurzaam Bouwen
beschrijft de koppeling van gemeentebeleid aan interne en
externe actoren, maar beschrijft met name de terugkoppeling
van behaalde en niet behaalde resultaten van
beleidsinspanning, zodat toekomstig beleid op grond van deze
ervaringen aangepast kan worden. Daarmee kan het effect van
de beleidsuitgangspunten op den duur gemeten worden.

De gemeente hanteert drie begrippen bij het ontwerpen van
beleid en het adviseren van interne en externe opdrachtgevers:
• Energiezuinig bouwen (energie-extensivering) bestaat uit

het tweesporenbeleid dat fossiele energie bespaard moet
worden en dat duurzame energie opgewekt moet worden.
Het einddoel van energiezuinig bouwen is energieneutraal
bouwen: de hoeveelheid fossiele brandstof is minimaal en
wordt ruim gecompenseerd door duurzame energie.

• Ecologisch bouwen (integraal ketenbeheer) heeft
betrekking op het sluiten van water- en materiaal-
kringlopen binnen ruimtelijke en bestuurlijk
organisatorische eenheden zoals bijvoorbeeld een wijk, of
een buurt of een woning. Het einddoel van ecologisch
bouwen is om afval- en materiaalkringlopen te sluiten en
om lokaal waterkringlopen te sluiten.

• Biologisch bouwen (kwaliteitsbevordering) geeft aandacht
aan comfort, veiligheid en gezondheid van ruimtelijk
ordening, werken en wonen. Het einddoel van biologisch
bouwen is comfortabel, veilig en gezond te wonen en te
werken en meer invloed te krijgen op eigen leven, zonder
dat het leven van toekomstige generaties in gevaar komt of
dat effecten op andere schaalniveau’s worden afgewenteld.

Bodem
De bodemgesteldheid van de kuststrook is voor 15-20%
onderzocht. Op basis hiervan zijn geen grote problemen aan
het licht gekomen en die worden daarom ook niet voor
andere delen van het gebied verwacht. Er is geen reden om
aan te nemen dat ontwikkelingen ernstig belemmerd zouden
kunnen worden door aspecten van bodemverontreiniging.
Bij concrete bouwprojecten zal per locatie bodemonder-zoek
worden verricht.

Waterbeheer
In het kader van het Haagse Waterplan (1999) is voor het
gebied Van Stolkpark een creatieve vorm van waterbeheer
toegepast waarbij rioolwater en regenwater zoveel mogelijk
gescheiden worden. In het plangebied van het masterplan kan
per deelgebied bekeken worden of vergelijkbare specifieke
vormen van waterbeheer mogelijk en wenselijk zijn.

Op verschillende plaatsen in en om Scheveningen-
Kuststrook wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering
van de riolering; uit oogpunt van duurzaam waterbeheer is
dit van belang omdat de kans op overstort van (vuil)
rioolwater op (schoon) oppervlaktewater verkleind wordt.
Om de afvoer van overtollig (regen-)water vanuit het
achterland te verbeteren is het Hoogheemraadschap Delfland
voornemens om de capaciteit van het gemaal in het
Verversingskanaal beter te benutten en daarmee de
doorstromingscapaciteit van het kanaal te vergroten.

Op momenten dat veel water gespuid wordt zou dit kunnen
betekenen dat in de Tweede Haven (jachthaven) een sterkere
stroming optreedt en tijdelijk overlast kan optreden voor met
name de kleinere boten. Omdat het Verversingskanaal een
zeer belangrijke rol vervult in de afwatering van de stad en de
regio is het logisch om deze doorstroomfunctie hoge prioriteit
te geven; bij de wijze van spuien en de tijdstippen dienen de
belangen van de beroeps- en pleziervaart zo goed mogelijk
betrokken te worden. In het bestuurlijk overleg met het
Hoogheemraadschap Delfland in mei 2001 is toegezegd dat
Delfland met de gemeente Den Haag gezamenlijk alternatieve
mogelijkheden gaat onderzoeken, dit overeenkomstig de
reactie van Den Haag op het rapport ‘ABC Delfland’.

Duurzame energie: wind en zon
De kuststrook leent zich in principe bij uitstek voor het
opwekken van duurzame energie door middel van
windmolens en zonnecollectoren; de windsnelheid is hoger
dan in het binnenland en dat geldt eveneens voor het aantal
zonuren. Het vinden van geschikte locaties voor windmolens
is echter buitengewoon lastig. Locaties in/op zee leveren
ongewenste horizonvervuiling, in de duingebieden spelen
landschappelijke bezwaren en het risico van negatieve
invloed op de vogeltrek en in de bebouwde gebieden leveren
de molens geluidsoverlast en (gevoelens van) onveiligheid op.

De slechte ervaring met de enige windmolen in Scheveningen,
bij het zuidelijk havenhoofd, speelt daarbij een rol. Voor het
gebied Scheveningen-Kuststrook worden dan ook geen
goede mogelijkheden voorzien voor inpassing van wind-
molens. Wel kunnen nieuwe technieken, zoals gevel-
geïntegreerde statische windmolens, kansrijk zijn. Deze
windmolens kunnen worden opgenomen in hogere
bebouwing. Bij nieuwbouw in de kuststrook boven de
40 meter kan bezien worden wat hiervoor de inpassings-
mogelijkheden zijn. Zonnecollectoren kunnen ingepast
worden in plannen voor nieuwbouw of renovatie;
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het welstandsaspect speelt hierbij een belangrijke rol.

Andere mogelijkheden voor duurzame energie zijn wellicht
te vinden in gebruik van (rest)warmte van de vrieshuizen in
de haven.

Natuurwaarden & ecologie
Ter verbetering van de ecologische waarden ondersteunt
de gemeente het streven van het Drinkwaterleidingbedrijf
Zuid-Holland (DHZ) om te komen tot een natuurlijker
zeereepbeheer en wil in gezamenlijk overleg bezien op welke
wijze hieraan medewerking kan worden verleend.

De verbetering van de kwaliteit van het zeewater is zowel
vanuit ecologische overwegingen als vanuit toeristisch
oogpunt wenselijk; de lozingen van GistBrocades in zee ten
zuiden van het Zuidelijk Havenhoofd dragen hier niet aan bij
en wanneer de mogelijkheid voor verbetering van deze
situatie zich aandient, zal de gemeente hierop inspelen.
In hoofdstuk 4.1 is aangegeven dat de belangrijkste
landschappelijke en ecologische verbindingen op stedelijk
niveau (verbinding tussen West- en Oostduinen) door de
‘landzijde’ van het stadsdeel Scheveningen loopt (zone
Professor Teldersweg-Johan de Wittlaan-President
Kennedylaan-Segbroeklaan-Sportlaan). Hier kunnen de
ecologische kwaliteiten verbeterd worden door aanpassingen
in beheer en door verbetering van ecologische verbindingen
met het buitengebied (met name de Oostduinen). In de nota
Ontwikkelingsvisie Stedelijke Ecologische Verbindingszones (juni
1999) staan voor Scheveningen de volgende ecologische
knelpunten genoteerd: Van Alkemadelaan, De Wittebrug/
Madurodam, Professor Teldersweg, Nieuwe Parklaan en
Pompstationsweg.

De oversteekbaarheid van deze barrières voor kleine dieren
en de verspreidingsmogelijkheden voor plantenzaden kunnen
verbeterd worden door aanpassing van de inrichting,
beplanting, beheer en maatvoering van profielen en door
specifiek ecologische maatregelen als wildtunneltjes en
dergelijke. Wanneer sprake is van aanpassing van infra-
structuur vanwege verkeerskundige of (onderhouds-)
technische redenen, dan zal per geval worden bekeken op
welke wijze de ecologische verbindingen verbeterd kunnen
worden door ‘werk met werk’ te maken.

Het ambitieniveau voor deze ingrepen ligt hoog omdat het
om grote groengebieden gaat binnen de stad en omdat het
gaat om een gebied dat onderdeel vormt van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) in Den Haag. Het karakter van deze
gebieden wordt getypeerd als bosrijk, voornamelijk oud,
duinlandschap met kansen voor natte elementen en voor
zowel kalkminnende als kalkmijdende duingraslandvegetaties.
In de Ontwikkelingsvisie Stedelijke Ecologische Verbindingszones
worden de natuurdoeltypen die hier aan de orde zijn en de
bijbehorende doelsoorten verder uitgewerkt.

5.10 Veiligheid

Een aspect dat met zowel beheer als inrichting te maken
heeft is dat van veiligheid. De grote aantallen bezoekers in de
kuststrook en de veelheid aan functies op een relatief klein
oppervlak stellen bijzondere eisen aan de bereikbaarheid
voor hulpdiensten en andere veiligheidsaspecten. Om aan de
hoofddoelsteling van het masterplan te voldoen, namelijk een
‘integrale duurzame kwaliteitsverbetering van Scheveningen-
Kuststrook’, dienen voor wat betreft de hulpdiensten met
name het bereikbaarheids- en het veiligheidsvraagstuk een
belangrijk punt van aandacht te zijn. Aan de hand van de
beleidsvoornemens uit het masterplan worden hieronder
globaal de belangrijkste potentiële veiligheidsrisico’s
weergegeven: de inrichting van de openbare ruimte en het
samengaan van verschillende functies (woning- en recreatie-
bouw, bedrijfsterreinen) enerzijds en de infrastructuur
(verkeer en vervoer) anderzijds.

Inrichting openbare ruimte
Het is van belang dat bij nieuwe plannen aan de fysieke
veiligheid voor de bewoners, bezoekers van Scheveningen en
de hulpverleners, geen afbreuk wordt gedaan. Intensief
grondgebruik, functiemenging en duurzame stedenbouw-
kundige oplossingen vragen om een integrale afweging.
Het zonder extra veiligheidsmaatregelen bij elkaar brengen
van verschillende functies als werken, wonen en recreëren
vergroot de kans op zware ongevallen of rampen.

Bij het samengaan van genoemde functies dienen potentiële
veiligheidsrisico’s in beeld te worden gebracht en dienen de
verschillende belangen te worden afgewogen. Vervolgens
dienen de risico’s tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar
niveau te worden teruggebracht. Een goed voorbeeld is de
combinatie van vrachthaven, recreatiehaven en bewoning.

Deze verschillende functies zijn in bepaalde opzichten
strijdig. De vrachthaven zorgt voor een constante stroom van
goederen die over de weg door de dicht bebouwde stad
wordt vervoerd. De vermenging van recreatieve en beroeps-
vaart in en rond de haven levert ook veiligheidstechnisch
problemen op. Vanuit de integrale veiligheidsgedachte is een
meer fundamentele keuze voor de Scheveningse haven als
recreatieve en passagiershaven een logische keuze maar deze
staat op gespannen voet met de inzet om de verschillende
functies rondom de haven zoveel mogelijk gelijkwaardig te
behandelen.

Infrastructuur
Slechte doorstroming op het wegennet in en rond
Scheveningen brengt in algemene zin een tijdige
bereikbaarheid van plaatsen waar hulp moet worden
verleend in gevaar. Slechte doorstroming geeft ook
problemen bij het ontruimen in geval van calamiteiten.
Ook infrastructurele aanpassingen aan het bestaande
wegennet, zoals het aanbrengen van verkeersbelemmerende
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en snelheidsremmende maatregelen, beperken de door-
stroming en daarmee de bereikbaarheid en de ontruimings-
mogelijkheden. Daarom ligt er een groot belang bij een
duidelijke hoofdwegenstructuur in Scheveningen en
omgeving. Een wegennet met hoofdroutes, zonder
verkeersbelemmerende maatregelen, is een voorwaarde om
Scheveningen en omgeving voor hulpverlenende instanties
bereikbaar te houden. Waar mogelijk dienen voor de hulp-
verleningsdiensten doorstroombevorderende maatregelen te
worden getroffen zoals het kunnen beïnvloeden van

verkeerslichteninstallaties, aanleg en gebruik van doelgroep-
stroken en overrijdbaarheid van vrije trambanen.

