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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

In de Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee, heeft de
gemeente haar ambities voor de toekomstige ontwikkeling van Den
Haag vastgelegd. In negen kansrijke ‘ontwikkelingsgebieden’ worden
deze ambities verder uitgewerkt. Scheveningen-kust is daar één van.
Vertrekpunt voor de plannen en ontwikkelingen voor Scheveningenkust is de Nota van Uitgangspunten die de gemeenteraad op 14
februari 2008 heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder
opgepakt en uitgewerkt met als doel te komen tot een discussienota,
die de basis vormt voor de samenspraak. De discussienota is een
tussenstap op weg naar het uiteindelijke Masterplan Scheveningenkust.
Voor een aantal deelgebieden c.q. thema’s zijn in de tussentijd
deelstudies uitgevoerd. De conclusies uit de vier deelstudies
zijn verwerkt in de discussienota. Hierbij is zoveel mogelijk
input van belanghebbenden en deskundigen meegenomen. De
resultaten van deze deelstudies zijn vastgelegd in vier afzonderlijke
achtergronddocumenten:
1.
2.
3.
4.

Scheveningen Bad
Scheveningen Dorp
Havenkwartier Noord
Verkeer & Ruimte

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

Deelstudie Verkeer en Ruimte

Voor u ligt de deelstudie voor Verkeer en Ruimte. Een belangrijke
conclusie van de Nota van Uitgangspunten was dat de ambities vragen
om een aanpassing van het verkeersysteem. De bereikbaarheid van
Scheveningen kan met de verwachte toename van de hoeveelheid
verkeer niet worden vergroot binnen het huidige verkeerssysteem.
Ook de kwaliteit van de openbare ruimte komt zonder aanpassingen
verder onder druk te staan. Dit boekje geeft een overzicht van de
uitgangspunten en opgaven voor het verkeer en de openbare ruimte
in Scheveningen, de analyses die daaraan ten grondslag liggen en de
keuzes die in de komende periode gemaakt moeten worden.
Volgens de uitgangspunten zou een heldere logische verkeersstructuur
moeten worden gerealiseerd. Een structuur die niet alleen de geplande
ontwikkelingen en de groei van Scheveningen op termijn mogelijk
maakt, maar die ook aansluit op de hoofdstructuur van de stad en de
regio. In andere uitgangspunten wordt aandacht gevraagd voor de
leefbaarheid van Scheveningen, nieuwe openbare parkeervoorzieningen
voor bezoekers, verlaging van de (parkeer)overlast van auto’s in de
woonwijken, transferia buiten Scheveningen en opwaardering van
tramlijnen.
In deze studie zijn niet alleen de wegen van het masterplangebied
betrokken. Vanuit verkeerskundig perspectief vormen de wegen
tussen de kust en de internationale ring een samenhangend stelsel
van wegen. De Internationale Ring is de ruggengraat van het systeem.
Ook hebben alle wijzigingen in de kustzone effect op de overige wijken
in Scheveningen. Daarom is deze studie gericht op het gehele gebied
Scheveningen tot en met de Noordwestelijke Hoofdroute.

Ruimtelijk concept Masterplan Scheveningen-kust
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2.

Ambities voor de verkeersafwikkeling en
de kwaliteit van de openbare ruimte

2.1

Inleiding

Scheveningen moet in 2020 een aantrekkelijk gebied zijn om te
verblijven. Om dit te bewerkstelligen zijn nieuwe functies voor
Scheveningen Haven en Scheveningen Bad nodig en moet de kwaliteit
van de openbare ruimte worden verbeterd. Dit vergt een aanpassing
van het verkeersysteem.

Door deze ontwikkelingen zal het wegenstelsel en met name
de parallelle route langs de kust zwaarder worden belast door
autoverkeer. Dit impliceert een toenemende druk op de openbare
ruimte en de verkeersveiligheid.
Separaat van het Masterplan is een studie gestart naar de
mogelijkheden van een cruiseterminal. Ook het verkeer dat deze
ontwikkeling zou genereren zou binnen een nieuw verkeersplan
moeten kunnen worden afgewikkeld.

Haven en Bad moeten uitgroeien tot dynamische centra met Dorp in
de luwte daartussen. Vanuit de verkeersoptiek kan over Dorp worden
gesproken als een ‘stadsleefgebied’ tussen de centra in: de kwaliteit
van wonen, verblijf en kleinschalige activiteiten staan voorop in Dorp.
De gebieden tussen Haven en Bad en het woongebied vertonen
op dit moment weinig ruimtelijke samenhang. Om de samenhang
te bevorderen is het ‘helen’ van de breuklijn die globaal de lijn
Westduinweg-Duinweg-Jurriaan Kokstraat-Gevers Deynootweg volgt,
cruciaal.

2.2

Toekomst 2020 bij handhaving huidige structuur

In de Nota van Uitgangspunten is beschreven welke ontwikkelingen
Scheveningen-kust te verwerken krijgt op korte en lange termijn.
-

-

-
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Er liggen plannen klaar voor de versterking van de zeewering op
korte termijn. De invoering van éénrichtingsverkeer op de boulevard
en een verplaatsing van parkeerplaatsen zijn onderdeel van deze
plannen. Deze zullen invloed hebben op de afwikkeling van het
verkeer;
Binnen het gebied Haven ligt het Norfolk-terrein klaar voor de
bouw van ca. 800 woningen en diverse nieuwe voorzieningen.
Uitbreiding van stedelijke functies impliceert een toename van het
verkeersvolume;
Op langere termijn moeten vooral in Scheveningen Bad nieuwe
functies worden toegevoegd.
Ook de autonome ontwikkelingen als vernieuwing van
woonbuurten en toenemende mobiliteit zal nieuw verkeer
genereren.

Nieuwe boulevard

Centra en stadsleefgebied

Investeringsgebied en breuklijn
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3. Gebiedsoverstijgende ambities voor
verkeer

Den Haag sorteert nadrukkelijk voor op de toekomst zoals die is
geschetst in de Structuurvisie Den Haag 2020. Op het gebied van
verkeer wordt stadsbreed onderzoek gedaan naar een verbetering van
het openbaar vervoer, de mogelijkheden van een transferium en het
instellen van een ‘internationale ring’ voor een betere ontsluiting van
de stad. Deze onderzoeken zullen worden betrokken bij het nieuwe
verkeersysteem. Andersom zal deze notitie hier ook input voor geven.

3.1

Recent is een ‘lijnenstudie’ gestart. Deze is er op gericht om de regio
beter met het centrum en Scheveningen te verbinden.
Een koppeling tussen de haven en het Centraal Station (CS) zou een
wenselijke openbaar vervoerverbinding zijn. De lijnenstudie moet
uitwijzen welke openbaar vervoerverbinding haalbaar is en welk tracé
hier het beste bij aansluit.

Netwerk Randstadrail

Den Haag en Haaglanden onderstrepen hun ambities op het gebied
van het openbaar vervoer met ‘Netwerk Randstadrail’: meer openbaar
vervoer en nieuwe verbindingen (kwantiteit) gaan in dit programma
hand in hand met sneller en comfortabeler openbaar vervoer
(kwaliteit). Het concurrerend vermogen van het openbaar vervoer moet
op deze manier groter worden en voor minder autogebruik zorgen, ook
in en naar Scheveningen. De volgende maatregelen moeten daar aan
bijdragen:
-

-

-

Op de huidige tramlijnen 1 en 9 richting Scheveningen Bad wordt
in eerste instantie ingezet op kwaliteitsverbetering (reistijden,
comfort, frequentie). Met de aanschaf en inzet van RandstadRail
voertuigen wordt hier concreet uitwerking aan gegeven.
Voor de haven van Scheveningen wordt op kwantitatief niveau
een inhaalslag gemaakt. In de Structuurvisie Den Haag 2020
wordt geschetst dat de haven met hoogwaardig openbaar vervoer
ontsloten moet worden. Lijn 11 is de aangewezen tramlijn voor een
verbinding naar de ontwikkellocatie Norfolkterrein.
Het vrijkomende tracé van lijn 11 in Havenkwartier Noord zou
kunnen worden benut voor een verlenging van tramlijn 10 of 17.
Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, zijn haltes
waar overgestapt kan worden op andere openbaar vervoerlijnen
erg belangrijk. Binnen ‘Netwerk RandstadRail’ worden een
aantal overstaphaltes als ‘tophalte’ bestempeld. Tophaltes zijn
veel gebruikte haltes nabij attracties, die extra aandacht zullen
krijgen bij de vormgeving ervan. Voor Scheveningen zijn de haltes
Kurhausplein, Madurodam, en van tram lijn 11 de Laan van
Meerdervoort en Loosduinsekade potentiële tophaltes.
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3.2

Transferia

In de discussies over parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van
Scheveningen is het punt van (recreatieve) P&R voorzieningen
een belangrijk onderwerp. Recreatieve P&R voorzieningen kunnen
voorzien in een behoefte aan parkeerplaatsen in Scheveningen,
vooral voor bezoekers die niet uit (de regio) Den Haag komen. P&R
mogelijkheden hebben een prominente plek gekregen in de nieuwe
Haagse Nota Mobiliteit. In het kader van deze Nota wordt onderzocht
wat de randvoorwaarden zijn voor het succesvol faciliteren van een
(recreatief) P&R systeem.
Ook voor Scheveningen wordt naar geschikte locaties gekeken.
De ANWB locatie is hierbij één van de meest kansrijke locaties.
Gezien de beperkte capaciteitsomvang van P&R locaties en
de grote vraag naar parkeerplaatsen in Scheveningen, zullen
P&R voorzieningen onvoldoende zijn om aan de grote vraag te
voldoen. P&R voorzieningen zijn nadrukkelijk een aanvulling op de
parkeervoorzieningen in de kustzone. Het streven van het college van
burgemeester en wethouders is om reeds in 2009 te starten met de
proef “de Scheveningen express”.
Op dit moment functioneert het parkeerterrein in Hoornwijck als
P&R terrein met 420 parkeerplaatsen. Met tramlijn 15 wordt tegen
een gereduceerd tarief een snelle verbinding met de binnenstad
geboden. De parkeergarage onder het Malieveld functioneert
momenteel al in beperkte mate als P&R voorziening door de inzet van
een shuttleverbinding met de binnenstad. Deze voorziening wordt
gecontinueerd.

