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1 Inleiding
Voor u ligt het verkennende onderzoek van het Comité “Toekomst
Scheveningen Bad voor bewoners en ondernemers” naar de
mogelijkheden om Scheveningen meer allure te geven, passend bij de
visie van de gemeente om van Den Haag en Scheveningen een
Wereldstad aan Zee te maken.
Het bijzondere van dit document is dat het tot stand is gekomen door
een samenwerking tussen ondernemers en bewoners op Scheveningen
Bad, verbonden in het Comité Toekomst Scheveningen Bad. Beide
groepen hebben de handen ineengeslagen om met een passend voorstel
te komen voor de toekomst van hun Scheveningen.
Scheveningen Bad is een plek voor iedereen die graag naar het strand
gaat. Er is veel gebouwd en gedaan in de loop der jaren om van
Scheveningen een vierseizoenen badplaats te maken. De komst van het
vernieuwde Circustheater, Sealife, Vitalizee, het museum Beelden aan
Zee, het Muzee Scheveningen, de Pathé bioscoop, het Holland Casino
en vele evenementen hebben naast de vele andere
uitgaansgelegenheden er toe bijgedragen dat Scheveningen één van de
meest succesvolle badplaatsen in Noordwest Europa is geworden.

Tot nu toe zijn de omzet en bezoekersaantallen alleen maar gestegen,
maar een kentering ligt op de loer. De vraag verandert, het product
Scheveningen moet met zijn tijd mee gaan! Echter zonder de
grootschalige sloop zoals nu door de gemeente is gepresenteerd.
De vraagstelling die wij als Comité hebben gehanteerd luidt:
Ontwikkel een toekomstvisie voor Scheveningen Bad op basis
van de analyse en uitgangspunten van de Gemeente, op een
zodanige wijze dat bewoners kunnen blijven wonen en
ondernemers kunnen blijven ondernemen.
In onze brief van 12 maart “Reactie Comité Toekomst Scheveningen
Bad op discussienota Masterplan Scheveningen-kust" hebben wij u deze
uitwerking van onze reactie toegezegd.
Met de visie en het vlekkenplan dat voor u ligt menen wij een grote stap
in de goede richting te hebben gezet.

Scheveningen Bad heeft eerder in haar geschiedenis voor vraagstukken
gestaan voor wat betreft toekomstige stedelijke ontwikkelingen. Niets is
tijdloos. De oude 19e-eeuwse gebouwen waren in verval geraakt en
hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw. Alleen het Kurhaus is vrijwel
geheel herbouwd. Nu is het tijd voor een upgrading van de bestaande
gebouwen.
In de Nota van Uitgangspunten geeft de gemeente Den Haag aan dat er
goed over de toekomst van Scheveningen nagedacht moet worden. Met
de gemeenteraad vinden wij, dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren.
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2 Visie en uitgangspunten
2.1 Visie
Huidige bewoners kunnen blijven wonen en huidige ondernemers
kunnen blijven ondernemen!
Economische versterking van de vierseizoenen badplaats!
Het vastgestelde vernieuwingspakket van de Gemeente vormt de basis!
2.2 Uitgangspunten
De gemeenteraad heeft in de Nota van Uitgangspunten de volgende
economische doelstellingen voor Scheveningen Bad geformuleerd:
− het verhogen van de gemiddelde verblijfsduur per bezoeker,
− het verhogen van de bestedingen per bezoeker
− het verhogen van de bezoekersaantallen in de niet-zomermaanden.

Hoewel we het niet met alle uitgangspunten even eens zijn, proberen
we er wel aan te voldoen. We hebben de volgende uitgangspunten
toegevoegd:
− Behoud van bestaande woningen en ondernemingen in combinatie
met minimale plastisch-chirurgische ingrepen;
− Upgrading woningen en openbare ruimte
− Verkeersmodel een afgeleide van de toegekende functies
− Autoluw centrum
− Goede bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten
− Nieuwbouw op de tramkeerlus in laagbouwmilieu tot maximaal 8 m;
− Zee-, duin- en natuurgevoel
met als doel de economische versterking van de deelgebieden
die dat nodig hebben.