Om integrale veiligheid op een goede wijze in de plannen op
te nemen en afwegingen zorgvuldig te kunnen laten
plaatsvinden, is overleg en afstemming op gebied van
inrichting en beheer van groot belang. Dit overleg zal met
name in de fase van de meer concrete planuitwerkingen
nader vorm moeten krijgen.

92 Masterplan Scheveningen-Kuststrook



93 Masterplan Scheveningen-Kuststrook

6 Organisatie & uitvoering

6.1 Vervolg

Het nu voorliggende masterplan vormt de afronding van een
intensief interactief planproces; het is echter geen eindstation
maar juist het startpunt voor daadwerkelijke verandering en
verbetering in Scheveningen. Wanneer het masterplan is
vastgesteld door de gemeenteraad, begint het werk pas echt.
Niet alleen moet er door zowel gemeente als andere partijen
gewerkt worden aan uitwerking van de plannen, ook moet er
financiering gezocht en geregeld worden voor plannen waar
nog geen geld voor is en moet met verschillende instanties
overlegd worden over de (on)mogelijkheden om bepaalde
ideeën uit te voeren. Door het gekozen planproces is de
keuze gemaakt om eerst met de bevolking van Scheveningen
zelf in overleg te gaan en pas daarna te bekijken welke
hobbels nog overwonnen moeten worden om de plannen ook
werkelijk uit te voeren. Het voordeel van deze aanpak is dat
bewoners en ondernemers niet – zoals zo vaak – achteraan in
het proces nog een keer hun zegje mogen doen. Daar staat
echter tegenover dat nog niet voor alle plannen en ideeën
uitsluitsel gegeven kan worden over de haalbaarheid. Hierbij
gaat het zowel om financiële haalbaarheid, de bereidheid van
marktpartijen om in de plannen te investeren maar ook om
de noodzakelijke medewerking van andere/hogere
overheden, zoals de Provincie en het Hoogheemraadschap
Delfland. Het voeren van overleggen hierover en het
onderzoeken van de haalbaarheid en financierings-
mogelijkheden vormen de belangrijkste vervolgstappen om te
komen tot uitvoering van het masterplan.

Betrokkenheid van bewoners en ondernemers
Het interactieve planproces heeft veel opgeleverd; niet alleen
ideeën en plannen maar ook betrokkenheid en onderling
begrip tussen bewoners, ondernemers en gemeente. Het is
de kunst om deze betrokkenheid vast te houden gedurende
de jaren dat het masterplan wordt uitgewerkt en uitgevoerd.
De wijze waarop dit gaat gebeuren moet nog bepaald
worden; gedacht wordt aan een ‘tweesporenbeleid’.

Enerzijds moet de discussie en communicatie over het
masterplan als ‘paraplu’ voor de ontwikkelingen in de
kuststrook doorgaan. Mogelijkheden daarvoor zijn
regelmatige berichtgeving in de Scheveningse Courant en
een jaarlijkse bijeenkomst met de coördinerend wethouder
Scheveningen, danwel de Stuurgroep Scheveningen, waarin
gesproken wordt over de voortgang van het masterplan, over
de hoofdlijnen van het beleid en over eventuele bijstellingen
die nodig zijn.

Anderzijds verschuift de nadruk bij de werkzaamheden de
komende jaren steeds meer naar concrete plannen op
locatieniveau, waarbij het aantal betrokkenen per plan
afneemt maar de intensiteit van de betrokkenheid eerder
toeneemt, omdat het de directe woon- en werkomgeving van
die mensen betreft. Het is daarom zaak om bewoners en
ondernemers ‘dicht bij huis’ te betrekken bij de plannen;
mensen die direct te maken hebben met de planontwikkeling
en daarover hun zegje willen doen. Per deelplan of deelgebied
wordt bekeken hoe mensen bij de planontwikkeling
betrokken kunnen worden en hoe gebruik kan worden
gemaakt van bestaande overlegstructuren.

Communicatie
Voor het vervolg van het masterplan is een communicatie-
aanpak opgesteld. Hierboven zijn enkele punten aangegeven
met betrekking tot de wijze waarop deze communicatie
ingevuld wordt. Het voortouw ligt bij de gemeente, maar
naarmate er meer sprake is van betrokkenheid van private
partijen, zoals ontwikkelaars, zal steeds meer sprake zijn van
gezamenlijke communicatie door gemeente en andere
partijen.

6.2 Meerjarenprogramma & jaarplannen

Voor de uitvoering van het Masterplan Scheveningen-
Kuststrook wordt een meerjarenprogramma opgesteld.
De lijst met projecten en maatregelen die in dit
meerjarenprogramma aan de orde komen, is te vinden in
bijlage 1. Op basis van het meerjarenprogramma,
dat aansluitend aan de vaststelling van het Masterplan door
de Gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden,
zal voor elk kalenderjaar een jaarplan worden opgesteld
waarin de activiteiten met de hoogste prioriteiten worden
vastgesteld. 

Aan de hand van de jaarplannen kunnen claims worden
ingediend bij de begrotingsbehandeling en kunnen bijdragen
worden aangevraagd bij hogere overheden en andere
potentiële geldschieters. Per jaar kan het meerjaren-
programma worden bijgesteld; gerealiseerde
projecten kunnen worden afgevoerd, nieuwe projecten
kunnen – mits goed onderbouwd – worden opgevoerd en
prioriteiten kunnen worden bijgesteld.

Het nieuwe Stadsdeelkantoor Scheveningen aan de Scheveningseweg.



6.3 Bureau Scheveningen-Kuststrook

Scheveningen-Kuststrook en de Haagse binnenstad zijn
de twee gebieden binnen Den Haag die de stad met name
profileren op regionaal en randstedelijk niveau
(Deltametropool). Vanwege dit grote belang kennen deze
twee gebieden een aparte (coördinerend) wethouder met een
eigen Raadscommissie, zodat op goede wijze integrale
beleidsvorming en -uitvoering voor deze gebieden kan
plaatsvinden. Voor Scheveningen-Kuststrook wordt
voorgesteld om, net als voor de binnenstad (Programma
Bureau Binnenstad), een gemeentelijke organisatie van
beperkte omvang op te zetten, met als hoofdtaak het
coördineren van activiteiten die uit het Masterplan
voortkomen – initiëren, bewaken, aanjagen, en afstemmen:
het Bureau Scheveningen-Kuststrook.

Binnen de verschillende gemeentelijke diensten (met name
DSO, DSB en OCW) worden sleutelpersonen aanspreekbaar
voor de projecten in de kuststrook. Bij deze opzet is geen
sprake van volledige detachering en het is ook niet zo dat
taken uit de reguliere diensten (met bijbehorend plan- of
uitvoeringsbudget) worden overgeheveld naar het Bureau
Scheveningen-Kuststrook omdat hierdoor de effectiviteit zou
verminderen – het feitelijke werk wordt immers grotendeels
binnen de diensten uitgevoerd. Het Bureau Scheveningen-
Kuststrook krijgt wel budget en ruimte om taken die anders
dreigen te blijven liggen op te pakken.

Het Bureau Scheveningen-Kuststrook wordt daarmee
beperkt van omvang. De ambtelijke coördinator vormt de
dagelijkse leiding van het Bureau Scheveningen-Kuststrook
en is verantwoordelijk voor alle activiteiten van het bureau.
Organisatorisch maakt de coördinator Scheveningen deel uit
van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

6.4 Monitoring

Om de doelstellingen van het masterplan in de toekomst te
kunnen toetsen, wordt na vaststelling van het masterplan een
systeem opgezet voor monitoring. Hierbij wordt bekeken
waar aangesloten kan worden bij lopende onderzoeken/
registraties en waar specifiek voor het masterplan monitoring
opgezet moet worden. Voorbeelden van lopende of reguliere
onderzoeken waarop aangehaakt kan worden zijn de jaarlijkse
actualisatie van het Werkgelegenheidsregister, de Stadsenquête
en de voor 2002 geplande herhaling van het stadsbrede
Bezoekersonderzoek (eerste keer was in 1997). In het laatste
onderzoek worden naast aantallen bezoekers ook zaken als
herkomst, verblijfsduur, uitgaven en waardering
geïnventariseerd. Specifieke onderzoeken waaraan gedacht
kan worden zijn bijvoorbeeld verkeerstellingen op de
Westduinweg (voor en na realisatie van de brug over De Pijp)
en de effecten van het dynamisch verkeersmanagement.

Voor het punt leefbaarheid – met de bestuurlijke toezegging
‘economie en leefbaarheid hand-in-hand’ in feite dé
toetssteen voor toekomstige ontwikkelingen in de kuststrook –
wordt bekeken of de huidige onderzoeksmethode (zie
Panorama Scheveningen voor meer informatie) voldoet, met
name omdat er geen of beperkt onderscheid wordt gemaakt
tussen stadsdeel Scheveningen als geheel en het gebied
Scheveningen-Kuststrook.

Voor nieuwe onderzoeken die niet voortborduren op een
eerder gekozen methodiek en/of gebiedsindeling kan
overwogen worden om ‘Scheveningen-Kuststrook’ als nieuw
onderzoeksgebied te definiëren, onderverdeeld in
Scheveningen-Bad, -Dorp en -Haven. Nadeel hiervan is wel
dat deze gebieden niet overeenkomen met de bestaande
buurtindeling, waardoor kruisingen en vergelijkingen met
gegevens die wel gebaseerd zijn op deze buurtindeling niet
(goed) mogelijk zijn.

6.5 Ontwikkelingsstrategie & financiën

Eigendomssituatie
De strandstrook aan de kust is in volle eigendom van het
Rijk; het daar geldende beheer en beleid berust bij Domeinen
(Ministerie van Financiën). Inzet van het Rijksbeleid is dat
gebruik door derden mogelijk is, maar dat dit geen
permanent karakter mag hebben in die zin dat Domeinen de
beschikking over die grond kan verliezen. Verkoop door
Domeinen zal dan ook niet of uiterst zelden plaats vinden.
Met betrekking tot de gronden achter de kustlijn in het
plangebied geldt dat de gemeente daar nauwelijks een directe
grondpositie heeft. Voor deze gebieden voert de gemeente
slechts in zeer beperkte mate actieve grondpolitiek in de zin
van verwerving/uitgiftes ten behoeve van ontwikkeling.
De grond berust meestal bij particulieren in volle eigendom,
dan wel op basis van door de gemeente gevestigde rechten
van erfpacht. Incidenteel komt in deze gebieden erfpachts-
uitgifte door de gemeente voor, meestal in de vorm van PPS-
constructies waarbij de gemeente op basis van gewenste
ontwikkelingen met ontwikkelaars overeenkomt dat deze de
erfpacht verwerven van derden.

Ontwikkelingsstrategie
Het gebied van Scheveningen-Kuststrook wordt kenmerkt
als een ‘particulier initiatiefgebied’. De gemeente treedt hier
op in de rol van schepper van randvoorwaarden om
ontwikkelingen te entameren en te bevorderen. In deze
constellatie is het voor de gemeente mogelijk om – door
middel van PPS-constructies – een actieve en sturende rol te
vervullen. Een voorbeeld is de herontwikkeling van een
groot deel van Duindorp.

Scheveningen-Haven is tot op heden een zuiver particulier-
initiatiefgebied waar de voortgang wordt bepaald door
particuliere ontwikkelingen. Via het opstellen van juridisch-
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planologische randvoorwaarden (zoals bestemmingsplannen),
het procesmatig ondersteunen van planontwikkeling en het
investeren in openbare ruimte en infrastructuur, zoveel
mogelijk in directe samenhang met de particuliere projecten,
worden gewenste ontwikkelingen gefaciliteerd. In de praktijk
blijkt dat een intensieve bemoeienis van de gemeente
onontbeerlijk is om projecten van de grond te krijgen;
dit heeft mede te maken met de complexiteit van de
planontwikkelingen (herontwikkeling van bestaande kavels,
functiemenging, ingewikkelde milieu-aspecten).