Transferia
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3.3

Een Internationale Ring

In Den Haag groeit de behoefte aan een ringweg om de stad.
Een ringweg zou de routes door de wijken vanaf de A12 kunnen
ontlasten. In de structuurvisie Den Haag 2020 is al aangegeven
dat de internationale ring essentieel is voor de ontwikkeling van
Den Haag. Ook het economisch functioneren van de kustzone van
Scheveningen kan van een ringstructuur profiteren door betere
bereikbaarheid. Een ringstructuur kan echter alleen goed functioneren
als de verkeersafwikkeling aan de volgende eisen voldoet: kwalitatief
hoogwaardig, snel, betrouwbaar, comfortabel en voorzien van een
logische routering.
De zogenaamde internationale ring bestaat uit een deel van de A4,
twee afslagen aan de noord- en zuidzijde van Den Haag en een tracé
tussen Kijkduin en Wassenaar (de Noordwestelijke Hoofdroute).
De Noordwestelijke Hoofdroute heeft een belangrijke functie als
verbinding tussen de kust en het hoofdwegennet en als wijk-wijk
verbinding. De route heeft minimaal twee keer zoveel aansluitingen
als de andere tracés en wordt vrijwel niet gebruikt door doorgaand
verkeer. Van het verkeer op de Zuidelijke Randweg slaat een groot
deel af op de Houtrustbrug. In de huidige situatie is er congestie op
de Sportlaan en Segbroeklaan en treedt congestievorming op bij de
kruising Teldersweg-Scheveningseweg.
Volgens modelberekeningen zal het verkeer op de internationale ring
als gevolg van alle ontwikkelingen in 2020 fors zijn toegenomen. Dit
betekent dat de capaciteit van de Sportlaan-Segbroeklaan dan volledig
wordt gebruikt.
In juli 2008 is de ‘Pré-verkenning’ naar mogelijke verbeteringen
van deze internationale ring afgerond. In deze verkenning worden
mogelijke maatregelen ter verbetering van het functioneren van de
Noodwestelijke Hoofdroute aangegeven. Het betreft maatregelen ter
bevordering van de doorstroming, ter vergroting van de capaciteit en
verbetering van de herkenbaarheid.

Internationale Ring
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4.

Opgave

4.1

Resultaten van inventarisatie

Uit de inventarisatie blijkt dat er in 2020 een drietal knelpunten zijn op
te lossen:
1) In het huidige verkeersnet zijn capaciteitsproblemen
2) bewoners ervaren overlast van bezoekers van het gebied
3) De gewenste “dwarsverbindingen” gaan door een zone met te
smalle wegen.
De ervaringsdeskundigen meldden ons hierover:
- dat de huidige menging van vervoersmodaliteiten veel
opstoppingen veroorzaakt;
- dat op topdagen het autoverkeer op een aantal knooppunten vast
staat en dit de bewegingsvrijheid van de bewoners van het gebied
ernstig beperkt;
- dat bewoners van het gebied veel prijs stellen op goede
verbindingen tussen Bad en Haven.
Als er geen maatregelen worden getroffen zullen de volgende
knelpunten ontstaan:
- Het kruispunt Houtrustbrug-NoordWestelijke Hoofdroute kan de
verwachte autoverkeerstromen niet meer verwerken.
- Het kruispunt Duindorpdam moet heringericht worden om de
grotere stroom auto’s vanaf het Norfolkterrein (en mogelijke
buitenhaven) te kunnen doorvoeren.
- De route Gevers Deynootweg-Jurriaan Kokstraat-Duinstraat krijgt
tijdens de avondspits een hogere verkeersintensiteit te verwerken.
Dit zal tramlijn 1 en buslijn 23 vertragen.
- Een aanpassing van de kruispunten Westduinweg-Statenlaan
en Westduinweg-Zeesluisweg is nodig. Verkeerslichten zijn
onvermijdelijk.
- Het verkeer op de Badhuisstraat-Neptunusstraat-Stevinstraat neemt
toe.
- De Van Boetzelaerlaan krijgt meer verkeer te verwerken, vooral
doorgaand verkeer. Dit zal tot overlast leiden in de woonwijken
Geuzenkwartier en Statenkwartier. Het grotere verkeersaanbod
frustreert het kruispunt Statenlaan-Westduinweg en het kruispunt
Houtrustbrug.
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-

Tijdens de avondspits zijn de autointensiteiten op de kruisingen
Gevers Deynootweg-Kurhausweg en Gevers DeynootwegZwolsestraat hoog. Het openbaar vervoer zal hier forse hinder van
ondervinden.

Met name de route Westduinweg – Duinstraat – Prins Willemstraat –
Jurriaan Kokstraat – Gevers Deynootweg komt door de veranderingen
zwaar onder druk te staan en vraagt om maatregelen.
De huidige situatie is in bijlage 1 beschreven.

4.2

Gebiedsgerichte opgave

Uit de modellenstudie bleek dat geen enkel model geschikt was voor
het gehele masterplangebied. De verkeersopgave per gebied was te
verschillend.
Haven
In het gebied Haven is het belangrijk dat het verkeer afkomstig van de
Boulevard en de 1e haven de woongebieden Havenkwartier Noord en

Netwerkopgave

Dorp zo min mogelijk belast. Het verkeer moet naar de Houtrustweg
geleid worden. Hierbij hoort aanpassing van de kruispunten bij de
Houtrustbrug en Duindorpdam.
Niets doen is geen optie. De toenemende verkeerstroom gaat ten
koste van de leefbaarheid in de woonbuurten rondom de haven, het
Geuzenkwartier en Statenkwartier.
Dorp
In Dorp is de aandacht gericht op de huidige doorgaande route
(Duinstraat, Prins Willemstraat en Jurriaan Kokstraat) die dwars
door het leefgebied gaat, geluidoverlast veroorzaakt en onvoldoende
capaciteit heeft voor de verwachte groei van het verkeer.
De verkeersopgave voor Dorp is gericht op het vergroten van
de ruimtelijke kwaliteit, het faciliteren van de economische en
welzijnsfuncties, het vergroten van de bereikbaarheid met openbaar
vervoer en het maken van een heldere ontsluiting.
Daarnaast zijn de verbindingen tussen Dorp en Haven en Bad erg
belangrijk.

Piekopgave

Bad
In Bad ligt het accent op een goede ontvangst van toeristen. Het
gaat daarbij om een duidelijke route met goede doorstroming,
heldere verwijzing naar parkeervoorzieningen en het verbeteren
van de openbare ruimte voor voetgangers. De opgave voor Bad is
hoofdzakelijk gericht op het scheiden van verkeerstromen. Een betere
ontvangst van toeristen verbetert het woonklimaat van de bewoners in
Bad. Het weggennet van Bad wordt ingericht op dagelijks gebruik. Het
aantal piekmomenten over het jaar neemt echter toe.
Achterlandverbinding
De woonbuurten van Scheveningen worden momenteel ook verbonden
met een stelsel van wegen (Stevinstraat – Duinweg – Kanaalweg
– Frankenslag – Fredrik Hendriklaan).
Deze routes voldoen aan de behoefte van bewoners om (buiten de
spits van toeristen) tussen de gebieden te kunnen bewegen. Binnen
Scheveningen is een zone te herkennen waarbinnen de wegen erg
smal zijn. Een uitbreiding van het verkeer op deze routes is daarom erg
moeilijk.

Leefbaarheidsopgave
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5.

Vragen en keuzes

5.1

Inleiding

Op basis van een modellenstudie (zie bijlage 2) en consultatie van
stakeholders zijn twee mogelijke varianten voor de toekomstige
verkeersstructuur van Scheveningen opgesteld. De twee varianten
houden rekening met de specifieke verkeersopgave per gebied en
lossen veel van de verwachte verkeersknelpunten op. Beide varianten
onderstrepen de ambities van de Nota van Uitgangspunten en
faciliteren:
- de keuze voor het drukke Haven en Bad en het verkeersluwe
Dorp
- een helder ontsluitingssysteem
- een goede inbedding van het boulevardplan
- de mogelijkheid om nieuwe functies toe te voegen
- de mogelijkheid om het verblijfsklimaat te verbeteren
- ruimte voor verbetering van het openbaar vervoer en
stimulering fietsverkeer

Variant A
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De twee verkeersvarianten geven een verkeersstructuur weer voor
geheel Scheveningen. Ze verschillen van elkaar in de deelgebieden
Haven, Dorp en Bad. Er is echter één element waarop de twee beide
varianten fundamenteel van elkaar verschillen. De hoofdkeuze tussen
de varianten is voornamelijk terug te voeren op de gevolgen voor Dorp:
1)
Moet Dorp onderdeel worden van een groter stadsleefgebied
waarin autoverkeer zonder herkomst of bestemming Dorp wordt
geweerd, waardoor ruimte ontstaat voor het faciliteren van
andere vervoerswijzen en voor verbetering van de openbare
ruimte, of
2)
Moet het autoverkeer tussen Haven en Bad gefaciliteerd worden
en daarmee de woonbuurt Dorp doorsnijden?
In de beschrijving van de twee varianten is voor zowel Bad als
Haven willekeurig een oplossing gekozen en nader uitgelegd. Deze
oplossingen zijn onderling uitwisselbaar.

Variant B

Voor de varianten zijn de effecten op de verkeersstromen berekend.
Voor beide varianten geldt, dat de beoogde ontwikkelingen een
behoorlijke toename van het verkeer op de Houtrustweg zal genereren.
In beide varianten zijn daarom aanpassingen aan de Houtrustbrug en
de Duindorpdam noodzakelijk.
Ook bewerkstelligen beide varianten een afname van het verkeer in de
woonbuurten Statenkwartier en Geuzenkwartier.
In beide varianten ontstaat ruimte om het gebruik van de fiets te
stimuleren. Bij toeristische attracties en winkelvoorzieningen kunnen
waar mogelijk extra stallingplaatsen worden toegevoegd, onder andere
op de nieuwe boulevard. Eén van de beoogde maatregelen is de
verlaging van de tarieven van de huidige bewaakte stallingen.