In de Nota van Uitgangspunten heeft de gemeenteraad in februari 2008
het volgende vernieuwingspakket voor Scheveningen Bad vastgesteld:
− Ongeveer 600 hotelkamers, zowel in de vorm van
familiegeoriënteerde als zakelijke hotels
− Nieuwe accommodaties voor modern entertainment, zoals theaters.
Gedacht wordt aan circa 20.000 m_, wat overeenkomt met drie
theaters met elk ongeveer 700 stoelen, maar ook andere combinaties
zijn uiteraard mogelijk
− Een nieuwe, moderne winkelstraat of een eigentijds winkelcentrum.
Deze voorziening moet aangepast zijn aan de eisen van de toekomst
en een hoogwaardig winkelaanbod waarborgen dat aansluit bij de
behoefte van de bewoners en bezoekers én beter is toegerust op een
vierseizoenenbadplaats
− Nieuwe, aantrekkelijk vormgegeven pleinen die een herkenbare
toegang geven tot zee, strand, boulevard én voorzieningen
− Nieuwbouw van circa 250 woningen extra. Daarvoor zijn de huidige
tramkeerlus aan het Zwarte Pad (40 à 60 woningen) en de huidige
plek van de tramremise aan de Harstenhoekweg (ongeveer 200
woningen) aangewezen in de Nota van Uitgangspunten.
Met deze doelstellingen en maatregelen laat de gemeente duidelijk zien
dat de vernieuwing van Scheveningen Bad vooral op economische
gronden noodzakelijk wordt geacht.
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3 Historie
De geschiedenis van de Badplaats Scheveningen begint in 1818 als de
Scheveninger Jacob Pronk met toestemming van de gemeente Den
Haag een houten badhuis opricht ongeveer ter hoogte van het huidige
Kurhaus. Tegen 1900 begon Scheveningen zich te ontwikkelen van een
vissersdorp tot een mondiale badplaats.
Begin 70-er jaren (20e eeuw) was er sprake van een verloederd
Scheveningen Bad en gebouwen waren in verval geraakt. Een nieuw
Scheveningen Bad moest opgebouwd worden want ook de
bezoekersaantallen stelden toen niet veel voor (jaarlijks ca. 3 miljoen).
Dankzij de weerstand van de bevolking blijft het Kurhaus gespaard en
kon het fraaie hotel in zijn oorspronkelijke staat worden gerenoveerd.
Het herbouwde Kurhaus werd in 1979 geopend.
Na ruim 20 jaar de negatieve gevolgen van nieuwbouw te hebben
ondervonden werd Scheveningen Bad een vierseizoenenbadplaats en
trekt inmiddels jaarlijks ca.14 miljoen bezoekers. De inspanningen
hebben duidelijk vruchten afgeworpen.

Goed geslaagde voorbeelden van vierseizoenenattracties zijn er vele.
Bijvoorbeeld het vernieuwde Circustheater, de Pathé bioscoop, het
Holland Casino, het Museum Beelden aan Zee, Vitalizee, Muzee
Scheveningen en het Sea Life Centre.
Ook bewoners hebben hun plek gevonden in Scheveningen Bad. Eén
maal voor Scheveningen gekozen wil men hier niet meer weg. De goed
onderhouden en grotendeels nieuwe woningen zijn er in alle
categorieën: voor gezinnen, voor actieve kleine huishoudens die zich
thuis voelen in een dynamische omgeving en voor empty nesters, voor
starters en voor doorstromers in het bovenmodale segment, zowel koop
als huur. Praktisch elke woning is voorzien van een parkeervoorziening.
Wonen in Scheveningen Bad is niet alleen weggelegd voor de happy few
met een gevulde beurs.
In Scheveningen Bad vindt men mogelijkheden voor iedere
portemonnee om goed en aangenaam te recreëren. Dit geldt ook voor
een dagje uit in Scheveningen Bad; reden waarom er jaarlijks zoveel
publiek naar Scheveningen komt: er is immers voor elk wat wils.

