
Iconische Architectuur in Scheveningen Bad

In het voorwoord van het sloopvoorstel van Jerde Partnership schrijft de Dienst
Stadsontwikkeling, DSO: ...."dat het rapport geen gemeentelijke visie is en dat het
rapport geen bestuurlijke status heeft".

Spectaculaire gebouwen
De huidige bestuurders van de gemeente Den Haag willen van Den Haag een
Wereldstad aan Zee maken met een internationale uitstraling.
Om dat te bereiken willen de bestuurders een aantal spectaculaire gebouwen
neerzetten, naar voorbeelden als het Sidney Opera House in Sydney, het
Guggenheimmuseum in Bilbao, of Valencia's City of Arts and Sciences.
Vooral Valencia heeft de aandacht getrokken van DSO. In de Nota Uitgangspunten
Scheveningen Kust staan op 6 bladzijden paginagrote of kleine afbeeldingen van
de architectuur van de Stad van Kunst en Wetenschap in Valencia.
De doelstelling van de gemeente Den Haag is niet in de eerste plaats het in stand
houden van de economische betekenis van Scheveningen Bad in 2020, maar een
aantal spectaculaire gebouwen plaatsen.
De stedenbouwkundigen van Den Haag hebben zich vooral georienteerd op
Valencia's City of Arts and Sciences.

In het sloopplan van Jerde omschrijft DSO De Parel als volgt:
..."Er wordt gedacht aan een nieuw centraal element in Scheveningen Bad: de
Parel. De Parel zou een theater met iconische architectuur kunnen zijn, dat wordt
gesitueerd ergens op het aankomstpunt van Scheveningen Bad.

Maar waar hebben de ontwerpers en de DSO een inspiratiebron gevonden voor hun
ontwerp?

In het midden van de stad van Kunsten en Wetenschap in Valencia staat de
Hemisphere, dat een IMAX theater is, zoals in Den Haag het Omniversum.



Afbeelding op blz. 32
Deze afbeelding van het Imaxtheater in Valencia kunt u vinden op blaz. 32 van de
Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust.

Afbeelding op blz. 37, blz 69 en blz 78  El Palau de les Arts Reina Sofía —
operagebouw en centrum voor podiumkunsten

Afbeelding blz. 61

De weersomstandigheden in Valencia
Valencia heeft een Mediterraan klimaat met warme zomers en zeer milde winters.
Het klimaat is iets warmer dan dat van Barcelona, met veel minder extremen dan
steden zoals Madrid en Córdoba in het hete binnenland. De gemiddelde
jaartemperatuur is 17,8 graden Celsius. Zoals in de grafiek valt te zien, is de
gemiddelde maximumtemperatuur in januari 16,1 graden en in augustus 29,6
graden. Er valt per jaar slechts 454 millimeter neerslag, maar dat gebeurt, typisch
Mediterraans, zeer geconcentreerd, met name in de maand oktober, wanneer
zware regenbuien in sommige gevallen zelfs voor overstromingen zorgen.
Net als voor de boulevard heeft DSO zich georiënteerd op Spanje en dit geval
Valencia, waar bijna het hele jaar de zon schijnt en waar ze geen last hebben van
koude winden en stormen uit het zuid-westen, het westen en het noord-westen.
Bij regen en storm worden gebouwen in Scheveningen Bad heel gauw erg vuil. In
het algemeen zijn de schoonmakers met hoogwerkers weken bezig met het
schoonmaken van de Northsea Building, het Holland Casino. Pathé en de Leonardo
da Vinci appartementen.

Droge bedding van de Turia rivier
Het project in Valencia werd uitgevoerd in een voormalige bedding van de Turia
rivier. Na een catostrofale overstroming in 1957 werd de rivier omgeleid. In het
oude drooggevallen stroomgebied werd een park van 10 km dwars door het
centrum van Valencia aangelegd en besloten werd de Stad van Kunst en
Wetenschap op het laatste gedeelte van wat eens de Turia rivier was. Blijkbaar
hebben de Spanjaarden het droogleggen van rivieren en polders afgekeken van de
Hollanders.
Misschien is het een extra reden om het gemeentebestuur haar spectaculaire
plannen te laten uitvoeren op nieuw gewonnen grond. In Valencia hebben ze geen



gebouwen en appartementen hoeven slopen, maar hebben ze van de nood een
deugd gemaakt. Laten we hopen dat de gemeente van de landnood een
nieuwlanddeugd maakt.

Spectaculair bouwen
Zonder slopen is het niet mogelijk spectaculair te bouwen in Scheveningen Bad.
Om te kunnen slopen, moet je een algemeen belang dienen en dan bedenk je dat
het slecht gaat met de economie. Het is treurig te moeten constateren, dat de
gemeente Den Haag geen flauw idee heeft van de economische betekenis van
Scheveningen Bad van de laatste 5 jaar, zelfs niet van 1 jaar. Ze baseren zich op
knullig bezoekersonderzoek, dat dezelfde waarde heeft als een politiek opinie-
onderzoek. Je kunt eruit halen wat je wil.