5.2

Variant A: verbetering leefbaarheid Dorp

Variant A is gericht op verbetering van de leefbaarheid in Dorp. Het
autoverkeer wordt geconcentreerd op een paar hoofdroutes. Dorp
wordt onderdeel van het grotere stadsleefgebied.
Een vermindering van het verkeer betekent niet alleen minder
uitlaatgassen, maar ook meer ruimte voor de voetganger en voor
versterking van het dorpse karakter en het woonklimaat. Tevens
ontstaat ruimte voor het opwaarderen van de tramlijnen tot
RandstadRail kwaliteit.
Voor deze variant is het knippen van de verbinding WestduinwegDuinstraat voor autoverkeer essentieel.
Uit de berekening van de verkeerstromen blijkt dat deze variant
daadwerkelijk een afname van het verkeer bewerkstelligt in het Dorp.
Dit biedt ruimte voor verbetering van fietsvoorzieningen en openbaar
vervoer.
Hieronder worden de relevante effecten van deze variant op de
knooppunten beschreven.
Duinstraat en lijn 11 zone:Ter hoogte van lijn 11 wordt Dorp voor
autoverkeer hard gescheiden van de Haven. De verbinding tussen
de Westduinweg en de Duinstraat wordt zo aangepast dat nooden hulpdiensten en buslijnen wel vrije doorgang hebben, maar het
autoverkeer niet.
Kruispunt Prins Willemstraat – Scheveningseweg: Dit kruispunt kan

als eenvoudig kruispunt worden vormgegeven. Er ontstaat meer
ruimte voor fietsers en voetgangers en voor een ‘plein’ met een
dorps karakter. Dit kan als entree van Dorp gaan fungeren. Voor de
aanwezige tramlijn 1 is een aantal verbeteringen ten aanzien van de
doorstroming mogelijk.
Scheveningseweg: De Scheveningseweg is vanaf de Internationale
Ring de toegang tot Scheveningen Dorp. Een ongelijkvloerse kruising
is hier gewenst ter bevordering van de doorstroming op de ring en
de bereikbaarheid van Scheveningen Dorp. De Scheveningseweg zal
fungeren als de buurtverzamelweg van Dorp maar ook deels van het
Statenkwartier en het Van Stolkpark.
Jurriaan Kokstraat: De Jurriaan Kokstraat wordt samen met de Prins
Willemstraat ingericht tot een woonstraat met éénrichtingsverkeer,
waarop een aantal buurtstraten uitkomen.
Tramlijn 1 krijgt over het hele tracé vanaf de Scheveningseweg tot de
Gevers Deynootweg een eigen, vrij tracé, waarvan ook nood- en
hulpdiensten en het busverkeer gebruik maken.
Badhuisstraat: De Badhuisstraat is net als de Duinstraat en de
Jurriaan Kokstraat onderdeel van de interne circulatie van Dorp.
Bezoekers van de winkels in de Badhuisstraat kunnen parkeren in deze
winkelstraat. Daarnaast zijn zowel de Badhuiskade en het plein bij het
stadsdeelkantoor potentiële locaties voor een parkeervoorziening voor
bewoners en bezoekers. De Badhuisstraat wordt fysiek ‘losgeknipt’
van de Neptunusstraat. Doorgaand autoverkeer tussen Dorp en het
Renbaankwartier is niet meer mogelijk.
Badhuiskade: De Badhuiskade vormt de scheiding tussen Dorp en
het Renbaankwartier. Ter hoogte van de Gevers Deynootweg is
er voor het autoverkeer een fysieke barrière tussen Bad en Dorp.
De Badhuiskade is een van de locaties die is aangewezen als
parkeervoorziening met parkeerplaatsen die op de boulevard verloren
gaan en met extra parkeerplaatsen voor buurtbewoners. Het is
mogelijk dat deze parkeergarage twee verschillende toegangen krijgt:
één voor bezoekers vanaf de Gevers Deynootweg en een andere
toegang voor bewoners vanaf Dorp.
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5.3

Variant B: maximale bewegingsvrijheid voor de auto

Variant B sluit aan op de wens van stakeholders om de automobiliteit
tussen de gebieden Haven, Dorp en Bad te faciliteren. Vanwege
de groei van het autoverkeer en de beperkte fysieke ruimte is
éénrichtingsverkeer in deze variant onvermijdelijk.
Het voordeel van variant B is dus de mogelijkheid om vanuit het gebied
Haven via de gebruikelijke route naar Bad te gaan. Een nadeel is dat de
Scheveningseweg een grotere rol krijgt voor de ontsluiting van Haven.
Uit de berekening van de verkeerstromen blijkt dat de
Scheveningseweg samen met de Houtrustweg de belangrijke
ontsluitingswegen van Haven gaan vormen. Op de Scheveningseweg
mag dan ook een toename van het verkeer worden verwacht.
Op de route Duinstraat-Prins Willemstraat – Jurriaan Kokstraat
is een lichte afname van verkeer te zien door het instellen van
eenéénrichtingscircuit.
Hieronder worden de relevante effecten van deze variant op de
knooppunten beschreven.
Duinstraat en lijn 11 zone: De Duinstraat blijft onderdeel van
de hoofdstructuur van Scheveningen. Het handhaven van
tweerichtingsverkeer is fysiek niet meer mogelijk. De Duinstraat zal
een eenrichtingsweg zijn van Haven richting Bad. Naast voldoende
ruimte voor het autoverkeer komt er meer ruimte vrij voor onder
andere veilige fietsverbindingen. In vergelijking met variant A zijn er
voor het tramtracé van lijn 11 geen maatregelen nodig.
Kruispunt Prins Willemstraat – Scheveningseweg: Deze locatie is
een belangrijk verdeelpunt van autoverkeer tussen enerzijds Haven,
Dorp en Bad en anderzijds de Internationale Ring. Het kruispunt
moet voldoende capaciteit hebben om het verkeer te verwerken. Een
aanpassing van het kruispunt is noodzakelijk omdat de toeleidende
wegen (Duinstraat en Prins Willemstraat) van profiel wijzigen. Het
kruispunt kan worden vormgegeven met verkeerslichten of worden
ingericht als verkeersplein.
Scheveningseweg: De Scheveningseweg vervult een functie als
buurtverzamelweg van Dorp en de naastgelegen woonbuurten Van
Stolkpark en Statenkwartier. Daarnaast is de Scheveningseweg één
van de drie verbindingswegen tussen de kust (Haven en strand) en de
Internationale Ring.
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Jurriaan Kokstraat: Zie ook de opmerkingen bij de Duinstraat. De
Jurriaan Kokstraat wordt ingericht als een éénrichtingsweg van Dorp
naar Bad en is onderdeel van het hoofdnetwerk. Naast een rijbaan
voor auto’s worden ten behoeve van de veiligheid van de fietsers
vrij liggende fietspaden gerealiseerd. Er blijft geen ruimte over voor
parkeervoorzieningen op straat. Het is niet mogelijk om voor tramlijn 1
tussen de Scheveningseweg en de Gevers Deynootweg te voldoen aan
de kwaliteitseisen behorende bij Randstadrail (een eigen, vrije baan).
Badhuisstraat: De Badhuisstraat blijft gelijk aan de huidige situatie.
Voorkomen moet worden dat de Badhuisstraat een meer aantrekkelijke
route wordt voor doorgaand autoverkeer tussen Haven en Bad dan de
Jurriaan Kokstraat.

5.4

Uitwisselbare modules voor Haven

Er zijn naast handhaving van het doorgaand verkeer op de
Westduinweg twee alternatieven mogelijk voor Haven. De modules zijn
onderling uitwisselbaar.
Module 1 betreft een nieuwe verbinding over de Pijp en module 2 is
een verbinding over de havenmond of onder de 2e haven. De effecten
van deze varianten zijn:
- Woonwijken rondom de 2e haven worden ontzien.
- Ten opzichte van de huidige route (Westduinweg) worden veel
gevaarlijke en complexe kruispunten ontzien/ opgelost.
- Een brug over de Pijp is kostbaar. De brug moet beweegbaar
zijn en vooral in de ochtenduren vaak openstaan in verband met
de scheepvaart. Dit conflicteert met het vrachtverkeer van en
naar de haven.
- Deze nieuwe verbinding vraagt om een aanpassing van de
geformuleerde ontwikkelingsopgave voor het Norfolkline terrein.
Gebruik van de huidige verbinding Westduinweg – Zeesluisweg:
- Verbinding is qua profiel al goed genoeg voor verwachte
verkeerstoename.
- De Statenlaan moet losgemaakt worden van de Westduinweg,
omdat anders de Statenlaan als hoofdontsluiting van Haven
gaat fungeren. Doorgaand verkeer door het Statenkwartier is
niet gewenst. Meer verkeer op het kruispunt Stadhouderslaan
– Internationale Ring is evenmin gewenst. Op de Internationale
Ring moet de doorstroming worden bevorderd door het verkeer

-

te concentreren op een beperkt aantal kruisingen.
Kruispunten met de Schokkerweg en Zeesluisweg moeten
aangepast worden. De mate waarin de kruispunten aangepast
moeten worden - uiteenlopend van aanpassen boogstralen
tot het plaatsen van verkeerslichten of een rotonde - hangt
af van de vraag of de Duinstraat wel of niet voor doorgaand
autoverkeer gehandhaafd blijft.