Als men nu op de Zwolsestraat naar Bad rijdt verrijst daar de hoogbouw
van Scheveningen. Voorwaar, een echte wereldstad aan zee!
Het werd een must om overdekt te kunnen shoppen. In 1982 wordt de
Palace Promenade geopend. Deze bevatte aanvankelijk veel
uitgaansgelegenheden, die het helaas niet gered hebben. Nu is het een
winkelcentrum voor funshopping en amusement, dat 365 dagen per jaar
open is.
De Pier, hoewel een attractie op zich, heeft nooit goed kunnen floreren.
Onder andere omdat de oorspronkelijk geplande aansluiting met de
Boulevard en de Palace Promenade nooit is gerealiseerd. Grote
ondernemingen als Nationale Nederlanden en het van der Valkconcern
is het, ondanks aanzienlijke investeringen, helaas niet gelukt de Pier
rendabel te maken.
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4.

Pleinen Lijnen Sferen

Wij hebben het Lijnen Pleinen Sferen concept omarmd en in het plan
doorgezet, zij het in een iets gewijzigde volgorde. Slaan de lijnen in het
gemeentelijke concept vooral op de toevoerwegen naar Scheveningen,
in dit plan hebben ze een vervolg gekregen in lijnen voor de bezoeker
nadat hij/zij het vervoermiddel heeft verlaten.
Het te ontwerpen verkeersmodel behoort volgens ons een afgeleide te
zijn van de allocatie van functies aan de diverse pleinen. In hoofdstuk 5
gaan we dieper in op het thema Verkeer en parkeren.
Alleen daar waar de toegekende functies inrichtingseisen stellen aan
verkeer en parkeren worden deze in dit hoofdstuk genoemd.
4.1 Pleinen
Bezoekers gaan nu primair naar Scheveningen voor de zee en het
strand. Strand plus boulevard is feitelijk het grootste plein van
Scheveningen. De meeste activiteiten vinden dan ook plaats op en aan
de boulevard.
Het verleden heeft al geleerd dat grote pleinen in Scheveningen funest
zijn voor verblijfneigingen van bezoekers en bewoners. Naast de
boulevard is het enige goed functionerende plein in Bad momenteel het
Gevers Deynootplein, beter bekend als het Kurhausplein, juist omdat
het zo ingesloten en intiem is. Zelfs nu in de winter zit in het weekend
alle horeca vol. De bebouwing heeft hier een gunstig effect op de wind
zodat het er prettig toeven is.

versterkt. Maatregelen in de sfeer van verkeersluw maken, aankleding,
inrichting, verlichting en toevoegen van functies zijn nodig.
Het Circusplein heeft nauwelijks een verbinding met de overige pleinen,
vooral als gevolg van het (tram)verkeer en de congestie bij de
parkeergarage. Door ook dit plein verkeersluw te maken, het
theateraanbod te vergroten en enige horeca toe te voegen kan dit plein
een echt theater- en cultuurplein worden.
Economische versterking
Pleinen kunnen een belangrijke economische impuls opleveren, wanneer
bestaande functies worden versterkt en nieuwe functies worden
toegevoegd. Wij denken hierbij aan:
• Versterking ontvangstfunctie op het Palaceplein, verder te
versterken door toevoeging hotelfunctie en kleinschalige horeca.
• Versterking horeca- en verblijffunctie op het Gevers
Deynootplein.
• Vergroting van het theater- en cultuuraanbod op het huidige
Circusplein en toevoeging horeca-aanbod.
• Toevoeging theater-/concertfaciliteiten, wellnessfaciliteiten en
familieattracties à la Madame Tussaud op de Pier;
• Versterking/upgrading functie boulevard ten noorden van de
Pier.
In het hoofdstuk deelgebieden zal op de pleinen verder worden
ingegaan.