Ook voor Scheveningen-Dorp en -Bad geldt het bovenstaande,
zij het dat percelen soms bij wijze van strategische aankoop
door de gemeente worden verworven en vervolgens voor een
ontwikkeling wordt uitgegeven. Met name in Scheveningen-
Dorp is sprake van veel kleinschalig particulier eigendom.
De grootschalige ontwikkelingen in Bad in de afgelopen
15 jaar zijn vrijwel allemaal op de geschetste wijze (particulier
initiatief in samenwerking met de gemeente) tot stand
gekomen. Alleen op locaties waar sprake is van grondeigendom
bij de gemeente kan een meer sturende rol worden
aangenomen, zoals bij de planontwikkeling Noordelijk
Havenhoofd. Bij zo’n actieve grondpolitiek hoort
gebruikmaking van de daartoe geëigende instrumenten zoals
actief verwerven volgens verwervingsprogramma’s, eventuele
onteigening, benutten van eigen grond, ontwikkelen van
programma’s en selecteren van ontwikkelaars.

De eigendomsverhoudingen, waarin de gemeente een
ondergeschikte positie heeft, maken het logisch dat ook in de
toekomst een vergelijkbare ontwikkelingspolitiek gevoerd zal
worden. De nadruk zal (blijven) liggen op het particulier
initiatief, en de vraag hoe initiatiefnemers het beste
geprikkeld, bediend en gestuurd kunnen worden.

Via samenwerkingsverbanden met (grote) eigenaren in het
gebied, zoals PPS-constructies, kan waar nodig adequaat en
effectief sturing worden gegeven aan de gewenste
ontwikkelingen. Om te voorkomen dat planvorming te lang
op zich laat wachten zal de gemeente waar nodig en actiever
dan in het recente verleden sturen door middel van grond-
verwerving en heruitgifte.

Financiën
Het Masterplan Scheveningen-Kuststrook heeft niet op
voorhand een (groot) budget ter beschikking voor uitvoering.
Het masterplan is juist bedoeld om aan te geven welke
maatregelen en projecten nodig zijn zodat hiervoor geld
beschikbaar gemaakt kan worden in de gemeentelijke
begrotingen ofwel subsidie-aanvragen ingediend kunnen
worden: hoe beter en noodzakelijker de plannen, hoe meer
aanleiding om er geld voor vrij te maken.

Daarnaast is het zo dat in de lopende gemeentebegroting
voor bepaalde maatregelen al geld gereserveerd is en ook de
gemeentelijke bijdrage aan een aantal projecten is al in

besluitvorming geweest. Ook geldt voor een aantal grote
(verkeers-)projecten dat het geld niet (alleen) van de gemeente
komt maar hoofdzakelijk van het rijk of andere overheden.
Hierover zijn of worden met deze instanties afspraken
gemaakt. Veel van de investeringen zijn bedoeld om te
stimuleren dat private partijen in het gebied gaan investeren.
Uiteindelijk is het de verwachting dat de private investeringen
een veelvoud vormen van wat de overheid aan geld besteedt.

Voor de financiering van het Bureau Scheveningen-Kuststrook
is met ingang van 2001 structureel 0.4 miljoen gulden
gereserveerd (personeel, huisvesting en ondersteuning).
Daarnaast is voor 2001 op de begroting 1 miljoen gulden
gereserveerd als voorbereidingsbudget. Dit geld kan besteed
worden aan onderzoeken en studies die in de lijst van
projecten en maatregelen genoemd staan (zie bijlage 1).

Na vaststeIling van het masterplan is het voornemen om zo
snel mogelijk van alle projecten en maatregelen een globale
financiële inschatting – kosten en baten – op te stellen.
Op basis van deze ramingen en de prioriteiten die gesteld
worden, kunnen projecten worden opgenomen in het jaarplan
voor het komende jaar of een latere datum en als claim voor de
eerstkomende begroting worden opgevoerd. In de eerste fase
(2001 en 2002) zal de nadruk daarom liggen op onderzoek en
uitwerking (verkenningen); daarna (2002 en later) zal het
accent verschuiven naar uitvoering en zullen de benodigde
budgetten toenemen om de plannen waar te kunnen maken.

Naar verwachting zal voor veel projecten een beroep gedaan
– moeten – worden op het Meerjarenprogramma Stedelijke
Vernieuwing (MPSV); uit deze gelden worden investeringen
gedaan op gebied van bereikbaarheid, openbare ruimte/
leefomgeving, monumentenzorg en sloop/nieuwbouw van
woningen. Voor specifieke investeringen, zoals in de haven,
kan mogelijk een beroep worden gedaan op Europese subsidies
of op ICES-gelden.

Via de eerder genoemde PPS-constructies kan bevorderd
worden dat investeringen van de gemeente gekoppeld
worden aan investeringen van private partijen
(ontwikkelaars), zodat een maximale synergie ontstaat van
verschillende investeringsstromen. Op deze manier kan ook
worden bereikt dat private partijen voor een gedeelte
bijdragen in de kosten van de openbare ruimte, beheer en/of
bereikbaarheid.
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7 Samenvatting

Het Masterplan Scheveningen-Kuststrook vormt voor de
komende 10 jaar het integrale beleidskader voor
de ontwikkeling van de kuststrook van Scheveningen.
De visie is in nauwe samenspraak met belanghebbenden in
Scheveningen tot stand gekomen en zal gebruikt worden als
ontwikkelings- en toetsingskader voor particuliere en
gemeentelijke plannen.

Twintig algemene beleidsuitspraken met betrekking tot
onder meer economie, leefbaarheid, kwaliteit, wonen,
toerisme, verkeer en openbare ruimte vormen het fundament
van de visie. De leidraad daarbij is het streven naar een
integrale duurzame verbetering van de kwaliteit van
Scheveningen-Kuststrook. In hoofdlijnen wordt – gezien de
belangrijke stedelijke, regionale en bovenregionale positie –
hoge prioriteit gegeven aan de economische functie van
Scheveningen, met name in kwalitatieve zin. Gestreefd wordt
naar verlenging van de verblijfsduur en een toename van de
uitgaven per bezoeker. Deze economische ontwikkeling dient
hand-in-hand te gaan met de leefbaarheidsontwikkeling.

Economische speerpunten zijn de uitbouw van (kust- en
havengerelateerde) toerisme en recreatie en consolidatie van
andere werkgelegenheid. Binnen de woongebieden geldt als
doelstelling behoud en verbetering van de leefbaarheid.
De leefbaarheid is van belang voor de unieke woonkwaliteit
die Scheveningen aan diverse woonconsumenten biedt.
Tegelijkertijd dragen de leefbaarheidsaspecten bij aan de
verhoging van de verblijfskwaliteit voor bezoekers.

Een goede bereikbaarheid, een hoge inrichtingskwaliteit en
een hoog onderhoudsniveau van de openbare ruimte en het
voorzieningenniveau van zowel commerciële als niet-
commerciële voorzieningen gericht op bewoners én
bezoekers zijn voorwaarden.

Als antwoord op het knelpunt economische groei versus
leefbaarheid is gekozen voor een concentratie van
toeristisch-recreatieve functies in Scheveningen-Bad en, op
kleinere schaal, in Scheveningen-Haven en geen nieuwe
publieksfuncties in Scheveningen-Dorp en het Achterland.
Hier ligt de nadruk juist op wonen en bescherming van
cultuurhistorische waarden. Verkeer- en parkeermaatregelen
en investeringen in andere leefbaarheidsmaatregelen en
openbare ruimte zullen de overlast beperken en terugdringen.

Tegelijkertijd zijn maatregelen op het gebied van openbaar
vervoer, autoverkeer en langzaamverkeer noodzakelijk om
economische groei op het gebied van toerisme en recreatie
mogelijk te maken. De ontwikkelingen (die met name in de
eerste kustlinie plaatsvinden) vragen in het kader van het
kustverdedigingsbeleid voor de korte termijn om maatwerk
ter plekke en voor de lange termijn om studie naar

structurele oplossingsmogelijkheden zeewaarts. De ligging
van Den Haag, (stad) aan zee – niet achter de duinen – is
doorslaggevend voor de keuze om de landschappelijk
(ecologische) doorkoppeling in de tweede linie te zoeken.

In de komende periode van 5 tot 10 jaar ligt de (her-)
ontwikkelingsruimte van Scheveningen met name in de
haven en in minder mate langs de Boulevard en in
Scheveningen-Bad. Hiermee zijn – afhankelijk van de
programmatische invulling – 1000 tot 1500 arbeidsplaatsen
gemoeid. De ruimtelijke vertaling volgt de karakteristieken
van de delen van de kuststrook, met name het drieluik van
Bad-Dorp-Haven. Met inachtneming van de verschillen
tussen eerste en tweede linie wordt Scheveningen-Kuststrook
onderverdeeld in deelgebieden. Ieder deelgebied kent een
(eigen) dominante functie, doelgroep en sfeer. Dit principe
vertaalt zich door in de uitstraling, bebouwing en inrichting.
De openbare ruimte (Boulevard en strand) zorgt voor het
samenbinden van de deelgebieden.

Deze algemene integrale visie op de gewenste ontwikkeling
van Scheveningen-Kuststrook is per onderwerp en per
deelgebied in het masterplan nader uitgewerkt. Het geschetste
beleid zal waar nodig leiden tot herziening van
bestemmingsplannen om een en ander tot uitvoering te
kunnen brengen.

In het masterplan is verder een lijst opgenomen met
projectvoorstellen, maatregelen en afspraken per deelgebied.
Deze dienen als input voor het meerjarenprogramma en de
afzonderlijke jaarplannen voor de uitvoering van het
masterplan. Voor de coördinatie van de vervolgstappen en
uitvoering wordt een gemeentelijk Bureau Scheveningen-
Kuststrook ingesteld.
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Bijlage 1

Lijst van projectvoorstellen, maatregelen en
afspraken Masterplan
Scheveningen-Kuststrook

Toelichting
In deze bijlage zijn per deelgebied de afspraken samengevat
omtrent projecten, onderzoeken en maatregelen die zijn
voortgekomen uit het interactieve proces rondom het
masterplan of die in de vertaalslag naar het uiteindelijke
masterplan zijn toegevoegd. Dit overzicht vormt daarmee de
uitkomst van de interactie en de wijze waarop het bestuur
daarmee is omgegaan. De lijst dient als basis voor het
meerjarenprogramma en de afzonderlijke jaarplannen voor
de uitvoering van het masterplan (zie paragraaf 6.3).
Per project of maatregel is aangegeven bij welke dienst het
voortouw ligt om de genoemde actie uit te voeren
(DSO = Dienst Stedelijke Ontwikkeling; DSB = Dienst
Stadsbeheer; OCW = Onderwijs, Cultuur & Welzijn;
BSD = Bestuursdienst).
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1 Scheveningen-Bad (B)

B1 Totale aantal parkeerplaatsen in
Scheveningen-Bad bevriezen

Deze toezegging vormt een randvoorwaarde bij nieuwe
plannen op gebied van verkeer en parkeren en bij eventuele
herzieningen van bestemmingsplannen in Bad.
(DSO/Verkeer)

B2 Verbeteren voetgangersrelatie Palaceplein-
Promenade-Pier

Deze opgave wordt onderdeel van de ontwerpstudie naar
verbetering van de aansluiting van de Pier op de Promenade
en aan de herinrichting/het doortrekken van de Boulevard.
(DSO/RO; DSO/HOB; DSB/SDK)

B3 Herinrichting Palaceplein
Het ontwerp voor de definitieve inrichting is vrijwel
afgerond; eerste fase van de werkzaamheden is afgerond en
de bomen zijn geplant. In 2001 wordt gestart met de tweede
fase van de herinrichting. (DSO/HOB)