Voor een goed functioneren van Haven zijn de volgende maatregelen
nodig:
Houtrustweg: De Houtrustweg wordt de belangrijkste toegangsweg
van de haven. Om de Houtrustweg als toegangsweg van de haven
te laten functioneren, moet het op de eerste plaats aantrekkelijker
gemaakt worden om via de Internationale Ring naar de Houtrustweg
te rijden. Maatregelen om de reistijd en de herkenbaarheid op de
Internationale Ring te verbeteren, worden uitgewerkt in de studie
Internationale Ring als onderdeel van de Haagse Nota Mobiliteit.
Voor de bereikbaarheid van Haven ligt de prioriteit bij het kruispunt
Houtrustbrug. De capaciteit is gezien de vele verkeersstromen

momenteel ontoereikend. Het gecombineerd toevoegen van capaciteit
op het kruispunt en het ‘versimpelen’ van het kruispunt kan dit
probleem oplossen. Capaciteit kan worden toegevoegd door:
het verbreden van de Houtrustbrug en
extra opstelruimte op de Houtrustweg.
Het kruispunt kan vereenvoudigd worden door:
ondergeschikte rijstromen los te koppelen, bijvoorbeeld door
de Van Boetzelaerlaan en de Conradkade te knippen van de
President Kennedylaan;
tramllijn 11 ongelijkvloers de Internationale Ring te laten
kruisen.
Ook het knooppunt Houtrustweg met de Westduinweg of een
alternatieve weg moet worden aangepast.
Ontsluiting van de 1e haven: De Strandweg (boulevard) en de 1e haven
kunnen op meerdere manieren ontsloten worden op de Houtrustweg.
Het verkeer kan via een nieuwe brug over de Pijp over het
Norfolkterrein worden geleid. De Westduinweg verliest dan haar
functie als hoofdverkeersweg en kan als woonstraat worden
ingericht. Dit geldt ook voor de Van Boetzelaerlaan en een
groot deel van de Statenlaan.
Het verkeer kan via de huidige route over de Westduinweg
worden weggeleid. Deze weg heeft voldoende profiel
voor deze functie. Het ‘losknippen’ van de Statenlaan van
de Westduinweg is noodzakelijk. De doorstroming op de
Westduinweg neemt daarmee toe en de verkeersveiligheid
verbetert. De Statenlaan is geen verbindingsweg tussen
Haven en de Internationale Ring. Zowel in variant A als B zal
de Statenlaan de wijkverzamelweg zijn voor het autoverkeer
uit het Statenkwartier en het Geuzenkwartier richting Ring.
Voor nood- en hulpdiensten en het langzame verkeer blijft de
verbinding tussen Statenlaan en Westduinweg bestaan.

Modules Haven
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5.5

Uitwisselbare modules voor Bad

Voor Bad zijn twee modules ontwikkeld, die onderling uitwisselbaar
zijn.
Rondje parkeergarages:
Heldere en eenduidige parkeerroutes. Vooral de
Zwolsestraatgarage kan veel beter benut/ bereikt worden dan
dat nu het geval is.
Bij éénrichtingsverkeer op de Zwolsestraat kan de busbaan
worden verlengd tot aan de kust.
Bij éénrichtingsverkeer over het Palaceplein komt ruimte vrij
voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Er ontstaat ook ruimte voor de fiets, openbaar vervoer en
voetgangers.
Het aantal conflictmomenten met de tram wordt beperkt
hetgeen de doorstroming van het autoverkeer bevordert.
Vanaf de Badhuisweg is er geen directe autoverbinding meer
met de Gevers Deynootweg.
Toeristen en bewoners hebben een eigen route:
Alle attracties die veel verkeer genereren zijn aan de route
Zwolsestraat – Gevers Deynootweg gekoppeld.
De Nieuwe Parklaan – Badhuisweg worden
wijkontsluitingswegen voor het Belgisch park en het Renbaan
Kwartier.
Een koppeling met de Gevers Deynootweg is niet meer
mogelijk. De reden hiervoor is dat de ‘route door dorp’
gekoppeld met de Badhuisweg – Harstenhoekweg een te
aantrekkelijke route gaat worden, waardoor de huidige
problemen rondom de parkeervoorzieningen niet opgelost
kunnen worden en de woonbuurten van Belgisch park extra
belast gaan worden met doorgaand verkeer afkomstig uit de
haven en van de boulevard.
Voor een goed functioneren van Bad zijn de volgende maatregelen
nodig:
Van Alkemadelaan – Zwolsestraat: De Van Alkemadelaan is vanaf de
Internationale Ring de toegangsweg naar Bad.
In variant A begint vanaf de parkeergarage Scheveningen
Bad een parkeercircuit bestaande uit éénrichtingswegen.
Een stelsel van éénrichtingswegen heeft als voordeel dat er
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op een relatief eenvoudige manier extra capaciteit aan het
wegennet wordt toegevoegd. Enerzijds worden conflicten
tussen verkeerstromen beperkt en anderzijds komt ruimte vrij
voor o.a. het optimaliseren van het parkeersysteem en overige
vervoerswijzen. Het parkeercircuit bestaat uit de Zwolsestraat –
Gevers Deynootweg – Kurhausweg – Harstenhoekweg. Vanaf
dit parkeercircuit zijn alle grote openbare parkeervoorzieningen
bereikbaar. Door het instellen van éénrichtingsverkeer ontstaat
de mogelijkheid om de busbaan op de van Alkemadelaan door
te trekken tot aan de Gevers Deynootweg. Vanaf de Van
Alkemadelaan is het niet meer mogelijk om de Harstenhoekweg
in te rijden.
In variant B is niet gekozen voor parkeercirculatie, maar
voor één hoofdverbinding waaraan vervolgens alle grote
attracties zijn gekoppeld. Alle bestaande en nieuwe openbare
parkeervoorzieningen worden direct gekoppeld aan deze
route. Bezoekers herkennen aan de inrichting van de weg al
vroegtijdig waar ze zich bevinden en waar ze kunnen parkeren.
Het is voor autoverkeer niet mogelijk om vanaf deze route naar
de woonbuurten van Scheveningen te rijden.

Palaceplein: Het Palaceplein wordt de aankomstplaats voor het
openbaar vervoer (tophalte), maar ook een aangename plaats
voor fietsers en voetgangers. Het Palaceplein is onderdeel van het
parkeercircuit. Ook hier komt ruimte vrij voor extra kwaliteit voor het
langzame verkeer en recreanten.
Kurhausweg: De Kurhausweg wordt in variant A éénrichtingsverkeer
als onderdeel van het parkeercircuit. Het is niet mogelijk om met de
auto vanaf de Nieuw Parklaan of Badhuisweg rechtstreeks naar de
Gevers Deynootweg te rijden. Om in variant B de route Palaceplein –
Zwolsestraat Van Alkemadelaan als hoofdroute te laten functioneren,
moeten de Nieuwe Parklaan en de Badhuisweg voor autoverkeer
worden losgekoppeld van de Gevers Deynootweg. De Kurhausweg
blijft toegankelijk voor het openbaar vervoer, het langzame verkeer en
de nood- en hulpdiensten. Nadere studie moet uitwijzen of de ‘knip’
een seizoensgebonden maatregel kan zijn. Basisuitgangspunt in variant
B is een afsluiting van de Kurhausweg.

Nieuwe Parklaan – Badhuisweg: De Nieuwe Parklaan en de
Badhuisweg zijn in eerste instantie verzamelwegen voor de
naastgelegen woonbuurten. Daarnaast is de Nieuwe Parklaan een extra
ontsluitingsweg voor autoverkeer vanuit Bad richting de Internationale
Ring. Het tramtracé op de Nieuwe Parklaan wordt geschikt gemaakt
om als RandstadRail te kunnen functioneren en is de belangrijkste OV
verbinding tussen Bad, het Centraal Station en de regio.
Harstenhoekweg: De Harstenhoekweg krijgt in variant A een
belangrijke rol in het parkeercircuit. Via de Harstenhoekweg kunnen
bezoekers van Bad terugrijden naar de Internationale Ring of weer
aansluiten op de parkeerroute. De Harstenhoekweg wordt ingericht als
een éénrichtingsweg en de kruising bij de Zwolsestraat wordt hiervoor
aangepast.
In variant B wordt de Harstenhoekweg een woonstraat, met een
inrijverbod vanaf de Zwolsestraat.
Gevers Deynootweg - Zwarte Pad: De toegang naar de
parkeervoorziening Zwarte Pad wordt nu ook wel ‘de Fuik’
genoemd. Het kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg wordt
vereenvoudigd. Daarmee verbetert de doorstroming voor iedereen die

Module 1 Bad

op het laatste deel van de Gevers Deynootweg moet zijn. Daarnaast
verdwijnt de huidige openbare parkeervoorziening bij het Zwarte
Pad. De noodzaak voor bezoekers om ‘de Fuik’ in te rijden verdwijnt
hiermee.
Randvoorwaarden voor het goed functioneren van de varianten:
1) Verbetering van de ontsluiting voor auto en OV impliceert een
totale ontwerpopgave voor het afvoerkanaal. Voor de nieuwe
functie van de Houtrustweg is een weg van twee rijbanen met
trottoirs en vrij liggende fietspaden nodig.
2) Het gebied Haven kan alleen goed ontsloten worden als het
knooppunt Houtrustweg - internationale ring wordt aangepast.
3) Het handhaven van de verkeersstromen in Bad vergt extra
aandacht voor het creëren van nieuw verblijfsgebied.

Module 2 Bad
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5.6

Openbaar vervoer (lijnen, kwaliteit, people mover,
transferium)

Door de toename van het autoverkeer komen de dienstregelingen
van de bus onder druk te staan. Om de betrouwbaarheid van de
dienstregeling te kunnen garanderen worden maatregelen voorgesteld.
Gedacht wordt aan meer prioriteit voor de bus bij verkeerslichten en
het gebruik van vrije openbaar vervoerbanen.
In de uitgangspuntennota is de ambitie uitgesproken om de belangrijke
toeristische attracties en parkeervoorzieningen langs de kust te
verbinden met een openbaar vervoer verbinding. De vraag naar OV
is echter niet continu en deels afhankelijk van niet te voorspellen
factoren, zoals als het weer. Daarom is een openbaar vervoerdienst
binnen een vaste dienstregeling niet de meest voor de hand liggende
oplossing. De frequentie kan niet worden afgestemd op het plotseling
fluctuerende aanbod. Een commerciële partij kan wel adequaat en snel
op de vraag naar vervoer inspelen.

5.7

Dynamisch Verkeersmanagement, mogelijkheden op
topdagen

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) is een middel om de
bereikbaarheid van Den Haag te verbeteren. Door slimme ICT
toepassingen wordt geanticipeerd op actuele verkeerssromen. Met
DVM wordt de bestaande infrastructuur zo efficiënt mogelijk benut.
Ook het gebruik van openbaar vervoer en Park & Ride voorzieningen
(P&R) kan door DVM gestimuleerd worden.
Voor de binnenstand is een Verkeerscirculatieplan gemaakt. Voor
dit plan is een pakket van Dynamisch VerkeersManagement (DVM)maatregelen uitgewerkt, dat vanaf 2009 zal worden uigevoerd. De
maatregelen bestaan o.a. uit een groot aantal dynamische route
informatiepanelen (DRIP) op de parkeerroute van de binnenstad,
de Centrumring, de Internationale Ring en het rijkswegennet.
Scheveningen lift mee op deze en andere maatregelen uit het
Verkeerscirculatieplan Binnenstad en kan profiteren van beter
routegeleiding en route-informatie.
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Bijlage 1: Bestaande situatie
De karakteristiek van Scheveningen wordt bepaald door de ligging
aan zee, de drie verschillende wijken Haven, Dorp en Bad en de
karakteristieke verbindingen tussen deze wijken en Den Haag.
In deze bijlage wordt nader ingezoomd op het karakter van de
openbare ruimte en het huidige verkeer.