Om pleinen goed te laten functioneren is het creëren van beschutting
tegen weer en wind een belangrijke randvoorwaarde.
De Pier zien wij als een belangrijk plein met goede kansen en ernstige
bedreigingen. Duidelijke lijnen naar de Pier zal het toevalligheidbezoek
vergroten. Daarnaast moet het aanbod aan functies worden verruimd,
zodat er ook meer gericht bezoek plaatsvindt.
Ook het Palaceplein is een plein met ernstige bedreigingen, maar ook
met grote kansen. Nu functioneert het vooral als spoorwegemplacement
en autoroute. Door zijn schaal is het er uitermate winderig en
onaangenaam toeven. Omdat op dit plein de OV-reiziger het eerst met
Bad in aanraking komt, zal de ontvangstfunctie moeten worden
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4.2 Lijnen
De lijnen moeten de samenhang tussen de pleinen en functies
versterken. Het moeten logische verbindingen zijn, zowel qua zicht als
qua uitstraling, waardoor ze een bijdrage leveren aan de totale beleving
van Scheveningen.
Het is bijna onmogelijk om direct de zee te zien als je Scheveningen
binnenrijdt, niet alleen vanwege de bebouwing, maar ook door de hoger
liggende zeewering.
Historisch gezien is het altijd al zo geweest dat het zicht op zee werd
geblokkeerd door gebouwen (zie oude foto’s van Bad), ook bij de
meeste andere badplaatsen overigens, om de simpele reden dat
bewoners en hotelgasten meer opbrengen voor investeerders dan lucht
en meeuwen.
Wanneer de huidige bebouwing even wordt weggedacht moeten
bezoekers vanaf de Gevers Deynootweg eerst ongeveer 2 meter
omhoog om de zee te kunnen zien. Pas als ze over de zeewering heen
zijn worden het strand en de boulevard zichtbaar. Wat de effecten van
de 2e Deltawet zullen zijn op Scheveningen Bad is nog onbekend. Lager
zal de huidige zeewering in ieder geval niet worden.
Het dilemma van bouwen aan de kust in Nederland is ook te zien in
Noordwijk, waarbij de zeekering inmiddels een zodanige hoogte heeft
dat het vanaf de boulevard en de achterliggende bebouwing onmogelijk
is geworden om de zee te ervaren.
Vanaf de bocht in de Zwolsestraat is er zicht op de Pier. Met enige
bouwkundige ingrepen kan deze zichtlijn worden verwijd. Door uiterlijke
aanpassingen aan de zijkanten van de Zwolsestraat vanaf de
Harstenhoekweg en de Zeekant in het verlengde daarvan en een totale
herinrichting van de openbare ruimte met een duinkarakter, kan dit een
duidelijk entreegebied worden.

van de Gevers Deynootweg ligt). Daarvoor zijn wel een paar
bouwkundige ingrepen noodzakelijk. Daarmee is het Palaceplein bij
uitstek de ontvangstruimte van Bad en geschikt om als tophalte te
worden aangemerkt. Het is dit plein waar de meeste winst te behalen
valt voor de versterking van de economische doelstellingen.
Een vierde lijn is de verbinding Zwarte Pad – Haven. Zeker voor de Multi
purpose bezoeker van Scheveningen zijn de loopafstanden Bad Dorp
Haven aan de forse kant.
Economische versterking
De verbindingen kunnen een belangrijke impuls opleveren, omdat zij
bezoekers kunnen verleiden tot het gebruik maken van meer functies
dan men aanvankelijk had gepland. Van singlepurpose naar
multipurpose verblijf. Ook kan dit nieuwe doelgroepen aantrekken,
waaronder de verblijfstoerist en de combinatiebezoeker.
Aan inrichting en aankleding van de lijnen moet dan ook veel aandacht
worden besteed. Wij denken hierbij aan maatregelen die overgangen
vloeiend maken of juist markeren met behulp van:
• Verlichting
• Bestrating
• Beplanting
• Meubilair
• Gevelaankleding
• Een onafhankelijk van het OV-net opererend vervoer Bad Haven Dorp
In het hoofdstuk deelgebieden zal op de lijnen verder worden ingegaan.