B4 Verlichtingsplan Boulevard/Illuminada
Plannen om in Scheveningen-Bad een jaarlijks verlichtings-
evenement te houden worden momenteel door de gemeente
en private partijen uitgewerkt. Voor permanente verlichting 

van de Promenade/Boulevard en gebouwen wordt verwezen
naar het op te stellen Verlichtingsplan voor de hele stad
waarin beschreven wordt welke plekken en gebouwen in de
stad op een bijzondere manier aangelicht gaan worden.
Dit plan is een van de elementen om te komen tot meer
spreiding van het toerisme over de vier seizoenen.
Het project moet een bijdrage leveren aan de wens om in
Scheveningen het kwaliteitstoerisme te versterken.
De uitvoering van het project wordt gekoppeld aan het
Verlichtingsplan voor Den Haag. Uitvoering naar
verwachting in 2002. (DSO/Economie)

B5 Maximale hoogte voor hoogbouw in Bad stellen
op 70 meter

Deze toezegging is verwerkt in de concept Nota Hoogbouw
(maart 2001). Daarnaast wordt deze hoogte opgenomen in
eventuele herzieningen van bestemmingsplannen in Bad.
(DSO/RO; DSO/B&M)

B6 Geen hoogbouw op het puntje van de Pier –
tenzij sprake is van een echte verrijking van het
beeld van de Badplaats

Zie bovenstaand punt; bij de planvorming voor de Pier zal
dit als randvoorwaarde worden ingebracht. (DSO/RO)
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B7 RandstadRail naar Scheveningen-Bad
In de huidige plannen van RandstadRail wordt uitgegaan van
het doortrekken van één van de RandstadRaillijnen naar
Madurodam. Er wordt momenteel gewerkt aan een
mogelijkheid om binnen de financiële en ruimtelijke kaders
doorrijden naar Scheveningen al in fase 1 van RandstadRail
mogelijk te maken. (DSO/Verkeer)

B8 Handhaven tramremise op huidige locatie
Deze toezegging vraagt verder geen specifieke actie op
planning. (DSO/RO)

B9 Zoeken naar mogelijke locaties voor
hotelvestigingen

Deze vraag wordt opgepakt binnen het reguliere interne
afstemmingsoverleg voor hotelbeleid dat binnen de
gemeente gevoerd wordt. Aan de hand van de hotelnota
zorgt de gemeente voor afstemming en hulp bij het zoeken
naar mogelijkheden. Rapportage over de voortgang en
resultaten volgt bij de begroting 2002. (DSO/Economie)
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2 Scheveningen-Dorp (D)

D1 Groenimpuls Scheveningen-Dorp
Mogelijkheden worden bekeken in het kader van de
projectenlijst voor groenimpulsen Den Haag 2002 als ook in
het meerjarenonderhoudsplan van alle wijken in Scheveningen
in 2002 en 2003. (DSB/Stedelijke Structuren; DSB/SDK)

D2 Opwaardering van Kanaalpark voor uitbreiding
van speelvoorzieningen

In het kader van de Speelnota wordt in 2001 een eerste 
impuls gegeven aan verbetering van beplanting en paden. 

Een onderzoek naar een skatevoorziening is gaande.
Dit onderdeel wordt verder meegenomen in de bredere
ontwerpstudie naar mogelijkheden voor herinrichting van
het Kanaalpark. Inmiddels is een plan voor invulling van de
speelvoorziening Kanaalpark gereed. De speelplaats wordt
dit jaar in overleg met bewoners aangelegd. (DSB/SDK)

D3 Onderzoek doortrekken water tot aan
Neptunusstraat

Besloten is het onderzoek naar de mogelijkheden om water
terug te brengen naar Scheveningen- Dorp in ruimtelijke en
financiële zin te beperken tot de strook tot aan de
Neptunusstraat. Deze studie moet worden bezien in relatie
tot het voornemen het gemaal ter plaatse te vergroten.
Studie gereed in het 2e kwartaal 2002. (DSO/RO;
DSB/Waterbeheersing)

D4 Opstellen verkeerscirculatieplan Scheveningen-Dorp:
onderzoek naar auto-arm maken van Scheveningen-
Dorp in samenhang met aanpak openbare ruimte

Bij de opstelling van dit plan wordt ook gekeken naar de
verkeerscirculatie op de Strandweg/Boulevard en naar de
relatie tussen (gebouwd) parkeren en gebruik en inrichting
van de openbare ruimte. Bij het opstellen van het plan
worden belanghebbenden betrokken. De planning hiervan
wordt nader bezien in relatie tot O60. 
(DSO/Verkeer; DSB/Stedelijke Structuren)
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D5 Opwaarderen openbare ruimte in Scheveningen-
Dorp

Zie bovenstaand punt. De studie naar verbetering van de
openbare ruimte wordt in tijd en aanpak gekoppeld aan het
verkeerscirculatieplan. (DSB/Stedelijke Structuren;
DSB/SDK; DSO/Verkeer)

D6 In Scheveningen-Dorp in elk nieuwbouwplan
extra parkeerplaatsen opnemen

Dit punt wordt opgenomen in randvoorwaarden, project-
documenten en nieuwe bestemmingsplannen; per geval moet
een afweging gemaakt worden tussen de (extra) financiën en
bijdrage die geleverd wordt aan het verminderen van
de parkeerdruk. Per bouwaanvraag/-plan wordt deze
mogelijkheid op haalbaarheid bekeken. (DSO/Verkeer;
DSO/HOB)

D7 Onderzoek naar mogelijkheden voor
ondergrondse parkeergarages in/nabij
Scheveningen-Dorp, in combinatie met
belanghebbenden-parkeren

Bij het zoeken naar mogelijkheden om bewoners-parkeren uit
de woonstraten te halen en te concentreren in ondergrondse
garages ten gunste van meer parkeervoorzieningen, wordt
ook naar de groenstrook aan de Badhuis- en Havenkade
gekeken. De uiteindelijke mogelijkheden van eventuele
locaties worden vooral bepaald door financiële en
(verkeer)technische beperkingen. Onderzoek naar
mogelijkheden in Dorp (los van specifieke bouwplannen)
gereed 2e kwartaal 2002. (DSO/Verkeer; DSO/HOB)

D8 Verbinding Keizerstraat/Boulevard 
De essentie van dit idee is om op de kop van de Keizerstraat
een betere aansluiting op de Boulevard te maken.
De wenselijkheid, haalbaarheid, vorm en omvang hiervan
moeten nader bepaald worden. De gemeente heeft financiële
middelen ter beschikking voor nader onderzoek en eventuele
planuitwerking. De eerste fase (wenselijkheid-haalbaarheids-
onderzoek) wordt na de zomer 2001 gestart; de opgave heeft

een directe samenhang met de herinrichting van de Boulevard/
Strandweg en met de kustverdediging. Onderzoek naar
verwachting gereed 1e kwartaal 2002. (DSO/Economie)

D9 Herstel panden Badhuiskade/Havenkade
De gemeente beziet momenteel met particuliere partijen op

welke wijze de panden op de hoek van de Badhuiskade/
Havenkade vernieuwd dan wel opgeknapt kunnen worden.
Eventuele nieuwbouw – wanneer de bestaande panden te
slecht zijn om te handhaven – moet passen in de
kleinschalige historische omgeving. Er ligt momenteel een
plan van initiatiefnemer. Nog niet duidelijk is wanneer tot
realisatie wordt overgegaan. (DSO/HOB)

D10 Sophiastichting opknappen
Er liggen plannen klaar voor herstel van het hoofdgebouw
(verbouw tot woningen) en nieuwbouw van een aantal
woningen op het achterterrein. De bouwvergunning is
verleend, maar geschorst omdat er nog een bezwaren
procedure loopt. De Gemeente beziet of integrale aanpak in
combinatie met Badhotel mogelijk is. (DSO/HOB)
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D11 Keizerstraat permanent verlichten
Het aanlichten van de kerk draagt bij aan het benadrukken
van het historische karakter van Scheveningen- Dorp.
Dit idee wordt ingebracht bij de opstelling van het
Verlichtingsplan Den Haag (2001). (DSO;DSB/Stedelijke
Structuren)

D12 Wijkfietsparkeerplan voor Scheveningen-Dorp
De opstelling van dit plan, waarbij ook gekeken gaat worden
naar mogelijkheden voor fietsenstalling voor de buurt in
bestaande bebouwing, vindt plaats in 2002. Naar verwachting
gereed 2e kwartaal 2002. (DSO/Verkeer)

D13 Handhaven Museum Scheveningen aan de
Neptunusstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni
2000 besloten de ontwikkeling en realisering van de Museale
Attractie Scheveningen-Haven (MAS) te heroverwegen.
Dit betekent dat een onderzoek plaatsvindt naar het
voortbestaan van de drie
hierbij betrokken partijen
(Museum Scheveningen,
Zeemuseum en Historische
Scheepswerf) met als
uitgangspunt dat het
Museum Scheveningen in de
Neptunusstraat blijft. De
door bewoners voorgestelde
locatie van de
Vaarwegmarkerings-dienst is
daarmee (ook) geen optie
meer. Voor het Zeemuseum,
dat nu nog gevestigd is in de
oude visafslag aan de Dr.
Lelykade, wordt een
alternatieve locatie gezocht
in de haven of daar dichtbij.
De voorkeur gaat uit naar
het Schiereiland tussen de
Eerste en Tweede Haven. Bij
de discussie over de
toekomst van het Museum
Scheveningen zal naast
huisvesting en gemeentesubsidie ook nagedacht moeten
worden over de aard en omvang van de collectie en over de
functie die het museum vervult. De gedachten van de
gemeente gaan daarbij uit naar een combinatie van museale
en maatschappelijke activiteiten. Nadere voorstellen rond het
Museum Scheveningen volgen naar verwachting rond de
zomer. Een voorstel voor nieuwe vestiging van het
Zeemuseum in de Haven is afhankelijk van de plannen voor
realisatie van de vierde mast en een hotel op het
Schiereiland. (OCW; DSO/HOB)

D14 Scheveningen-Dorp vrijwaren van hoogbouw
In de concept Hoogbouwvisie (maart 2001) is aangegeven

dat hoogbouw in Scheveningen alleen mogelijk is in Bad.
Tot maximaal 70 meter en onder nadere voorwaarden.
Dit vormt tevens een randvoorwaarde bij de herziening van
bestemmingsplannen. (DSO/RO; DSO/B&M; DSO/HOB)

D15 Hotel Zeerust weer als hotel
Er is een initiatiefnemer om de hotelfunctie terug te
brengen; een bouwplanaanvraag is ingediend. Dit initiatief
sluit aan bij in juli 2000 door de Gemeenteraad vastgestelde
nota hotelbeleid Room Service. De Gemeente stelt eisen aan
een plan in het kader van de Cultuur-historische Verkenning
Scheveningen-Kuststrook. (DSO/RO; DSO/HOB)

D16 Herinrichting openbare ruimte Keizerstraat
Deze opgave heeft een relatie met het onderzoek naar het
verbeteren van de aansluiting van de Keizerstraat op de
Boulevard en met het onderzoek naar de verkeerscirculatie in
Dorp. Gereed resp. 1e en 2e kwartaal 2002 (DSO/Economie;
DSO/Verkeer)