1.1

Ruimtelijke hoofdstructuur

Ligging in het landschap
Scheveningen ligt op een strandwallengebied en is gevormd door
jarenlange werking van de zee. Nagenoeg parallel aan de kust liggen
rijen jonge duinen en oude duinen afgewisseld met laagtes. In de Oosten Westduinen kun je van dit landschap genieten. De ligging tussen de
duinen wordt op de Van Alkemadelaan nog goed ervaren.
Binnen Scheveningen is deze oorsprong herkenbaar aan het reliëf
en zichtbaar in de Scheveningse Bosjes. Enkele wegen, zoals de
Nieuwe Parklaan, volgen dit reliëf en maken de link met het verleden
beleefbaar.

Sferen, lijnen en pleinen

Niet alleen de zee maakt Scheveningen tot een van de aantrekkelijkste
verblijfsgebieden van de stad, maar ook de duinen, de vele parken en
monumentale lanen.
Volgens de Nota van Uitgangspunten moet dit landschappelijk
raamwerk in Scheveningen versterkt worden. Zo zouden de Oost- en
Westduinen via de Scheveningse Bosjes weer onderling verbonden
moeten worden.
De introductie van twee groene vingers naar zee (de Badhuiskade
en de lijn 11-zone) versterken zowel het landschappelijk raamwerk
als het karakter van de sferen van Haven, Dorp en Bad. De groene
zones bieden recreatieve mogelijkheden binnen de wijken maar ook
verbindingen met het overige groen.

Ruimtelijke hoofdstructuur
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Stedelijke ontwikkeling
De ontwikkeling van Scheveningen is altijd hand in hand gegaan met
de aanleg van nieuwe wegen.
Rond 1500 is in het midden van het duinlandschap een klein
vissersdorp ontstaan. De eerste huizen en kerk werden aan de
Keizerstraat gebouwd. Via een pad door de duinen werd vis naar het
achterland gebracht om verkocht te worden.
In 1665 nam de geschiedenis van Scheveningen Dorp een wending
met de aanleg van de Scheveningseweg. Dit was een tolweg dwars
door de duinen van de hofstad naar de Keizerstraat. Deze werd
aangelegd als een groene allee naar zee waar de ‘rich and famous’ van
die tijd konden flaneren in hun rijtuigen.
In de eeuwen daarna werd vervolgens de zee ontdekt door de gegoede
burgerij. Eerst nog vanwege de helende werking, later ook als vertier.
Rond het begin van de 19e eeuw ontstonden de eerste badhuizen aan
de Zeekant.
De groei van de badplaats zorgde ook voor voorspoed in Scheveningen
Dorp. Het dorp breidde uit met kleinschalige hofjes en straatjes waar
kleine arbeiderswoningen ontstonden.
De badplaats ontwikkelde zich verder. Er werden nieuwe paviljoens
gerealiseerd zoals het paviljoen Von Wied. Al snel werd (na
Zeekant) een tweede verbinding naar de badplaats noodzakelijk, de
Badhuisstraat. Hierover ging ook de tram rijden.
Een kanaal werd gegraven om de vis naar het achterland te vervoeren.
Deze zou echter nooit in gebruik worden genomen. Rond 1873 kreeg
Scheveningen Bad met de aanleg van de Badhuisweg een zelfstandige
verbinding met de Hofstad.
Het begin van de 20e eeuw waren de hoogtijdagen van Scheveningen
Bad. De Zeekant stond vol met hotels en paviljoens. Er werd volop
gebaad en het Kurhaus en het landhoofd trokken veel publiek. De
Nieuwe Parklaan werd aangelegd. Hierover reed de Blauwe Tram. Er
reed zelfs een trein naar zee via de huidige Zwolsestraat.
In deze tijd werden nieuwe wijken in de duinen aangelegd met
een eigen sfeer, architectuur en stratenpatroon. Het gaat om
de woonwijken en villaparken Statenkwartier, van Stolkpark,
Renbaankwartier en het Belgisch park.
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In de storm van 1894 ging een groot deel van de vissersvloot
teloor. Dit leidde tot het graven van een haven. De 1e en 2e haven
waren 50 jaar later niet alleen voor vis, maar ook voor industriële
activiteiten. Voor de arbeiders werden buurten met krotten afgebroken
en nieuwe wijken aangelegd. Deze wijken werden gekenmerkt door
een planmatige en sobere opbouw. Het stratenpatroon was veelal
rationeel. Dit was ook in de Haven en omgeving terug te vinden. De
Westduinweg, die tot dan toe als duinpad een marginale functie had,
wordt nu opgewaardeerd tot een doorgaande route voor autoverkeer.
De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich door een
voortgaande ontwikkeling van de bestaande stad. De aanleg van het
Telderstracé en het World Forum gebied maakte Scheveningen beter
bereikbaar voor het latere massatoerisme.
De herontwikkelingen in de periode van 1970 tot 1990 zijn bepalend
geweest voor het huidige Scheveningen. Toen is Bad uitgegroeid
tot een centrum van amusement en strandvertier. Door de massale
nieuwbouw ging de verbinding met de zee verloren. De openbare
ruimte is nu ingericht voor ‘stromen’, maar niet voor ‘aankomen’.
Scheveningen is in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een gebied
met drie verschillende kernen met verschillende tijdsbeelden en
verschillende verbindingen met Den Haag.
Hieronder wordt nader ingezoomd op de karakteristiek van de
infrastructuur.

1901
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Ruimtelijke Kwaliteit belangrijkste wegen
De ontwikkeling van Scheveningen met alle veranderingen heeft geleid
tot het huidige wegenstelsel met routes naar zee en routes parallel aan
de zee.
Lijnen naar zee
De Scheveningseweg, Nieuwe Parklaan/Badhuisweg en de Statenlaan
zijn de historische lanen van allure, vanwege de laanbeplanting en het
uitzicht.
De Zwolsestraat en de Houtrustweg zijn van latere datum en zijn meer
functioneel van aard. Wel bieden deze wegen naar zee zicht op het
omliggende duinlandschap.
Deze lanen naar zee bereiken echter nooit feitelijk de zee. Ze stoppen
waar vroeger een duinenrij lag en nu bebouwing staat.
Eén van de ambities van de Nota van Uitgangspunten is om deze
aankomst aan zee weer te verbeteren.

Deynootweg – Jurriaan Kokstraat – Prins Willemstraat – Duinstraat
–Westduinweg. Deze route wordt intensief gebruikt door alle
verkeerssoorten. Op dit traject liggen de meeste verkeersknelpunten.
Vooral het eerste stuk wordt als een verkeersriool ervaren. Vanuit
ruimtelijk oogpunt domineert het verkeer over het verblijven.
Vanuit de omgeving gezien doorsnijdt deze route Scheveningen Dorp.
De route door de achter de kustlijn gelegen wijken verbindt de
winkelstraten van Scheveningen met elkaar. Ook hier wringt het
verkeer zich door de Badhuisstraat en de Kanaalstraat. Dit leidt vooral
tot een conflict tussen de verkeersdrukte en de ruimtelijke kwaliteit
van deze straten.
Ondanks het smalle profiel wordt deze route toch hoog gewaardeerd.

Masterplan Sch

Routes parallel aan de zee
In de loop der eeuwen zijn er vier verbindingen parallel aan de kust
ontstaan tussen de verschillende wijken:
1)
de boulevard langs zee en strand;
2)
de route dwars door Bad, Dorp en Haven;
3)
de route: Frederik Hendriklaan-Kanaalweg/BadhuisstraatStevinstraat;
4)
de Noordwestelijke Hoofdroute.
Bij de aanleg van de afzonderlijke wijken zijn de verbindingen nooit
als onderdeel van de route door Scheveningen vormgegeven. Dit
blijkt onder andere uit het smalle profiel van de straten in de hiernaast
aangegeven rood gearceerde zone.

Grid van Schev

Horizo

"gevoe

Vertica

"gevoe

De route langs de kust wordt door de bewoners en ondernemers van
Scheveningen hoog gewaardeerd vanwege het fantastische uitzicht
op zee, wat het wonen in Scheveningen speciaal maakt. De zee is
natuurlijk de grootste landmark voor bezoekers van Scheveningen.
De boulevard wordt op korte termijn opnieuw ingericht in combinatie
met de versterking van de zeewering. Het plan omvat een verbetering
van de kwaliteit ten koste van het huidige tweerichtingen verkeer.
De route dwars door de drie gebieden gaat over de Gevers
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Lijnen naar zee & routes door Scheveningen

1.2

Hoofd infrastructuur

Wegenstructuur
Scheveningen wordt aan drie zijden begrensd door de zee en de
duinen. Daardoor zijn de hoofdwegen van oudsher haaks op de
kust gericht. Ze verbinden Scheveningen met Den Haag. Via de
Noordwestelijke Hoofdroute en de Lozerlaan of Noordelijke randweg is
Scheveningen ook verbonden met het Rijkswegennet.
De Noordwestelijke Hoofdroute heeft meerdere belangrijke functies
binnen het Haagse wegennet. De route is de hoofdontsluitingsweg
voor alle naastgelegen stadsdelen, maar is ook onderdeel van de
Internationale Ring.
De verbindingen parallel aan de kust, tussen de drie gebieden Bad,
Dorp en Haven zijn beperkt. Er is eigenlijk maar één echte verbinding
te benoemen die ook voor het autoverkeer als een hoofdontsluiting
fungeert. Dit is de route Gevers Deynootweg - Jurriaan Kokstraat Prins Willemstraat - Duinstraat - Westduinweg.
De Strandweg verbindt Scheveningen Bad met Scheveningen Haven
en is geen onderdeel van het hoofdroutenetwerk voor auto’s. Hoewel
het geen hoofdroute is, maken veel automobilisten gebruik van deze
‘recreatieve’ route tussen Bad en Haven.
Conform het vastgestelde Boulevardplan is deze route voor auto’s in
de nabije toekomst slechts in één richting mogelijk.