Een tweede lijn wordt gevormd door de aanrijroute over de Badhuisweg
met zicht op het Kurhaus.
Vanaf één punt op het Palaceplein kan de bezoeker niet alleen het
Circusplein zien, maar ook de duinen, de Pier (via de Palace Promenade)
en de zee (via de Palacestraat, dankzij het feit dat deze op het niveau
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4.3 Sferen
Om mensen op een plein te krijgen moet er iets zijn wat de moeite
waard is. De zee en strand zijn de grootste concurrenten voor de
pleinen bij mooi weer.
Het creëren van sferen zien we als afgeleide van de toegedachte
functies aan de pleinen.
Voetgangers en verkeer verdragen elkaar slecht in een verblijfsgebied.
De boulevard, de Pier en het Gevers Deynootplein zijn praktisch al
verkeersvrij. Het Circusplein en Palaceplein zullen verkeersluw gemaakt
moeten worden, willen ook zij als verblijfsgebied goed kunnen
functioneren.
Ondergronds brengen van het autoverkeer, de tram en
parkeervoorzieningen ter plaatse van het Circusplein en Palaceplein is
een kostbare doch essentiële maatregel om van Bad een 2e bruisend
centrum van de Wereldstad aan Zee te maken, waar het aangenaam
vertoeven is, vier seizoenen lang onder alle weersomstandigheden.
Voor de na te streven sferen denken we aan:
• Palaceplein: de sfeer van aankomen en vertrekken, ongehaast, want
het OV is hoogfrequent en de toegang is overdekt, in welke richting
je ook kijkt, je blik valt op een specifiek facet van Bad, de duinen, de
Pier, de zee, het winkelcentrum, het theaterplein, het Casino en
Pathé, maar ook de sfeer van wonen in de nieuw beklede gevels en
van overnachten, nog even een afzakkertje voor je naar het
aangrenzende hotel gaat;
• Gevers Deynootplein: het plein met restaurants uit alle windstreken,
sjiek aangekleed door de natuurstenen afwerkingen in combinatie
met aantrekkelijk gekleurde verlichting en een mooie fontein;
• Circusplein: de sfeer van uitgaan, cultuur opsnuiven, feestelijke
verlichting en zacht rumoer;
• De Pier: de sfeer van de branding onder je voeten, relaxen, eten en
drinken, opgewonden kinderstemmen overdag, ’s avonds van uitgaan
en dynamiek;
• Boulevard en strand: de sfeer van zonaanbidding en flaneren,
terrasjes en leuke winkeltjes in het zomerseizoen, in het nietzomerseizoen het lege strand, jij en de storm, spelende honden en

alle seizoenen live-entertainment binnen en wanneer mogelijk ook
buiten;
• De Palace Promenade: de sfeer van winkelen en amusement, met
hoogwaardig en divers winkelaanbod.
Economische versterking
Ook de sferen kunnen een belangrijke impuls opleveren, doordat ze de
gemoedstoestand van de bezoeker beïnvloeden en daarmee een positief
of juist negatief effect hebben op zowel de bestedingen als de
verblijfsduur.
Voor het creëren van sfeer kunnen dezelfde maatregelen als bij lijnen
worden ingezet.
Op het kwalitatief versterken van het winkel- en horeca-aanbod valt
door gemeente of bewoners echter geen invloed uit te oefenen. Dit is
des ondernemers en die laat zich leiden door financiële haalbaarheid.
Een goede bereikbaarheid en goede parkeerfaciliteiten zijn voor hem
twee van de belangrijkste randvoorwaarden daarbij.
In het hoofdstuk deelgebieden zal op de sferen verder worden
ingegaan.
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5 Verkeer en parkeren
In dit plan wordt slechts beperkt ingegaan op de problematiek rond
bereikbaarheid en parkeren. Daarmee is echter niet gezegd dat dit geen
belangrijk onderwerp is. Sterker nog, voor een economische versterking
zijn goede bereikbaarheid en goede parkeerfaciliteiten een absolute
randvoorwaarde.
De hele verkeersmodellering behoort echter een afgeleide te zijn van de
allocatie van functies in het vernieuwde Scheveningen. Pas wanneer
overeenstemming bestaat over de nieuwe inrichting en samenhang
binnen Bad en tussen Bad Dorp Haven en binnenstad kan een
verkeersmodel worden ontworpen, dat het beoogde functioneren van
Scheveningen als 2e bruisende centrum van de Wereldstad aan Zee
ondersteunt en zelfs versterkt.
Bij de door de gemeente verstrekte verkeerscijfers voor het basisjaar
2008 en voor 2020 plus Masterplan zetten wij zeer grote vraagtekens.
Hierop komen wij in BNS-verband nog terug.