D17 Instellen winkelmanager Keizerstraat
De noodzaak voor een positieve impuls voor het winkel-
bestand in de Keizerstraat wordt breed gevoeld.
De verbetering van de aansluiting op de Boulevard kan naar
verwachting bijdragen aan een beter bezoek van de winkels,
evenals een eventuele herinrichting van de openbare ruimte
van de hele Keizerstraat, met nadruk op het historische en
kleinschalige karakter. In samenspraak met de Stichting
Winkels en Bedrijven Den Haag (SWB) wordt bekeken wat
de mogelijkheden zijn voor actiever winkelmanagement,
onder andere door de aanstelling van een winkelstraat-
manager. Op zo kort mogelijke termijn wordt een
winkelstraatmanager aangesteld. (DSO/Economie)
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D18 Zondagsrust in Scheveningen-Dorp
Dit is een complex onderwerp vanwege de spanning tussen
de economische belangen (Keizerstraat mee laten profiteren
van de ‘loop’ op de Boulevard) en de sterk gewortelde
religieuze traditie. Het onderwerp moet vooral door
bewoners en ondernemers zelf in Dorp nader besproken zal
worden; de gemeente kan met beide denkrichtingen meegaan
en zal zorg dragen dat deze discussie tussen ondernemers en
bewoners op een zorgvuldige wijze gevoerd kan worden.
De gemeente ziet toe op een zorgvuldige discussie en moet
daarin aangeven wat de ‘speelruimte’ is in relatie tot het
gemeentebrede beleid met betrekking tot de zondags-
openstelling. (DSO/Economie)

D19 Omleggen tramlijn 11 benutten voor mogelijke
groenimpuls

Dit onderwerp vormt onderdeel van de studie naar
omleggingsvarianten voor het lijn 11-tracé en eventueel
doortrekken naar Scheveningen-Bad. De mogelijkheden
voor groenimpuls worden nader bezien bij uitwerking van
het voorlopig ontwerp. (DSO/Verkeer; DSB/Stedelijke
Structuren)

D20 Bebouwing van openbare ruimte in
Scheveningen-Dorp zal niet aan de orde zijn

Deze toezegging vormt een randvoorwaarde bij nieuwe
bouwplannen gedurende de looptijd van het masterplan.
(DSO/RO)
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3 Scheveningen-Haven (H)

H1 Ontwikkeling Noordelijk Havenhoofd
Voor de locatie Noordelijk Havenhoofd wordt een
gemengde planvorming voorgesteld met zowel bedrijvigheid
(gericht op de haven) als toeristisch-recreatieve functies
(gericht op de zee) en parkeergelegenheid. Voor deze
ontwikkeling is door de gemeente de Programmabrief
Noordelijk Havenhoofd (november 2000) opgesteld.
Op basis van de hierin aangegeven eisen, wensen en
randvoorwaarden is in maart 2001 een viertal ontwikkelaars
gevraagd om een planvoorstel te doen. Rapportage aan de
raad rond de zomer 2001. (DSO/HOB; DSO/RO)

H2 Randvoorwaarden meegeven aan ontwikkelaar(s)
Noordelijk Havenhoofd

Deze toezegging heeft reeds voor een deel plaatsgevonden
bij de opstelling van de Programmabrief Noordelijk
Havenhoofd. De betrokken ontwikkelaars hebben het
masterplan en alle voorliggende documenten verkregen
waarmee ze volledig op de hoogte zijn van alle
randvoorwaarden en ideeën. (DSO/HOB; DSO/RO)
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H3 Opnemen parkeergarage voor ca. 700 plaatsen in
bouwplan Noordelijk Havenhoofd

Het is de bedoeling dat in de planontwikkeling voor het
Noordelijk Havenhoofd een parkeergarage van ca. 700
plaatsen komt, zowel voor bezoekers van de functies op het
Noordelijk Havenhoofd zelf als voor de ruimere omgeving.
Deze parkeergarage is als randvoorwaarde opgenomen in de
Programmabrief voor het Noordelijk Havenhoofd en
meegegeven aan de vier projectontwikkelaars. (DSO/HOB;
DSO/RO)

H4 Zo goed mogelijke randvoorwaarden scheppen
voor ontwikkeling van visserij

Deze toezegging wordt in de verdere planontwikkeling voor
de Haven meegenomen voor de haven (herstructurering van
het Noordelijk Havenhoofd/Visafslag). Zie ook onderstaand
punt. (DSO/HOB; DSO/Economie)

H5 Vierde Haven: uitkomsten onderzoek Kamer van
Koophandel worden ingebracht in het masterplan

De uitkomsten van het onderzoek naar de Vierde Haven zijn
in februari 2001 door de Kamer van Koophandel aangeboden
aan de gemeente. De Gemeente acht de 4e Haven onder
de huidige omstandigheden iet realistisch. Het KvK-rapport
geeft geen aanleiding dit standpunt te herzien. In combinatie
met een zeewaartse oplossing voor de kustverdediging zou
dit op termijn opnieuw kunnen worden bezien. Het rapport
van de KvK is verwerkt in de definitieve Masterplan.
(DSO/RO; DSO/Economie; DSO/HOB)

H6 Extra aandacht dat karakter
en functies in Haven een
aanvulling zijn op Bad

Deze toezegging is en wordt
opgenomen in de randvoorwaarden
en programma’s voor concrete plan-
ontwikkelingen in beide gebieden en
wordt meegenomen bij acquisitie-
inspanningen. (DSO/RO;
DSO/Economie)

H7 Brug over De Pijp:
beweegbare brug die
leidt tot vermindering groei
verkeersdruk Westduinweg;
infrastructurele ingrepen in
het havengebied

Over nut en noodzaak van de aanleg
van een Brug over de Pijp wordt naar
verwachting rond de zomer 2001 in
de Raadscommissie Verkeer
gesproken. Afhankelijk van de
uitkomst daarvan wordt de
haalbaarheid nader onderzocht.

Daarbij zal dan bezien worden hoe deze Brug kan bijdragen
aan een verbeterde ontsluiting van de Haven en bijdraagt aan
de ontwikkelingsmogelijkheden van onder andere Landhoofd
C en het Schiereiland. Ook de consequenties en
noodzakelijke maatregelen voor de Westduinweg en de
overige wegen in het havengebied (o.a. Schokkerweg en
Hellingweg) en de randvoorwaarden voor openstelling van
de brug in relatie tot de scheepvaart zullen daarbij dan in
beeld gebracht worden. (DSO/Verkeer)

H8 Vriendelijker vormgeving Westduinweg
(verbeteren oversteekbaarheid) en
herinrichting pleintje tussen Dr. Lelykade
en Westduinweg

De inrichting is afhankelijk van de verkeerssituatie die
ontstaat na aanleg van de Brug over de Pijp, waarbij
overigens ook rekening gehouden moet worden met een
autonome verkeersgroei. De precieze vormgeving wordt
nader bezien in relatie tot de plannen voor die Brug.
Het herinrichten van het pleintje wordt in relatie met
planvorming voor nieuwbouw van de Konmar tussen
Westduinweg en Dr. Lelykade bezien. (DSO/Verkeer;
DSO/HOB)

H9 Vernieuwing Duindorpbrug
Het Voorlopig Ontwerp voor de vernieuwde brug komt eind
2001 in de inspraak. De brug is naar verwachting gereed eind
2004. (DSO/Verkeer)
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H10 Belemmeringen voor scheepvaart door
bebouwing bij havenmond voorkomen

Deze functie van de haven staat niet ter discussie.
De toegankelijkheid van de haven direct vanaf zee is van
groot belang en mag niet sterk belemmerd worden door
bijvoorbeeld een brug over de havenmond of windhinder van
nieuwe bebouwing. Dit punt wordt betrokken bij de
uitwerking van concrete plannen, bijvoorbeeld door het
uitvoeren van windhinderonderzoek. (DSO/RO;
DSO/HOB)

H11 Verbeteren OV-ontsluiting Scheveningen-Haven
met herkenbare halte

De verbetering van de OV-ontsluiting naar de Haven is
onderdeel van het onderzoek naar varianten voor het
omleggen van het Lijn 11-tracé. Een halte bij het Noordelijk
Havenhoofd vormt eveneens een onderdeel van dit
onderzoek. (DSO/Verkeer)

H12 Locatie Vaarwegmarkeringsdienst bestemmen
voor bijzondere woondoelgroep

Omdat het pand op zijn vroegst over een paar jaar vrij komt,
is de planvorming op een laag pitje gezet. Als deze
rijkslocatie te zijner tijd aan de gemeente wordt aangeboden,
wordt dit bij randvoorwaarden betrokken. (DSO/RO)

H13 Herontwikkeling locatie Vissershavenweg
Hergebruik en toevoegen van nieuwe functies zijn
momenteel in studie bij de gemeente. (DSO/HOB)

H14 Onderzoeken mogelijkheden uitbreiding en
verbetering jachthaven

Voor de versterking van het maritieme en toeristische
karakter van de haven is uitbreiding van de jachthaven
gewenst en de mogelijkheden hiervoor zullen onderzocht
worden ook in relatie tot alternatieve mogelijkheden voor
(het vergroten van) de lozingscapaciteit vanaf het afvoer-
kanaal. De faciliteiten voor de jachthaven kunnen verbeterd
worden door de renovatie van de oude visafslag (horeca) en
de plannen voor een Nautisch Centrum op Landhoofd C.

Zie ook H21.
(DSB/Waterbeheersing;
DSO/HOB)

H15 Activiteiten in de
haven beter zichtbaar maken:
weekmarkt en project
‘industrieel toerisme’
De gemeente is bezig op
verschillende manieren om de
havenactiviteiten meer zichtbaar te
maken, zoals door het organiseren
van evenementen (bijvoorbeeld
mini-Sail in augustus 2000), een
betere inrichting van de openbare
ruimte, heldere en betere routes
zoals de aanleg van de brug over
de Pijp en meer en betere
promotie. Het opzetten van een
project voor ‘industrieel toerisme’
waarbij bezoekers de bedrijvigheid
in de haven van nabij te zien
krijgen, kan hier een bijdrage aan
leveren. Een (week)markt bij de

visafslag zou in dit kader hier ook
goed passen. De mogelijkheden hiervoor zullen via een
quick-scan bekeken worden. Gereed 2e kwartaal 2002.
(DSO/Economie)
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H16 Verbeteren omgevingskwaliteit haven en
verbeteren mogelijkheden voor flaneren rond de
haven

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan verbetering
van de omgeving, bijvoorbeeld door ontwikkeling van
bouwplannen op ‘rotte’ of braakliggende plekken (RAC-kavel,
van Bergestraat, Rooilijnverlegging) en door een betere
inrichting van de openbare ruimte (herinrichting Dr. Lelykade,
nieuw pleintje bij de oude visafslag). De mogelijkheid voor
flaneren rond de haven wordt verbeterd. Een rondje ter plaatse
van de jachthaven wordt bezien als de daar geplande
uitbreiding van steigers gerealiseerd is. Geschetste verbeteringen
en ‘flaneermogelijkheden’ worden bezien in de verschillende
planontwikkelingen. (DSO/HOB; DSB/SDK)

H17 Aanlegmogelijkheden cruiseschepen bezien
De mogelijkheden om cruiseschepen aan te laten leggen in
de haven hangen sterk samen met de ideeën voor een Vierde
Haven. In de huidige situatie kunnen cruiseschepen niet
aanleggen wat vanuit toeristisch oogpunt jammer is; de grote
investeringen voor een volwaardige cruisterminal maken een
dergelijk optie alleen realistisch in combinatie met een
nieuwe haven. Bij cruiseschepen speelt verder mee dat zowel
Amsterdam als Rotterdam flink geïnvesteerd hebben in
(plannen voor) betere opvang van cruiseschepen; daarmee is
het twijfelachtig of er voldoende economische basis is voor
een aparte cruiseterminal in Scheveningen. Ook verhoudt
het kleinschalige karakter van Scheveningen-Haven zich
wellicht minder goed met deze grote cruiseschepen.
Alles overziend wordt voorgesteld hier geen nader onderzoek
aan te wijden, tenzij dit plaats kan vinden in combinatie met
eventuele nadere studies naar de Vierde Haven. (DSO/RO)

H18 Geen grote belemmeringen voor beroeps- en
pleziervaart bij de brug over de Pijp

Deze toezegging wordt betrokken bij het een
haalbaarheidsstudie, het programma van eisen, het ontwerp
en de beheersafspraken met betrekking tot de brug.
Zie onder H7. (DSO/Verkeer)

H19 Zoeken van alternatieve locatie voor het
Zeemuseum in/nabij de haven

Zie onder D13. (DSO/HOB)

H20 Eventuele hoogbouw in Scheveningen-Haven
beperken tot Noordelijk Havenhoofd en hoogte
van 35-40 meter

Dit punt wordt opgenomen in randvoorwaarden voor
concrete planontwikkeling in de Haven en bij eventuele
herzieningen van bestemmingsplannen. In de Programma-
brief Noordelijk Havenhoofd is deze toezegging opgenomen
en als randvoorwaarde meegegeven aan de vier
projectontwikkelaars (DSO/HOB; DSO/RO)

H21 Nautisch Centrum/Landhoofd C
De planvorming voor het Nautisch Centrum loopt. In 2001
wordt de bouwaanvraag verwacht. De gemeente begeleidt de
plannen, die door een particuliere ontwikkelingscombinatie
gerealiseerd worden. Zie ook H14. (DSO/HOB).