Hoofdinfrastructuur
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Parkeervoorzieningen
Scheveningen Kust kent een duidelijk onderscheid tussen openbare
parkeerplaatsen voor bezoekers en parkeerplaatsen voor bewoners en
werknemers.
De openbare bezoekersparkeerplaatsen liggen grotendeels in grote
openbare parkeervoorzieningen.
Als gevolg van de plannen voor de nieuwe Boulevard zullen de
vervallende parkeerplaatsen van de boulevard worden gecompenseerd
in nieuwe parkeergarages op locaties als Badhuiskade, Circusplein en
Noordelijk Havenhoofd.
Op het hiernaast afgebeelde plaatje zijn de grote parkeervoorzieningen
en de gebieden met betaald parkeren op het maaiveld aangegeven.
Een deel van de woongebieden in Scheveningen heeft een
parkeerregime voor het parkeren op straat. Momenteel wordt het
voorstel uitgevoerd om in een aantal woonbuurten betaald parkeren in
te voeren. De grens van het betaald parkeren gebied in Scheveningen
komt te liggen bij de Keizerstraat en de Scheveningseweg. Na 2010
kunnen eventueel ook de overige woonbuurten van Scheveningen
weer aan bod komen voor een parkeerregiem.

Parkeervoorzieningen
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Openbaar vervoer
Scheveningen is goed voorzien van openbaar vervoer. Momenteel
rijden vijf tramlijnen door Scheveningen. In het kader van de
structuurvisie Den Haag 2020 hebben de gemeente Den Haag en
het stadsgewest Haaglanden met ‘Netwerk Randstadrail’de ambitie
uitgesproken om het openbaar vervoer te verbeteren. Voor de lijnen 1,
9 en 11 worden de mogelijkheden onderzocht om Randstadrailkwaliteit
te behalen. Het gaat om vergroting van de capaciteit en kwaliteit.
Parallel aan de kust bestaan twee buslijnen.

Openbaar vervoer

Fietsvoorzieningen
Den Haag heeft een hoofdroutenetwerk voor de fiets. Dit netwerk
bestaat uit de belangrijkste fietsroutes door Den Haag. Op deze routes
moet de kwaliteit voor de fietsers hoog zijn. De kwaliteit van deze
routes bestaat uit eigen fietsvoorzieningen, comfort, veiligheid en
continuïteit. Voor Scheveningen zijn bijna alle hoofdfietsroutes haaks
op de kust gericht. De fietsroutes zijn kwalitatief goed. Geen route
komt echter helemaal tot aan de kust.
Parallel aan de kust zijn de fietsroutes beperkt. Ook de continuïteit en
de veiligheid van de parallelle routes kunnen beter. Momenteel moet
de fietser op deze routes om de schaarse openbare ruimte concurreren
met de automobilist.
Er zijn in Scheveningen bewaakte fietsstallingen. (Biesieklette)

Netwerk RandstadRail

Fietsvoorzieningen
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1.3

Knelpunten anno 2008

De huidige knelpunten zijn samen met een vertegenwoordiging van
bewonersorganisaties en ondernemers geïnventariseerd. Persoonlijke
gesprekken hebben niet alleen een goed beeld gegeven van de
knelpunten, maar ook van de aard van de frictie. Tevens hebben de
persoonlijke gesprekken met deze stakeholders duidelijk gemaakt
welke routes voor de Scheveningers belangrijk en prettig zijn.
Scheveningen-kust heeft een verkeersbeeld dat bepaald wordt door
grote bezoekersstromen. Het verkeersysteem van Scheveningen wordt
echter niet alleen bepaald door de grote stromen ‘dagjesmensen’
op de toeristische dagen. Het wegennet staat ook onder druk in de
avondspits op ‘normale’ dagen.
Bij de beelden van de hoofdinfrastructuur was al te zien, dat de
verschillende vervoersstromen op dezelfde wegen samen komen. Hier
concurreren de fiets, voetgangers, de trams en de auto’s om dezelfde
ruimte.
Er zijn anno 2008 al capaciteitsproblemen geconstateerd bij
verschillende kruispunten, er wordt overlast ervaren van doorgaand
verkeer door woonwijken en de bereikbaarheid en de herkenbaarheid
van het parkeersysteem laat soms te wensen over.
Autoverkeer
Mensen van buiten Den Haag vinden hun weg via de A12, de
centrumring en/of wijkwegen naar Scheveningen. Dit leidt op drukke
dagen tot stagnatie in de hele stad.
Dit knelpunt wordt op stadsniveau aangepakt: Het verbeteren van
de ‘internationale’ ring met bijvoorbeeld de nieuwe Hubertustunnel
zal de centrumring en de wijkwegen ontlasten. Dit neemt niet weg,
dat de stagnatie op de wegen binnen Scheveningen om ook andere
maatregelen vragen.
Het autoverkeer van Den Haag naar Scheveningen en vice
versa gebruikt veelal de wegen: Houtrustweg, Statenlaan,
Scheveningseweg, Nieuwe Parklaan en Zwolsestraat.
De belangrijkste route voor het verkeer binnen Scheveningen is: de
Westduinweg – Jurriaan Kokstraat – Gevers Deynootweg.
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Knelpunten
De knelpunten in het huidige verkeerssysteem van Scheveningen zijn
tot een aantal hoofdproblemen te categoriseren.
1.
Te weinig capaciteit voor het dagelijkse verkeer op de
belangrijke kruispunten.
2.
Extreme belasting van het wegennet door het autoverkeer
binnen een korte tijdsperiode (toeristen).
3.
Gebrekkige afstemming en sturing van en naar de grote
openbare parkeervoorzieningen, met als gevolg lange rijen wachtende
auto’s voor volle parkeergarages, veel onnodig rondrijden en
verkeersoverlast in de woongebieden.
Ad 1
Op dit moment is een aantal wegvakken en kruispunten op de
Noordwestelijke Hoofdroute overbelast. Zowel de doorstroomfunctie
als de uitwisselfunctie werken daardoor niet meer goed.
De kruispunten met de Houtrustweg en Scheveningseweg zijn in de
spitsperioden overbelast. Ook de kruising met de Stadhouderslaan
wordt zwaar belast.
Hetzelfde geldt voor het kruispunt Duinstraat - Scheveningseweg. Dit
kruispunt heeft op dit moment tijdens de avondspits moeite om het
verkeer te verwerken.
Het kruispunt Duinstraat – Prins Willemstraat – Scheveningseweg is
momenteel een belangrijke kruising binnen het verkeerssysteem. De
verwerkingscapaciteit is beperkt, omdat er door de schaarse ruimte
geen afzonderlijke opstelvakken voor afslaand verkeer zijn. Hierdoor
treedt tijdens de avondspits regelmatig stagnatie op.
Het kruispunt Westduinweg – Zeesluisweg kan het verkeer in de
huidige situatie nog zonder verkeerslichten verwerken. Door de
autonome groei van het autoverkeer en een toename van bezoekers
van en naar de haven en het strand zal binnen aanzienlijke tijd dit
kruispunt in aanmerking komen voor verkeerslichten of een rotonde.
De hoeveelheid openbare ruimte op de Jurriaan Kokstraat, Prins
Willemstraat en de Duinstraat is te beperkt voor de combinatie fiets-,
autoverkeer en openbaar vervoer.

De kruispunten Harstenhoekweg – Zwolsestraat en Zwolsestraat
– Gevers Deynootweg en Gevers Deynootweg – Badhuisweg zijn
belangrijk voor de verkeersafwikkeling binnen Scheveningen Bad. Er
zijn hier verschillende verkeersbewegingen die met elkaar conflicteren.
Ad 2
Bezoekers van het strand en van evenementen komen en verlaten
Scheveningen in een kort tijdsbestek. Niet alleen de verbindingswegen
en knopen in Scheveningen maar ook de hoofdwegen van Den Haag
zijn hier niet op toegerust. Het gaat hierbij in het algemeen niet om
gebrek aan capaciteit op de wegvakken maar om capaciteitsgebrek
op de doseerpunten, zoals verkeerslichten en in- en uitritten van
parkeervoorzieningen.
Ad 3
Tijdens het badseizoen en bij evenementen wordt stagnatie van het
verkeer veroorzaakt door een inefficiënt parkeersysteem en door hoge
piekbelasting op het wegennet.
Ongeacht of er te veel of te weinig parkeerplaatsen voor bezoekers in
Scheveningen zijn, blijkt het momenteel moeilijk om mensen te sturen
naar de parkeervoorzieningen waar nog plaats is.
Parkeren
De aanwezige parkeergarages functioneren goed. De parkeergarage
aan de Zwolsestraat is echter dermate groot, dat die alleen op
topdagen gevuld wordt.
Tijdens de topdrukte vormt het rondrijdend verkeer, dat op zoek is naar
een parkeerplaats een groot knelpunt. De oorzaak ligt in het gegeven,
dat de automobilist niet weet waar nog beschikbare parkeerplaatsen
zijn en dat bekenden eerst zoeken naar de gratis parkeerplaatsen.
In veel woonstraten van Scheveningen is nog geen parkeerregime.
Bewoners moeten hier met bezoekers van Scheveningen concurreren
om een parkeerplaats. Daarnaast zijn er woonstraten waar een tekort
aan parkeerplaatsen is in relatie tot het autobezit van de bewoners.