Het centrum van Bad moet verkeersluw gemaakt worden door het
autoverkeer, de tram en het parkeren zo veel mogelijk ondergronds te
brengen.
Een openbare parkeervoorziening op de tramkeerlus bij het Zwarte pad
is ongewenst in verband met de fuikwerking.
Verder zal in de hele kuststrook betaald parkeren moeten worden
ingevoerd met een maximale parkeerduur van 2 uur om zoekverkeer
door woonstraten te voorkomen.
Voor de verbinding tussen binnenstad en Scheveningen lijken de
geplande OV-verbeteringen een goede zaak. Een OV-route evenwijdig
aan de kust, die geen verbinding heeft met het bestaande OV-net kan
daarbij nog een extra impuls geven aan het combinatiebezoek aan Bad,
Dorp en Haven en daarmee ook aan het verblijfstoerisme. Door de
onafhankelijkheid van het OV-net kan een regelmatige dienstregeling
worden gegarandeerd, die niet verstoord wordt door spitsbelasting
elders in de stad.

Alleen daar waar de toegekende functies inrichtingseisen stellen aan
verkeer en parkeren zijn deze in het vlekkenplan genoemd.
Uitgangspunt is dat op piekdagen het autoverkeer buiten Scheveningen
moet worden opgevangen in transferia met optimaal gebruik van
Dynamisch VerkeersManagement(DVM). De bezoeker moet met flexibel
natransport vlot en comfortabel naar de eindbestemming kunnen
worden gebracht. Fysieke obstakels als eenrichtingsverkeer, stoplichten,
afsluitingen binnen en tussen Haven, Dorp en Bad, die het
bestemmings- en lokaal verkeer ook belemmeren op dagen dat dit
nergens voor nodig is zijn ongewenst.
De rol van touringcars, shuttlebusjes en ander flexibel natransport is
onderbelicht is gebleven in de discussienota. Aparte faciliteiten hiervoor
kunnen een extra economische impuls betekenen.
Nieuwbouw moet altijd gepaard gaan met een adequate
parkeervoorziening.
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6 Deelgebieden
De verschillende lijnen, pleinen en hun functies zijn al op hoofdlijnen in
de voorgaande hoofdstukken besproken.
Onze analyse en visie zijn hier verder uitgewerkt per deelgebied. Deze
deelgebieden worden gezien als de locaties waar de bestaande functies
en activiteiten versterkt kunnen worden. Dit kan zijn door upgrading en
facelifting van gebouwen, het duidelijker definiëren van de plek en de
functie door middel van aankleding en stedenbouwkundige inpassingen
en eventueel het toevoegen van extra programma’s en functies.

op basis van een analyse van kansen en bedreigingen. De indeling kent
de volgende zones:
A.
B.
C.
D.
E.

F.

Palaceplein
Gevers Deynootplein
Pier
Circusplein
Boulevard en strand
Overige aandachtsgebieden (Tramremise,
studentenhuisvesting, Tramkeerlus en doorgang ten
zuiden van het Kurhaus).

Voor de verdere beschrijving hebben we een indeling gemaakt van de
belangrijkste zones in het gebied. Deze indeling is tot stand gekomen
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Deelgebied A: Palaceplein / Bilderberg
Het Palaceplein is een plek waar niet veel activiteiten plaats vinden en
die geen duidelijke functie heeft. Het plein is kaal zonder enige fraaie
aankleding, de aangrenzende winkels kennen een groot verloop en
leegstand is een groot probleem. Een duidelijke verbinding met de
aangrenzende Palace Promenade is er niet, mede door de aanwezigheid
van autoverkeer en tramverkeer, die het plein doorsnijden. Het is
tevens een plein waar het niet aangenaam is om te vertoeven. De
schaal is te groot en er is geen beschutting tegen de altijd aanwezige
wind.Het Europahotel heeft geen relatie met het Palaceplein.
Kansen
Het Palace plein is het hoofdplein waar de verkeerstromen ondergronds
worden opgevangen. Van hieruit komt men in een bovengrondse,
overdekte ontvangstruimte, waar Scheveningen begint. Door mensen
de gelegenheid te geven vlak bij het strand, de winkels en de pier te
parkeren zal er meer levendigheid ontstaan op het plein. Deze locatie
krijgt een duidelijke functie als tophalte en ontvangstruimte. Het
winkelcentrum en de Pier krijgen hierdoor een economische impuls.
Vanaf deze ontvangstruimte kan men al een glimp opvangen van de
zee, via de Palacestraat, die met enige bouwkundige ingrepen is
verwijd. Maar ook de Pier is te zien door de Palace Promenade, die ook
enige bouwkundige ingrepen heeft ondergaan, waardoor een meer open
en transparante ruimte is ontstaan. In de verte zijn de duinen te zien bij
het heringerichte Zwarte Pad. Verder draaiend ziet men het Casino en
het Circusplein, waar het kunstzinnig aangebracht lichtplan en de
aankleding de theater- en casinobezoeker een warm welkom heet.
De lijn vanaf deze ontvangstruimte via het winkelcentrum naar de Pier
wordt overdekt met indrukwekkende transparante luifels, die ook
bescherming bieden tegen weer en wind.
De reeds aanwezige, goed onderhouden appartementen rondom het
plein blijven behouden. Gevels worden vernieuwd om een eigentijdse
en indrukwekkende sfeer af te geven. De Palaceappartementen worden
moderne glazen paleisdiamanten, die overdag fonkelen in de zon en 's