H22 Hotel in de haven
Er loopt planvorming voor de bouw van een drie sterren-
hotel op het Schiereiland (naast de te bouwen Vierde Mast
van de Viermaster). Het gaat om een middenklassehotel en
dit draagt bij aan een verbreding van het hotelaanbod in de
kuststrook. Het planvoorstel wordt nog verwacht in 2001.
(DSO/HOB)
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4 Strand & Boulevard (S)

S1 Inzet om beheercategorie 5 toe te passen in de
kuststrook

Om het geld zo effectief mogelijk te besteden wordt
voorgesteld in het gebied de verhoogde inzet te beperken tot
de zeereep, Boulevard/Strandweg en een deel van de eerste
linie, daar waar de overlast (vervuiling) van bezoekers het
grootst is. Wordt op proef in 2001 gerealiseerd en bij
begroting 2002 ingebracht. (DSB/SDK)

S2 Cameratoezicht Boulevard
In november 2000 is in raamprostitutie straten camera-
toezicht ingevoerd. Een veiligheidsscan van de politie wees
vervolgens uit dat meerdere binnenstadslocaties urgenter
cameratoezicht nodig hebben dan de Boulevard. Een aantal
daarvan wordt nu gerealiseerd. In een eventuele volgende
ronde wordt opnieuw bekeken of Scheveningen alsnog in
aanmerking komt. (BSD)

S3 Betere regulering van wind- en kite-surfen
Dit wordt door de haven autoriteiten voorbereid. (DSB/SDK)

S4 Indeling strand in deelgebieden met bepaalde 
sfeer en thema’s

De indeling van de zeereep (strand en Boulevard/Strandweg)
in deelgebieden met eigen sfeer/karakter past in de visie van
de gemeente en levert een handvat voor een afwisselende
indeling die verschillende doelgroepen kan bedienen.
Deze indeling is verwerkt in het Masterplan. In de
uitwerking heeft deze indeling zowel betrekking op de 
inrichting en het gebruik van de openbare ruimte en kan
gestuurd worden door middel van randvoorwaarden voor
planontwikkeling en door handhaving in het kader van het 
strandbeleid. (DSO/RO; DSB/SDK)
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S5 Mogelijke bebouwing parkeerterrein voor 
Seinpostduin

Bebouwing met daarin parkeren en andere functies wordt
door de gemeente het onderzoeken waard geacht, maar moet
gezien worden als ontwerpopgave van de openbare ruimte en
dus als onderdeel van het totaalontwerp voor de Boulevard.
Bebouwing op deze plek kan de matige kwaliteit van het
huidige parkeerterrein verbeteren en kan een bijdrage leveren
aan de continuïteit van de Boulevard; de hoge ligging van het
Seinpostduin met het zicht op zee en de bijzondere gebogen
vorm van het talud moeten daarbij in ieder geval bewaard
blijven. Bij een studie naar deze locatie wordt bezien of
bebouwing daarvan opportuun is en wordt een relatie gelegd
met de kustverdediging. De ingebrachte zienswijzen op het
concept Masterplan worden in dit onderzoek betrokken.
Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek wordt de raad
een voorstel voorgelegd. (DSO/RO)

S6 Aantal strandtenten bevriezen en waar mogelijk
terugbrengen

De gemeente wil het aantal strandtenten bevriezen (zie nota
Evaluatie Strandbeleid 1999) en waar zich mogelijkheden
aandienen het aantal en de omvang beperken bijvoorbeeld
door de uitruil met permanente bebouwing. Dit punt wordt
betrokken bij concrete planontwikkelingen aan de
Boulevard/Strandweg. Om blijvend een goede uitvoering en
handhaving van het beleid mogelijk te maken wordt
momenteel voor het hele strand van Den Haag een apart
bestemmingsplan opgesteld. Zie ook onder S7. (DSO/B&M;
DSO/RO; DSB/SDK)

S7 Mogelijkheden voor herschikken
strandpaviljoens door uitruil met
vaste bebouwing

Mogelijkheden tot verkleining of ‘herschikking’ zouden zich
kunnen aandienen bij het bouwen van nieuwe plannen langs
de Boulevard (bijvoorbeeld locatie Noordelijk Havenhoofd)
waar bestaande paviljoens via een ‘ruil’ over kunnen gaan
naar permanente bebouwing. Het omzetten van de huidige
strandpaviljoens op de huidige locaties in vaste bebouwing is
wettelijk niet toegestaan; daarnaast biedt de afwezigheid van
de paviljoens gedurende een groot deel van het jaar een

bijzondere kwaliteit door het vrije zicht op zee.
Een eventueel experiment met permanente strandpaviljoens
zou naar verwachting beperkt moeten worden tot het gebied
dat direct aansluit bij de horecakern in Scheveningen-Bad.
(DSO/RO; DSB/SDK; DSO/B&M)

S8 Verbetering aansluiting Boulevard- rotonde-
Zwarte Pad en aparte doorsteek voor
wandelaars van Zwarte Pad naar Oostduinen

Een betere ‘opvang’ voor het langzaam verkeer bij de
rotonde bij Carlton Beach en het Zwarte Pad is gewenst.
Dat geldt ook voor een aparte doorsteek voor wandelaars
vanaf het Zwarte Pad richting Meijendel. Dit punt wordt
met de beheerder/eigenaar van het Oostduinpark besproken.
(DSB/Stedelijke Structuren)

S9 Handhaven toeristisch treintje over Boulevard
Wordt in elk geval in 2001 gehandhaafd. In het Verkeersplan
is een Boulevardtram opgenomen. Nader bezien in relatie tot
de variantenstudie voor lijn 11. Besluit over Boulevardtram
vindt plaats in het kader van het Verkeersplan.
Besluitvorming eind 2001. (DSO/Verkeer)

S10 Bij herinrichting Boulevard verbetering van
OV-relatie Bad-Haven bekijken

Deze opgave vormt een onderdeel van de variantenstudie
voor lijn 11. Voorts loopt er nog in samenwerking met
ondernemers en HTM onderzoek naar de mogelijkheden
van een kustbus. (DSO/Economie; DSO/Verkeer)

S11 Plankier op strand ten behoeve van
mindervaliden

Het plankier voor de boulevard is in maart 2001 verbreed.
Verdere verbetering van de aansluiting op de boulevard
wordt bezien in het kader van het doortrekken van de
Boulevard. (DSO/RO; DSB/SDK)
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S12 Extra inspanning om Boulevard en kust voor
mindervaliden beter toegankelijk te maken

Wordt betrokken bij het ontwerp voor het doortrekken van
de Boulevard. (DSO/RO; DSB/SDK)

S13 Opstellen verkeerscirculatieplan Boulevard/
Strandweg: onderzoek afsluiten Strandweg voor
doorgaand verkeer, inclusief opties voor
variabele afsluiting op drukke dagen

Dit wordt begin 2002 nader onderzocht, indien nodig
in samenhang met het verkeerscirculatieplan voor
Scheveningen-Dorp en/of het doortrekken van de
Boulevard. (DSO/verkeer; DSO/RO)

S14 Parkeerplaatsen Strandweg bereikbaar houden
Deze toezegging is een randvoorwaarde bij plannen voor de
Boulevard/Strandweg onder S13. (DSO/RO; DSO/Verkeer)

S15 ‘Sportstrand’ niet bebouwen maar wel
geschikter maken voor sport en spel

In de visie van het masterplan is het ‘sportstrand’ onbebouwd
maar nog geschikter gemaakt voor allerlei sport en
spelactiviteiten. Mogelijkheden voor voorzieningen dienen
zich met name aan bij de bebouwing van het Noordelijk
Havenhoofd, door in de bebouwing sportruimte en
ondersteunende faciliteiten voor het sporten op te nemen
zoals parkeren, kleedruimtes, toiletten, verhuur of uitlenen
van spullen. Voorzieningen zijn aanvulling op huidig
sportaanbod. In 1e instantie wordt particulier initiatief
afgewacht en wordt dit idee in het nieuwe bestemmingsplan
voor het strand meegenomen. (DSB/SDK; DSO/HOB)

S16 Boulevard over totale lengte één naam
Gekoppeld aan het herinrichtingsplan voor de hele
Boulevard/Strandweg wordt onderzocht wat de
mogelijkheden voor een naamsverandering zijn inclusief de
eventuele consequenties. (DSO/RO; DSB/SDK)

S17 Ontmoetingsplekken voor oud-vissers
De behoefte aan eigen plekken bij de oud-vissers wordt door

de gemeente gesteund door te bezien waar de oud-vissers
met enige beschutting op zee kunnen uitkijken. Aan het
Zuidelijk Havenhoofd is in 2000 een ontmoetingsplek
gerealiseerd. Gezocht wordt naar een goede mogelijkheid
voor een 2e ontmoetingsplek, maar dan meer aan de
noordzijde van de Haven. (DSO/RO; DSO/HOB)

S18 Terugdringen van parkeerplaatsen langs de
Strandweg vraagt om vervangende
parkeerruimte

Deze opgave betekent dat voor zover parkeerruimte
verdwijnt naar compensatie gezocht moet worden.
(DSO/Verkeer)

S19 Onderzoeken varianten omleggen lijn 11
Zie ook H11. Voor een betere bediening van de haven
worden (in elk geval) de varianten onderzocht: het
doortrekken van een tramvoorziening naar de Haven,
inclusief halteplaatsen en een mogelijke doorkoppeling van
deze tramvoorziening via de Strandweg naar Scheveningen-
Bad. De variantenstudie wordt nog in 2001 in overleg met
o.a. bewoners gestart. (DSO/Verkeer)

S20 Totaalontwerp ‘doortrekken’ Boulevard waarbij
huidige inrichting zoveel mogelijk leidraad is

Dit idee vormt een van de speerpunten om te komen tot een
betere openbare ruimte in de kuststrook, die meer kwaliteit
en samenhang heeft en de verschillende deelgebieden beter
verbindt. Naast de inrichting zelf, speelt ook de verkeers-
functie en grote rol. Minder autoverkeer en meer ruimte
voor langzaam verkeer dragen bij aan meer kwaliteit van de
Boulevard/Strandweg. De belangrijkste uitgangspunten voor
een nieuwe inrichting vormen een ontwerp voor de
Boulevard dat van Zwarte Pad tot en met Adriaan Maasplein
meer eenheid toont (zonder overal hetzelfde te moeten zijn)
en op bijzondere punten beter verbonden wordt met de
achterliggende deelgebieden (nader onderzoek naar
verhoogde aansluiting tussen Pier en Palace Promenade over
de Boulevard heen en onderzoek naar verbeteren aansluiting
Keizertsraat op de Boulevard). Onderdeel van een
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totaalontwerp voor de Boulevard vormt de gedachte om de
wandelroute boven langs het Seinpostduin te verbeteren.
(DSO/RO; DSB/SDK; DSB/Stedelijke Structuren)