Openbaar Vervoer
Steeds meer bezoekers van Scheveningen maken gebruik van het
openbaar vervoer. Ook komen de bezoekers van Scheveningen meer
verspreid over het jaar.
Voor Scheveningen is nog een verbeterslag te maken als het gaat
om het flexibel of het incidenteel inzetten van openbaar vervoer. Dit
geldt zowel voor tramvervoer vanaf de treinstations en mogelijke P&R
locaties als voor busvervoer.
Huidige P&R
Momenteel is er nog geen ‘structurele’ P&R-voorziening gericht op
Scheveningen.
De meeste bezoekers van Scheveningen die met de auto komen,
komen uit de regio van Den Haag (straal ca 30 km). Deze automobilist
is moeilijk uit de auto te halen. Pas als alle parkeerplaatsen in de
kustzone van Scheveningen vol zijn, is deze automobilist bereid om
ergens anders te parkeren.
Afgelopen jaren is er wel incidenteel gebruik gemaakt van de ANWBlocatie en van het Malieveld tijdens evenementen en stranddagen.
Vanuit Scheveningen wordt steeds meer gevraagd om een P&Rvoorziening ter ontlasting van het leefgebied Scheveningen (zie
hoofdstuk 4).
Fietsverkeer
Uit de persoonlijke gesprekken met de stakeholders bleken de
bewaakte fietsenstallingen niet te voldoen. Er zijn te weinig punten
waar fietsen gestald kunnen worden. De stalling op het Palaceplein
is te ver weg van de bestemming en de prijs is niet uitnodigend
genoeg. Op de promenade worden nu veel fietsen wild geparkeerd,
wat tot overlast leidt voor de ondernemers en bezoekers. Nieuwe
fietsenstallingen zijn gewenst op acceptabele loopafstanden van de
toeristische bestemmingen.
Op de aangewezen hoofdroutes ontbreken nog enige schakels. In
Scheveningen zijn deze hoofdverbindingen hoofdzakelijk haaks op de
zee gericht tussen de kust en het centrum.
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Bijlage 2: Geldend beleid
Het bestaande verkeersbeleid is vastgelegd in het Verkeersplan
(verkeersbeleid tot 2010) en in het Verkeerscirculatieplan
Scheveningen (2003).
Parallel aan de uitwerking van de Haagse Masterplannen wordt ook de
Haagse Nota Mobiliteit uitgewerkt. Deze nota is de opvolger van het
Verkeersplan (verkeersbeleid tot 2010) uit 2001. Veel onderwerpen
die voor Scheveningen van belang zijn zoals;
bereikbaarheidsdoelstellingen, openbaar vervoer, dynamisch
verkeersmanagement, parkeerbeleid (inclusief P&R), Internationale
Ring, vinden in de Haagse Nota Mobiliteit hun grondslag.
Verkeersplan
In het Verkeersplan wordt Den Haag opgedeeld in stadsleefgebieden.
De stadsleefgebieden omvatten de woon- en werkgebieden. Tussen
de stadsleefgebieden liggen de hoofdontsluitingswegen. Door het
gemotoriseerd verkeer naar deze hoofdontsluitingswegen te trekken
neemt de leefbaarheid in de woongebieden toe. Scheveningen is in dit
verkeersplan als een groot stadsleefgebied aangeduid.
Verkeerscirculatieplan Scheveningen
Het Verkeerscirculatieplan Scheveningen is opgesteld als onderdeel
van het Masterplan Scheveningen-Kuststrook d.d. 2001. Dit plan
geeft aan dat het eindbeeld van het Verkeersplan niet in één keer
gerealiseerd kan worden, gezien de omvang en complexiteit van de
verkeersstructuur. Aan de hand van een aantal concrete projecten
geeft het Verkeerscirculatieplan Scheveningen een aanzet om
uiteindelijk naar het beoogde eindbeeld van een aaneengesloten
stadsleefgebied te komen. Projecten die in het Verkeerscirculatieplan
Scheveningen worden benoemd zijn onder andere de Duindorpdam,
het Boulevardplan en de herinrichting Keizerstraat.

Verkeersplan
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Parkeerbeleid
De gemeente wil autogebruik faciliteren, maar niet-noodzakelijk
autogebruik juist ontmoedigen, zodat de stad bereikbaar en leefbaar
blijft.
Met name wanneer gebruikers de keuze voor verschillende
modaliteiten hebben, kan ook met het parkeerbeleid deze keuze
beïnvloed worden, bijvoorbeeld door het parkeren te beprijzen. Ook
in geval van schaarste is keuzebeïnvloeding aan de orde, waarbij niet
alleen aan beprijzing gedacht kan worden, maar bijvoorbeeld ook aan
sturing in parkeerlocatie.
De beïnvloeding van de keuze is met name aan de orde als de ambitie
om de kwaliteit van de openbare ruimte (oftewel de leefbaarheid) en
de bereikbaarheid te waarborgen onder druk komt te staan door de
parkeerdruk in de openbare ruimte.
In het Masterplan Scheveningen-kuststrook van 2001 is het aantal
parkeerplaatsen voor bezoekers in Scheveningen Bad en langs de
boulevard bevroren op 4650.
Enerzijds mogen er geen parkeerplaatsen bij om het aantal
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Parkeerbeleid
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autobewegingen te beperken en anderzijds mogen er geen
parkeerplaatsen af. Dit aantal van 4650 is al ca 15 jaar onveranderd.
De nieuwe ambities, zoals het herontwikkelen van het Norfolkterrein
noodzaken een toevoeging van parkeerplaatsen.
Eén van de uitgangspunten voor het nieuwe Masterplan, welke door
de raad zijn vastgesteld, is het loslaten van het maximum aantal
parkeerplaatsen.
Wat blijft is de regel dat bij nieuwbouw de benodigde parkeerruimte op
eigen terrein moet worden gerealiseerd.
Beleid ten aanzien van de zeewering
Ook de plannen van de boulevard zijn uitgangspunt voor het
Masterplan. Het instellen van éénrichtingsverkeer, het compenseren
van de vervallende parkeerplaatsen binnen het masterplangebied,
het verbeteren van de voetgangersroutes tussen parkeergarages en
boulevard worden in het Masterplan meegenomen.
De ruimtelijke mogelijkheden in Scheveningen-kust worden beperkt
door de keur van het Hoogheemraadschap Delfland. Volgens deze
keur is het aanleggen van ondergrondse bouwwerken binnen 300
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Natura 2000-gebieden

meter van de kustlijn niet toegestaan ter bescherming van de primaire
zeewering.
Beleid ten aanzien van groen
De Oost- en de Westduinen zijn aangewezen als Natura 2000 gebied.
In de Nota Groenbeleid is de groene hoofdstructuur van Scheveningen
opgenomen. Vanwege het klimaat (zon, wind en zout) is in de eerste
500 meter vanaf de kust een beperkt gebruik van bomen mogelijk.
Volgens de Kadernota Openbare Ruimte dienen de Boulevard en
de kades in de Haven benoemd met Hofstadkwaliteit te worden
uitgevoerd.
In de Quickscan Openbare Ruimte worden Scheveningen-Haven,
Havenkwartier Noord en Dorp-West benoemd als eerste prioriteit
aandachtsgebieden openbare ruimte.

Nota groenbeleid

Kadernota Openbare Ruimte
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Bijlage 3: Modellenstudie voor verkeer
Om een goed werkend verkeerssysteem te kunnen opstellen is de
inbreng van bewoners en ondernemers uit het gebied nodig. Zij
ervaren de knelpunten als geen ander en de wijzigingen moeten
aansluiten op hun behoeften. Daarom zijn vertegenwoordigers van
bewonersorganisaties en ondernemers (stakeholders) gevraagd om
mee te denken en kritiek te leveren. In deze bijlage is dit proces van
consultatie nader beschreven.
De persoonlijke gesprekken met de stakeholders over (toekomstige)
knelpunten, wensen van de stakeholders en beleving van de openbare
ruimte hebben geleid tot 4 denkrichtingen, die vertaald zijn in 4
modellen.

Model 1 “Lijnen naar zee”
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3.1

Beschrijving modellen

Voor de modellen is sturing van het dominante autoverkeer als basis
genomen. Er is gestreefd naar concentratie van autoverkeer op
hoofdwegen en ontrafeling van verkeersoorten.
Denkrichting 1: Kiezen voor bestemming Bad of Dorp of Haven
Model 1 “Lijnen naar zee”
•
De herkenbaarheid van de afzonderlijke wijken
onderstrepen met een eigen toegangsroute met eigen karakter
en parkeermogelijkheid
•
Geen autoverbinding tussen bestemmingen
•
Wijkcirculatie via de inprikkers
Denkrichting 2: Optimale bereikbaarheid van toeristische gebieden
Model 2 “Haven-Dorp-Bad”
•
Bad en Haven hebben twee toegangswegen, die onderling
verbonden zijn
•
Grote doorstroming mogelijk door éénrichtingsparkeercircuit
•
Dorp blijft in luwte
•
Beperking autoverkeer tussen wijken

Model 2 “Haven-Dorp-Bad”

Denkrichting 3: Maximale scheiding tussen bewoners en bezoekers
Model 3 “Boulevard XL”
•
“Boulevard” schakelt belangrijkste toeristische gebieden
•
Statenkwartier, Dorp en Belgisch park hebben eigen verbinding
met internationale ring
•
Bad, Dorp en Haven vormen een groot leefgebied
Denkrichting 4: Bereikbaarheid van heel Scheveningen voor iedereen
Model 4 “Routes door Scheveningen”
•
Kustroute met parkeergelegenheid langs de toeristische
attracties
•
Wijkenroute met gewijzigde functie Scheveningseweg
•
In beide routes éénrichtingsverkeer op smallere straten

Model 3 “Boulevard XL”

3.2

Afwegingscriteria

De voor- en nadelen van de modellen zijn beoordeeld aan de hand van
afwegingscriteria. Op basis hiervan zijn twee (aangepaste) modellen
gekozen voor nadere uitwerking tot varianten.
De afwegingscriteria:
1)
Draagvlak van bewoners en ondernemers
2)
Potentie voor efficiënt en robuust verkeerssysteem
3)
Potentie voor ruimtelijke ontwikkelingen
4)
Potentie voor groen en kwaliteit openbare ruimte
5)
Potentie voor ecologische kwaliteit
6)
Financiële haalbaarheid
Draagvlak van bewoners en ondernemers
Geconcludeerd kan worden, dat er geen unaniem oordeel is over de
modellen.
Uit de eerste reacties bleken de modellen 3 en 4 tot de verbeelding te
spreken en model 1 te worden verfoeid.