avonds fonkelen door ingetogen gekleurde verlichting. Hierin zijn prima
diverse vormen van duurzame energie in te passen.
De bezoeker vanuit de parkeergarage aan de Zwolsestraat loopt via de
heringerichte Zwolsestraat en ziet ter plaatse van het Europahotel
onmiddellijk de Pier. Deze is beter zichtbaar geworden dankzij enige
bouwkundige ingrepen in de toegang tot de boulevard aan de Zeekant
en het verwijderen van de parkeerplaatsen daar.
Aan het plein komen enige hotels en het Europahotel zal herontwikkeld
worden tot een 5-sterren hotel. Het gebouw zal een uitnodigend
internationaal accent worden voor de entreezone Zwolsestraat. De
gevaarlijke Venturibuis tussen de torens en de appartementen van het
Leonardo da Vinci complex is dichtgezet.
Sfeer
Modern ontvangstplein voor vele aangrenzende functies.
Verkeersluwe, gezellige maar rustige verblijfsruimte met kleinschalige
horeca en/of retail.
Inrichting gericht op beschutting tegen weer en wind.
Functies
Tophalte met ondergrondse moderne verkeersafwikkeling en wintertuin
in combinatie met beeldentuin.
Woongebied.
Strandgerelateerde retail en intieme horeca
Hotelplein met:
− Budget hotel in de Palace Promenade ( entree aan Gevers
Deynootweg)
− Design Hotel in winkelplint (eigen entree per designappartement)
Droogloop verbinding met winkels en Pier
Duidelijke lijnen naar andere pleinen
Duidelijke aansluiting met bioscoop, casino, Kurhaus en eventuele
andere functies
Winter / herfst: Overdekte bovenwereld
Zomer / lente: Opengevouwen dakconstructie, afhankelijk van wind en
warmte
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Deelgebied B: Gevers Deynootplein
Het Gevers Deynootplein is een plein waar het verblijven en
horecabezoek uitstekend is. De aankleding en uitstraling kunnen echter
beter. De kiosk op het plein misstaat en de gevels van de begane grond
aan de Gevers Deynootweg hebben een armoedige uitstraling. De Beide
zijpleinen van het plein worden voornamelijk gebruikt als parkeerplaats.
Door het dichtzetten van de arcades is er al een begin gemaakt met de
oplossing voor de onaantrekkelijke hoeken waar iedereen zich aan
ergert.
Kansen
De al aanwezige horeca met keukens uit verschillende windstreken en
de beschutting tegen weer en wind als gevolg van de dicht op elkaar
staande bebouwing maakt, dat dit plein na de boulevard en het strand
het best functionerende plein van Bad is. De Kurhaus appartementen
blijven bestaan, maar met een facelift zullen de gebouwen een
eigentijdse uitstraling krijgen. Dit kan direct resulteren in een meer
passende en terughoudende uitstraling t.o.v. het karakteristieke
Kurhaus. Bij de facelift zijn prima diverse vormen van duurzame energie
in te passen. De zijpleinen van het plein worden beter bij het centrale
deel betrokken door deze niet meer te gebruiken als parkeerterrein.
De aankleding van het plein met natuursteen (marmer) zal een chiquere
uitstraling geven. Een klassieke fontein en een moderne aanlichting van