S21 Verbeteren natuurlijke inpassing Zwarte Pad
onderzoeken op haalbaarheid

De inzet van dit onderzoek vormt een betere landschappelijke
inpassing zijn met minder asfalt en minder dominante
geparkeerde auto’s en een betere verkeersafwisseling ter
plaatse van de slagbomen. Mogelijkheden worden nog in
2001 in overleg met beheerders van de (omliggende)
gebieden bezien. (DSB/Stedelijke Structuren; DSO/RO)

S22 Vissersmonument bij de Scheveningseweg
verplaatsen naar Boulevard en monumentale
route van Kalhuisplaats naar herdenkingsnaald

Het vissersmonument bij de Scheveningseweg dateert van
1921 naar ontwerp van de architect C.J.M. Duijine ter
nagedachtenis aan de tijdens de Eerste Wereldoorlog
verongelukte Scheveningse vissers. Het ontwerp is met zijn
materiaalkeuze en ontwerp waarin bloembakken zijn
opgenomen geheel afgestemd om in een groene omgeving
geplaatst te worden. Afhankelijk was het de bedoeling om het
monument op de Belvédère vlakbij de Duinweg te plaatsen.
Uiteindelijk is voor de huidige locatie gekozen.
Het verplaatsen van dit gedenkteken is bespreekbaar maar het
lijkt geen goed idee om deze te herplaatsen in een stenige
omgeving zoals de Boulevard. Het is bedoeld voor plaatsing
in een groene omgeving, waarin het monument het beste tot
zijn recht komt. De gemeente heeft twijfels bij het aanleggen
van een aparte monumentale route. Wel kan bij de herinrichting
van de Boulevard/Strandweg bekeken worden hoe de monu-
menten beter in de openbare ruimte ingepast kunnen worden.
In 2002 worden mogelijkheden nader bezien (DSO/RO;
DSB/DSK)

S23 Onderzoek naar kunstmatige zandbanken voor
de kust

Het aanbrengen van kunstmatige ‘riffen’ enkele 100-en
meters buiten de vloedlijn kan leiden tot minder zandafslag,
een bredere strand en betere golfslag voor surfers. Een kort
onderzoek zou duidelijkheid kunnen geven wat hiervoor de
mogelijkheden en bijbehorende investeringen zijn.
De mogelijkheden dienen echter in het bredere kader van de
aanpak voor de kustverdediging bezien te worden.
(DSO/RO)
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5 Achterland (A)

A1 Bouw van multifunctionele sporthal op locatie
Houtrust

De planvorming voor nieuwbouw op het Houtrustterrein is
in volle gang. De breedtesporthal is daarbij een hard
programma-onderdeel; ook komt er een fitnesscentrum.
De plannen worden in de loop van 2001 definitief.
Start bouw kan pas plaatsvinden na sloop van de huidige
Houtrusthallen. (DSO/HOB; OCW/Sport)

A2 Flexibele vrije busbaan op de van Alkemadelaan
ten behoeve van transferium-bussen

Dit vormt onderdeel van de plannen voor extra openbaar
vervoer naar de kuststrook op de ‘piekmomenten’.
(DSO/Verkeer)

A3 Subsidie De Appel
De gemeente heeft zich ingespannen en blijft dat doen om
De Appel als cultureel instituut aan de Duinstraat te
behouden, ondanks het besluit om de subsidie van het rijk
stop te zetten. Daartoe dringt de gemeente bij het rijk aan
om de voorstellen om de subsidie stop te zetten aan te passen
of te herzien. Wellicht is voor de exploitatie aanbod voor een
breder publiek noodzakelijk. (OCW/Cultuur)

A4 Locatie voor transferium dichter bij
Scheveningen dan Malieveld en CS

Plannen hiervoor zijn vergevorderd; in 2001 kan bijvoorbeeld
bij het Vuurwerkfestival ook gebruik gemaakt worden van
het parkeerterrein van de ANWB. (DSO/Verkeer)
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A5 Invoering van belanghebbenden-parkeren in
Belgisch Park

Na een gehouden enquête heeft de gemeenteraad op 10 mei jl.
ingestemd met uitbreiding van het parkeervergunningengebied
Belgisch Park met een aantal straten. (DSB/Parkeren)

A6 Evaluatie van belanghebbenden-parkeren in
Scheveningen-Noord/Harstenhoek

Deze evaluatie is momenteel gaande. In het najaar van 2001
volgen voorstellen op basis van de evaluatie (DSB/Parkeren)

A7 Onderzoek naar veilige skate-/skeelerroute nabij
Westbroekpark

Onderzoek vindt plaats naar aanleiding van motie over veilig
skeeleren. Onderzoek gereed in 2002. (DSB/SDK; OCW)
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6 Overig/algemeen (hele gebied of
niet locatie-gebonden) (O)

O1 Leefbaarheid en werkgelegenheid zullen
hand in hand gaan

Deze algemene bestuurlijke toezegging vormt de basis voor
het hele masterplan; bij alle plannen en maatregelen zal de
ontwikkeling hieraan getoetst worden. Leefbaarheid en
werkgelegenheid zullen onderdeel vormen van de
monitoring, waarvoor een plan nog in 2001 volgt.
Zie ook paragraaf 6.4. (DSO/RO)

O2 Verbetering organisatie handhavingsteams
Politie en Dienst Stadsbeheer bereiden een andere werkwijze
voor van de handhavingsteam, waarbij stadsbeheer
opdrachtgever is en de politie opdrachtnemer is. Aan de
nieuwe organisatie wordt momenteel gewerkt. (DSB/SDK)

O3 Evaluatie evenementen
Dit vormt onderdeel van het regulier evenementenoverleg.
Jaarlijks vindt evaluatie in het najaar plaats. (DSB/SDK)

O4 Openbare toiletten opnemen in nieuwe
(bouw)plannen

Deze functies kunnen worden opgenomen in programma’s
en randvoorwaarden bij bouw- en inrichtingsplannen.
Nader onderzoek naar financiering en beheer is nodig.
In een voorstel aan de raad in april 2001 zijn onder meer de
Boulevard en het Palaceplein als prioritaire locaties voor
openbare toiletvoorzieningen aangewezen. (DSB/Stedelijke
Structuren; DSO/RO)

O5 Verbeteren loketfunctie/taken naar
Stadsdeelkantoor

Onderzoek en overleg zijn momenteel gaande. In april 2001
is in de raadscommissie ABPB hierover van gedachten
gewisseld. (BSD)

O6 Verdelingsvoorstel jongerenwerk
Dit voorstel is in februari 2001 opgesteld. (OCW)

O7 Onderzoek behoefte aan jongeren
accommodaties, inclusief de locatie
politie/brandweerkazerne

Een voorstel over ver/nieuwbouw van de
politie/brandweerkazerne komt naar verwachting nog voor
het zomerreces in de Raad. De politie en brandweer worden
tijdelijk gehuisvest in het voormalig stadsdeelkantoor.
De gemeente beziet de mogelijkheden voor jongeren-
huisvesting nadat het pand vrijkomt. Ook in andere plannen
krijgt jongeren- en ouderenhuisvesting waar mogelijk een
plaats. (DSO/HOB)

O8 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Plus voor
Scheveningen

Dit plan wordt afgerond in 2001. (OCW)

O9 Mogelijke verbinding van telematicacentrum met
op te richten internetlocatie

De mogelijkheden hiervoor worden in 2001 bekeken. (OCW)

O10 Opstellen meerjarige onderhoudsprogramma’s
Programma’s voor 2002 en 2003 in voorbereiding. (DSB/SDK)

O11 Inzicht geven aan bewonersorganisaties hoe
onderhoudsachterstanden worden ingelopen

Zie O10. Nadere informatie te verkrijgen bij het
Stadsdeelkantoor. (DSB/SDK)

O12 Meenemen van eventuele nieuwe sportwensen
in geplande nieuwbouw

Door afspraken over afstemming tussen de verschillende
gemeentelijke diensten kunnen wensen en initiatieven tijdig
bij planvorming betrokken worden en waar mogelijk aan
ontwikkelaars als randvoorwaarde of gewenst programma-
onderdeel worden meegegeven. In het plan voor de
Houtrustlocatie zijn een breedtesporthal en fitnessruimte
opgenomen. (OCW; DSO/HOB)

O13 Onderzoek naar mogelijkheden van
ondergrondse vuilopvang

Momenteel vindt overleg plaats tussen het beheerskantoor
Scheveningen en de AVR over ondergrondse afvoersystemen
van bedrijfsafval. De bedoeling is dat eerst voor het Kurhaus
ondergrondse containers worden geplaatst en later op de
boulevard. Ten aanzien van ondergrondse systemen voor
huisafval worden deze proef, die in 2002 wordt afgerond,
afgewacht. (DSB/SDK)

O14 Inzet extra geld voor aanpak
honden(poep)problematiek

Er is extra geld beschikbaar voor aanpak van hondenpoep in
gehele stad Den Haag, waaronder voor de kuststrook.
(DSB/SDK)

O15 Onderzoek mogelijke maatregelen tegen
paardenpoep

In de evaluatie van het badseizoen (nov/dec 2001) volgen
indien nodig nadere voorstellen. (DSB/SDK)

O16 Aanvulling op huidige aanbod met name zoeken
in voorzieningen voor ouderen en cultureel
geïnteresseerden

Deze inzet waar mogelijk vertaald in randvoorwaarden bij
planontwikkeling en meegenomen in de gemeentelijke
acquisitie. (DSO/RO; DSO/Economie)
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O17 Intensiveren overleg over evenementen
kalender, afstemming en evaluatie

Deze afspraak wordt gekoppeld aan het reguliere
evenementen-overleg. Zie onder O3. (DSB/SDK)

O18 ‘Social return’ op stadsdeelniveau
Dit kan meegenomen in de afspraken met private partijen in
de verdere ontwikkelingen. Daarnaast kan ingezet worden op
het aan de slag krijgen van Scheveningse werklozen bij de te
verwachten nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van het
Masterplan. (DSO/HOB; DSO/Economie; OCW)

O19 Voorkomen dat Scheveningen-Bad uit de boot
valt bij versterking van -Haven

Aan deze algemene toezegging wordt door de benadering
van de verschillende functies per deelgebied en het stellen
van randvoorwaarden voor plannen in die gebieden invulling
gegeven. (DSO/RO)

O20 Kantoren alleen toestaan die een relatie met
toerisme of de haven hebben

Dit punt is en wordt meegenomen in de verdere
planontwikkeling en en in eventuele herzieningen van
bestemmingsplannen. (DSO/HOB; DSO/RO)

O21 Jaarrond-verblijf voor surfers
Onderzoek naar mogelijke accommodaties wordt mee-
genomen in de planvorming voor het Noordelijk Havenhoofd
en eventueel bij locaties elders. Dit is in 1e instantie een
aangelegenheid van de markt. Zie onder S15. (DSO/HOB;
DSO/RO)

O22 Profiel toerist anno 2010
Dit punt heeft een nauwe relatie met monitoring (zie
paragraaf 6.4). In ieder geval staat de herhaling van het
Bezoekersonderzoek in 2002 gepland. (DSO, Economie)

O23 Uitvoeringsprogramma 30 km-gebied 2001
Dit programma is reeds opgesteld. (DSO/Verkeer)

O24 Oude Dorp, omgeving eindpunt lijn 11 en
Cremerweg e.o. opnemen in uitvoerings-
programma 30 km-gebied 2002

Programma voor 2002 is opgesteld, waarbij Dorp en
Cremerweg zijn opgenomen. (DSO/Verkeer)

O25 In verkeerscirculatieplan rekening houden met
bevoorrading winkels, verhuizingen en
hulpdiensten

Dit punt vormt een randvoorwaarde/wordt meegenomen in
het verkeerscirculatieplan voor Dorp. Zie O26. (DSO/Verkeer)