Model 4 “Routes door Scheveningen”
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De wensen van de bewonersorganisaties in zijn algemeenheid:
Overlast verminderen van het verkeer van toeristen (m.b.v.
parkeerbeleid, transferium).
Geen segmentering van Scheveningen door beperking van
verkeer tussen wijken.
Maximale keuzemogelijkheden van verbindingen.
Uit latere schriftelijke reacties kan worden opgemaakt, dat geen
van de gepresenteerde modellen acceptabel zijn. Benadrukt
wordt, dat de inprikkers voor alle doelgroepen belangrijk zijn en de
dwarsverbindingen voor de bewoners en hun bezoekers.
Potentie voor efficiënt en robuust verkeerssysteem
Een aanpassing van het verkeerssysteem moet een verbetering
geven van de in beeld gebrachte knelpunten. Het moet daarnaast
mogelijkheden bieden voor de alternatieven van het autovervoer, zoals
een goed openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.
Model 1 geeft mogelijkheden om conflictsituaties te mijden, maar is
erg afhankelijk van een goed functionerende ring en erg kwetsbaar.
Model 2 biedt veel mogelijkheden.
Model 3 biedt mogelijkheden voor een groot leefgebied.
Model 4 geeft weinig mogelijkheden voor groei van het verkeer, het
verkeer blijft door de leefgebieden gaan.
Potentie voor ruimtelijke ontwikkelingen
Alle modellen bieden mogelijkheden voor toevoeging van het gewenste
programma.
Model 4 biedt de geringste mogelijkheden. Bij verdere ontwikkelingen
zal bij dit model wederom een aanpassing van het systeem nodig zijn.
Potentie voor groen en kwaliteit openbare ruimte
Model 3 biedt veel mogelijkheden, omdat er meer ruimte vrij komt voor
groen.
Potentie voor ecologische kwaliteit
Model 3 biedt veel mogelijkheden vanwege de oversteekbaarheid van
wegen.
Model 4 is daarentegen negatief voor de ecologische verbindingen.
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Financiële haalbaarheid
De investeringen zijn voor alle modellen vergelijkbaar, met uitzondering
van model 3 waar een extra investering nodig is.

3.3

Conclusies

De beoordeling van de modellen laat zien dat er geen voorkeursmodel
te benoemen is. Geen model scoort op alle punten goed.
Model 1 is niet acceptabel vanwege de sterke segmentering en geringe
verbeteringen voor het verkeer.
Model 2 geeft met een route langs de parkeergarages goede
mogelijkheden voor Bad.
Model 3 biedt een groot leefgebied in het “achterland”, achter de
kustzone. De constructie onder of over de haven is financieel een
groot nadeel.
Model 4 heeft uit verkeersoogpunt en uit oogpunt van ruimtelijke
kwaliteiten geen meerwaarde. Voor bewoners zijn verbindingen tussen
Haven en Bad essentieel, maar éénrichtingsverkeer is moeilijk.
Het blijkt niet mogelijk om één denkrichting voor héél Scheveningen
door te voeren, omdat de opgaven voor het verkeer per gebied
verschillend zijn en om een andere oplossing vragen.

Bijlage 4: Proces van consultatie
Om te zorgen dat een nieuw verkeersysteem nog steeds aansluit bij
de behoeften van de gebruikers, is gekozen voor consultatie van de
stakeholders in Scheveningen, zijnde een vertegenwoordiging van
bewonersorganisaties en ondernemersgroepen.

Stap 4:
De denkrichtingen en modellen zijn op 28 mei 2008 aan de
stakeholders gepresenteerd en bediscussieerd. Uit deze discussie
bleek dat delen van de modellen tot de verbeelding spraken. Geen van
de modellen was voor de stakeholders echter acceptabel om uit te
voeren.

Wethouder Smit van Verkeer heeft op 28 januari 2008 aan de
stakeholders het proces in stappen toegelicht:
Stap 1: Inventarisatie door gemeente
Stap 2: bespreking inventarisatie met stakeholders
Stap 3: opstellen 4 modellen door gemeente
Stap 4: reactie van stakeholders op 4 modellen
Stap 5: keuze van 2 (samengestelde) modellen voor uitwerking tot
integrale verkeersvarianten voor discussienota door gemeente
Stap 6: samenspraak met alle geïnteresseerden

Stap 5:
De modellen zijn getoetst aan een zestal criteria, waarvan draagvlak er
één was. Wederom bleek dat geen van de modellen geschikt was voor
een letterlijke doorwerking. De voor- en nadelen van de 4 modellen
waren erg gebiedsgericht.
Wethouder Smit heeft met instemming van de totale stuurgroep
besloten om twee nieuw samengestelde modellen te laten uitwerken
tot varianten. Dit besluit is op 10 september door de wethouder aan
de stakeholders toegelicht.

Stap 1
De inventarisatie van de bestaande situatie is verbeeld in kaarten. Ook
de analyse van de huidige en toekomstig verwachte knelpunten is in
kaart gebracht. Dit heeft geleid tot inzicht in verbetermogelijkheden
voor het verkeerssysteem.

Stap 6:
De fase van samenspraak is nu aangebroken.

Stap 2:
De bewoners en ondernemers in Scheveningen en zeker de
stakeholders weten als geen ander hoe de openbare ruimte wordt
gebruikt en ervaren. Zij zijn in de maand april uitgenodigd om
te reageren op de inventarisatie. Zij hebben aangegeven welke
knelpunten zij ervaren, maar ook welke routes zij het meest gebruiken
of het meest waarderen.
Aan de hand van deze informatie kon de inventarisatie worden
gecompleteerd en de opgave voor een ruimtelijk verkeersplan in
Scheveningen-kust helder worden geformuleerd.
Stap 3:
Op basis van de opgave en de beleving van de stakeholders zijn
vier extreme denkrichtingen gekozen voor een aanpassing van het
verkeerssysteem. Deze denkrichtingen zijn in modellen vormgegeven.
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Bijlage 5: Relevante uitgangspunten

2.4

Op 14 februari 2008 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten
Masterplan Scheveningen-Kust vastgesteld. De in deze fase relevante
uitgangspunten voor Verkeer en Ruimte zijn hieronder aangehaald.

2.5

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5.
1.6

1.8
1.9.

2.
2.1

2.2
2.3
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Uitgangspunten ruimtelijke structuur en openbare ruimte
Versterken van de stedenbouwkundige structuur en
samenhang, versterken van de aanhaking op de stad,
versterken van de relatie tussen de deelgebieden onderling.
Optimaal gebruikmaken van de lange historische
ontsluitingslijnen. Deze lijnen bij herinrichting een uitstraling
geven die hoort bij de sfeer van het betreffende gebied.
Elke lijn laten eindigen op een plein met verschillende functies.
Versterken en vernieuwen van de verschillende sferen door
een herkenbare openbare ruimte en een onderscheidende
architectuur.
In de groenblauwe linten ruimte bieden voor recreatieve
elementen en voor recreatieve routes (wandelen, fietsen en
varen).
Versterken van de samenhang en kwaliteit van het openbaar
gebied. Voor de belangrijke locaties en lijnen uitgaan van
Hofstadkwaliteit (en incidenteel maatwerk), voor de overige
delen van de openbare ruimte van Residentiekwaliteit.
De pleinen en hun directe omgeving worden verkeersluw
gehouden door het bezoekersverkeer naar parkeergarages af te
leiden.
Het beperken van (parkeer)overlast door auto’s in de
woongebieden moet samengaan met versterking van de
kwaliteit van de openbare ruimte.
Uitgangspunten verkeer, vervoer en parkeren
Realiseren van een heldere logische verkeersstructuur voor
heel Scheveningen, die de geplande ontwikkelingen en de groei
van Scheveningen op termijn mogelijk maakt en aansluit op de
hoofdstructuur van de stad en de regio. De Internationale Ring
vervult daarbij een cruciale rol. Dit mag niet ten koste gaan van
de leefbaarheid.
Tijdig investeren in bestaande en te verwachten zwakke
schakels in het hoofdnetwerk.
De (parkeer)overlast van auto’s in de woonwijken
verlagen door een combinatie van invoering van
parkeerregulerende maatregelen en toevoegen van (gebouwde)
parkeervoorzieningen voor bewoners.

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

5.
5.2
5.5
5.6
5.7

Realiseren van nieuwe openbare parkeervoorzieningen voor
bezoekers dichtbij de aanvoerwegen en voorzieningen en in
goede verbinding met de publiekstrekkers.
Onderzoeken haalbaarheid transferia buiten de stad en het
gebruik van bestaande parkeergarages/-pleinen op topdagen,
met de mogelijkheid om verder te reizen met openbaar vervoer.
De tramlijnen van en naar Scheveningen verbinden met
de regio en opwaarderen tot RandstadRailkwaliteit. Een
tramverbinding naar het Norfolkterrein aanleggen, parallel
aan de bouwontwikkelingen, zodat deze verbinding zoveel
mogelijk gelijktijdig met de oplevering van de woningen op het
Norfolkterrein operationeel kan zijn. De aanleg van de tramlijnen
– indien mogelijk en indien opportuun – combineren met de
aanleg van transferia.
Het hoofdfietsnetwerk complementeren, de lange fietslijnen
vanuit Den Haag en het achterland doortrekken tot aan het
strand.
Een kustroute voor fietsers aanleggen, aansluitend op de
duinen.
Betere loop- en fietsroutes en toeristisch vervoer (bijvoorbeeld
shuttletreintje) realiseren tussen de parkeervoorzieningen en de
verschillende attracties in Scheveningen.
Aanbieden van voldoende (bewaakte) stallingplaatsen voor de
fiets. .
Gelet op de toename van het aantal functies, wordt de
norm van maximaal 4.650 parkeerplaatsen voor bezoekers
losgelaten.
Uitgangspunten landschap en natuur
Versterken van de groene en ecologische structuren.
Toevoegen van een nieuw lintpark lopend van De Verademing
tot aan de keerlus Lijn 11.
Mogelijkheden onderzoeken van een groenblauwe verbinding
van de Scheveningse Bosjes via het Westbroekpark naar de
Badhuiskade.
Versterken ecologische verbinding tussen Westduinpark en
Oostduinen via de Scheveningse Bosjes.

COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag
Samenstelling
Projectteam Verkeer & Ruimte, masterplan Scheveningen-kust
Beeld-/fotomateriaal
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Zorgvuldigheid is betracht bij het achterhalen van de eigenaar c.q.
fotograaf van elke foto. Organisaties en personen die menen dat
bepaalde rechten bij hen liggen, kunnen hierover contact opnemen.
Oplage
500 stuks

December 2008
Deze publicatie is op te vragen en te downloaden via
http://www.wereldstadaanzee.nl/ of http://www.denhaag.nl/
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