O26 Onderzoek verbindingen afsluitbaar te maken
met pollers

Dit wordt meegenomen als één van de mogelijkheden in
onderzoek het verkeerscirculatieplan Dorp en wordt
eveneens bezien als mogelijkheid in het onderzoek naar een
betere doorstroming op de Boulevard/Strandweg (start
2002). De prioriteit ligt daarbij het afsluitbaar maken op
drukke dagen van Dorp. Met het opstellen van het plan in
overleg met belanghebbenden wordt in 2001 gestart. Naar
verwachting gereed 2e kwartaal 2002. (DSO/Verkeer;
DSO/RO; DSB/Parkeren)

O27 Afstemming van Scheveningse parkeerregelingen
Een breed overleg over afstemming van de regelingen is
voorzien in het 4e kwartaal 2001. Randvoorwaarde hierbij is
‘belanghebbenden-parkeren alleen daar waar nodig’. In de
afstemming wordt o.a. meegenomen: de optimale grootte
van de vergunninggebieden, de werkingstijden en maximale
betaalduur, de bezoekersparkeerregeling en de
gebiedsbegrenzingen. (DSB/Parkeren)

O28 Transferium-bussen met voldoende
bagageruimte en recreatieve uitstraling

Dit punt vormt onderdeel van het onderzoek naar de
haalbaarheid van Transferia en een aandachtspunt bij het
overleg met de vervoerbedrijven over bijzonder openbaar
vervoer naar de kuststrook. (DSO/Verkeer)

O29 Onderzoek naar haalbaarheid transferia
Dit punt wordt meegenomen in het Verkeersplan Den Haag
dat in 2001 wordt afgerond. (DSO/Verkeer)

O30 Twee parkeerplaatsen in Scheveningen voor
autodelers

In overleg met de beheerder zijn in januari 2001 twee
parkeerplaatsen aangewezen. (DSB/Parkeren)

O31 Maatregelen ten behoeve van (inpassing)
Agglonet

Uitwerking van deze plannen vormt onderdeel van het
pakket aan maatregelen voor opwaardering van bestaande
lijnen tot het niveau van Agglonet en komt bij de uitwerking
van de afzonderlijke lijnen aan de orde. (DSO/Verkeer)

O32 Handhaving tramroutes 8 en 22 en
opwaardering naar Agglonet en opwaardering
tramroute 1 naar Randstadrail-niveau

Uitwerking van deze plannen vormt onderdeel van het
pakket aan maatregelen voor opwaardering van bestaande
lijnen tot het niveau van Agglonet en invoering van
Randstadrail. De opwaardering van lijn 1 is in onderzoek.
Lijn 22 blijft onveranderd. De opwaardering van lijn 8 wordt
in de tijd meegenomen in het reguliere onderhoud.
(DSO/Verkeer)
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O33 Nieuwe route tramlijn 15 (Scheveningen-
Nootdorp)

Uitwerking van deze plannen vormt onderdeel van het
pakket aan maatregelen voor opwaardering van bestaande
lijnen tot het niveau van Agglonet. De OV-nota wordt naar
verwachting nog voor de zomer in de Commissie Verkeer
besproken. (DSO/Verkeer)

O34 Tramlijn 17 doortrekken naar Scheveningen
(Wateringseveld-CS-Statenkwartier)

Zie O33. (DSO/Verkeer)

O35 Onderzoek kustbus door verschillende
gemeenten

Het voortouw ligt bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt
momenteel nog onderzocht door de Kamers van Koophandel
van Den Haag, Rotterdam en Leiden. Resultaten wordt
begin 2002 verwacht.

O36 Mogelijkheden voor combikaarten (OV met
attracties) bezien

Dit onderwerp wordt door de gemeente in overleg met de
vervoerbedrijven voor de hele stad opgepakt. (DSO/Verkeer)

O37 Aanleg vrij fietspaden of fietsstroken
Aan de hand van verkeerscirculatieplannen voor de
deelgebieden kan bezien worden waar de aanleg van
fietspaden- en/of -stroken mogelijk en wenselijk is.
Op routes van het fietsnetwerk in combinatie met
50 km-wegen is het wenselijk fietsvoorzieningen aan te
leggen. Momenteel wordt gewerkt aan de Harstenhoekweg
en de Houtrustweg. (DSO/Verkeer)

O38 Mogelijkheden voor uitbreiding
fietsverhuurmogelijkheden

Dit punt wordt door de gemeente in overleg met Biesieklette
opgepakt. In het project Haagse Huurfiets, waarvan de
haalbaarheid nu wordt onderzocht, wordt getracht bij elke
Biesieklette 10 huurfietsen onder te brengen. (DSO/Verkeer)

O39 Invoering/verbetering van Dynamisch Verkeers
Management en van dynamisch
parkeerverwijssysteem

Hiervoor is een plan opgesteld, afgestemd op het
Verkeersplan Den Haag. Met behulp van Dynamisch
Verkeersmanagement wordt vanaf deze zomer veel gedaan
om verkeer te reguleren als de Badplaats vol is. Daarvoor
zijn eind april 2 informatiepanelen geplaatst op de
Van Alkemadelaan voor de p-route Scheveningen en wordt
aangegeven wanneer het p-terrein Zwarte Pad vol is. Naar
verwachting worden er begin oktober panelen geplaatst op
de Utrechtsebaan, die informatie geven over de meest
optimale manier om Scheveningen te bereiken. Verder wordt
geëxperimenteerd met een retourbewegwijzering, komen er
aanvullende dynamische bewegwijzeringen voor P+R
recreatief verkeer naar de P+R locaties. Deze maatregelen

worden ondersteund door een landelijke promotiecampagne.
(DSO/Verkeer; DSB/Stedelijke Structuren)

O40 Gemeente neemt geen initiatieven om goedkope
huurwoningen op grote schaal te vervangen
door duurdere nieuwbouw

Deze toezegging behoeft geen verder actie. (DSO/Wonen)

O41 Corporaties zullen zich in de komende periode
beraden op de toekomst van verschillende
complexen

Het initiatief hiervoor ligt bij de corporaties; van
gemeentezijde wordt de vinger aan de pols gehouden.
(DSO/Wonen)

O42 Ieder die wil terugkeren in een sociale
huurwoning krijgt die kans

Dit punt wordt betrokken bij het maken van afspraken met
de corporaties bij ontwikkeling van specifieke locaties.
(DSO/Wonen)

O43 Afspraak met corporaties om niet op grote
schaal woningen te verkopen zolang er geen
kansen zijn om te investeren in nieuw sociaal
bezit

Zie O41. Wordt betrokken indien er eventueel nadere
plannen gemaakt worden. (DSO/Wonen)

O44 Bij sloop uitgaan van vervangende sociale
huurwoningen en meer differentiatie in vorm
van koopwoningen

Zie O42. (DSO/Wonen)

045 Bij bedienen van doelgroepen verdienen
ouderen en jongeren bijzondere aandacht

Dit gemeentelijk voornemen is regelmatig onderwerp van
overleg tussen gemeente en corporaties. Zie ook O7.
(DSO/Wonen)

O46 Bezien of vrijkomende panden verbouwd
kunnen worden voor jongerenhuisvesting

Zie O7. (DSO/Wonen)

O47 Mogelijkheden voor toevoegen van luxe
appartementen in Bad en rondom Tweede Haven

Mogelijke locaties worden onderzocht bij de planvorming
voor vrijkomende locaties in deze gebieden. (DSO/HOB)

O48 Opstellen van Welstandsnota voor Scheveningen
In het kader van de aanstaande wetswijziging met betrekking
tot het welstandsbeleid, moet de gemeente in 2001/2002
nota’s opstellen voor de stad als geheel en nader uitgewerkt
voor delen van de stad, waaronder Scheveningen.
Vooruitlopend daarop is het project Het verzorgde
gevelbeeld’ gestart. Daarvoor staat Scheveningen in 2003 op
de rol. (DSO/B&M)
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O49 Hoogbouw gebruiken voor herkenbaarheid,
oriëntatie en behoud van doorzichten; nieuwe
hoogbouw moet aan strenge kwaliteitseisen
voldoen en zorgvuldig op straatniveau worden
ingepast

Dit aspect is uitgewerkt in de concept Nota Hoogbouw
(maart 2001) en wordt betrokken bij de randvoorwaarden
voor de verschillende plannen en ontwikkelingen in de
kuststrook. (DSO/RO; DSO/HOB)

O50 Zicht op zee niet of nauwelijks belemmeren
Deze intentie vormt een leidraad bij alle plannen en
maatregelen in de kuststrook: ‘meer zicht op zee’.
(DSO/RO)

O51 Opstellen pakket aan beschermende
maatregelen op basis van Cultuurhistorische
Verkenning

Zie hiervoor de – besluitvorming over de –
Cultuurhistorische Verkenning Scheveningen-Kuststrook
(paragraaf 4.5). Deze Verkenning is de commissie VBBS in
april 2001 aangeboden (DSO/B&M)

O52 Actief beleid om waardevolle panden te
behouden of op te knappen en waardevolle
panden op monumentenlijst plaatsen

De maatregelen die op basis van de Cultuurhistorische
Verkenning Scheveningen-Kuststrook (april 2001) worden
voorgesteld geven hieraan invulling; zie paragraaf 4.5.
(DSO/B&M)

O53 Subsidieregelingen aanwenden om particuliere
eigenaren monumenten te laten opknappen

Deze toezegging heeft een directe relatie met het beleid ten
aanzien van cultuurhistorische waarden. Zie paragraaf 4.5. en
de Cultuur historische Verkenning Scheveningen-Kuststrook
van april 2001. (DSO, B&M)

O54 Nastreven van hergebruik van waardevolle en
beeldbepalende panden

Deze toezegging heeft een directe relatie met het beleid ten
aanzien van cultuurhistorische waarden. Hergebruik is vooral
in een om Scheveningen-Dorp maar ook in Scheveningen-
Haven een goede mogelijkheid tot bescherming van
waardevol erfgoed en behoud van het eigen karakter van de
deelgebieden. Zie ook O51. (DSO/B&M; DSO/RO;
DSO/HOB)

O55 Opstellen Kadernota Openbare Ruimte
De kadernota wordt naar verwachting in het najaar van 2001
aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.
(DSO/RO)

O56 Drie karakteristieke delen van Scheveningen
apart behandelen voor wat betreft openbare
ruimte

Deze toezegging sluit naadloos aan bij de visie op de
openbare ruimte, zie hoofdstuk 4. (DSO/RO)

O57 Mogelijkheden voor aanleg golfbaan nader
bezien

De ruimte voor een golfbaan is in Scheveningen niet
aanwezig omdat de ruimte ofwel bebouwd is ofwel als
beschermd natuurgebied is bestemd. Bij eventuele
grootschalige herinrichting van groene gebieden kunnen de
mogelijkheden van een (kleine) golfbaan bekeken worden
maar in principe lenen andere delen van de stadsrand zich
beter voor een dergelijke functie. In Groenendaal wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van een 18-holes golfbaan.
(DSB/Stedelijke Structuren; DSO/RO)

O58 Overleg en afstemming met hulpdiensten over
inrichting en beheer in verband met integrale
veiligheid

Dit overleg zal plaatsvinden in het reguliere Vooroverleg
Verkeerszaken, het VOV. (DSO/Verkeer; DSB/SDK)

O59 Uitvoering eerste en tweede tranchevoorstellen
uit de nota Samen Spelen

Voor de eerste tranche is het Raadsbesluit genomen.
De inspraak voor de tweede tranche is afgerond.
Uitvoering gepland in 2001/2002. (DSB)

O60 Opstellen van een Verkeerscirculatieplan voor de
Scheveningse Kuststrook. 

In aanvulling op de eerdere toezegging van een plan voor
Dorp wordt in 2002 een plan voorbereid voor de gehele
Scheveningse Kuststrook.

O61 Internationale fietsroute
Het geheel van de route wordt, voor zover in Scheveningen
gelegen, in 2002 nader bezien.
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