de gebouwen zal bijdragen aan de allure van dit plein. De kiosk wordt
verwijderd.
Doordat de tram en het verkeer al op de kruising Badhuisweg/Gevers
Deynootweg al grotendeels ondergronds zijn (zie deelgebied A en D)
kan het plein visueel doorgetrokken worden naar het Holland Casino en
Pathé. Deze functies versterken elkaar en bezoekers kunnen minder
gehinderd door het verkeer van de lijn Circusplein –Gevers Deynootweg
genieten.
Het kantoorgebouw BDO kan getransformeerd worden tot een
designhotel. Tweede optie zou zijn slopen en terugbouwen van een
eigentijds hotel op deze locatie. Eventueel zou ook het huidige North
Sea gebouw kunnen worden getransformeerd tot een hotel.

Sfeer
Sjiek, klassiek
Functies
Horeca met internationale keuken
Woongebied
Hotel
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C Pier
Een houten pier verbonden met een brug met het terras van het
Kurhaus, genaamd de plezierpier, is afgebrand in WOII en uiteindelijk
gesloopt.
Eind jaren 50 werd de bouw van een nieuwe Pier gepland, echter niet
meer op de oude locatie voor het Kurhaus, maar op een locatie in het
verlengde van de Zwolsestraat. Bij het ontwerp van het nieuwe
overdekte winkelcentrum, dat in 1982 is geopend, heeft men bewust
een ruimtelijke relatie willen leggen tussen het hoofdstation van het OV,
de beide entrees van de Palace promenade en de entree van de Pier. Er
zijn ook plannen geweest een fysieke verbinding tussen Palace
Promenade en de Pier te realiseren, maar deze is er nooit gekomen.
Enige jaren geleden is de Pier door de eigenaar gerenoveerd. De
aanzienlijke investering heeft echter niet het beoogde rendement
opgeleverd. Daarmee is echter wel een grens bereikt voor verdere
investeringsmogelijkheden en bereidheid in deze icoon van
Scheveningen.
Het aanbod aan functies is gering, waardoor het accent ligt op
toevalligheidbezoek.
Kansen
De entrees van de Pier en de Palace Promenade staan in elkaars
verlegde, zodat realisatie van een droogloopverbinding mogelijk is. Het
succes van de Pier hangt af van de manier hoe de bezoeker er kan
arriveren. Vanuit de garage Palaceplein loopt men door de
hoofdpassage van de Palace Promenade en geheel droog en verstoken

van de gure wind kan men door middel van de "droogloop" op
duinniveau oversteken naar de Pier, alwaar een "tapis rolant" is
gemaakt om de lange afstanden gemakkelijk te overbruggen. De Pier
krijgt voorzieningen waar men gericht naar toe gaat: een theater met
concertfaciliteiten, een familieattractie à la Madame Tussaud en een
uitgebreid wellnessaanbod van Vitalizee. In de Van der Valk
horecagelegenheden is het goed toeven voor en na het bezoek aan
genoemde gelegenheden. Doordat de 'oversteek' van Palace Promenade
naar de Pier op duinniveau wordt gerealiseerd blijft de Boulevard vrij
voor passanten en hulpdiensten. De balkons aan de zuidzijde zouden
kunnen worden uitgebreid.
Wij vinden echter wel dat de gemeente duidelijk
medeverantwoordelijkheid zal moeten nemen in de versterking van de
icoonwaarde.
Sfeer
Entertainment met internationaal karakter
Functies
Theaters / concertzalen
Horeca gerelateerd aan entertainment
Welness
Familie entertainment
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D: Circusplein
Het Circusplein met het Circustheater kent tijdens begin en afloop van
voorstellingen in het theater veel bezoekers, ook voor de aangrenzende
parkeergarage. Bezoek is nu alleen gericht op het Circustheater en heeft
verder geen verblijfsfunctie. Verbinding met de andere pleinen wordt
belemmerd door de verkeersbarrières op Badhuisweg, Nieuwe Parklaan
en Gevers Deynootweg.
Door de dagelijkse congestie bij de parkeergarage kan de politie soms
niet uitrukken in spoedgevallen.
Oorspronkelijke ideeën in de jaren 60-70 waren om een ondergrondse
parkeergarage te realiseren, daar waar nu de Nieuwe Parklaan garage
staat. Zo zou er een meer open en zichtbare relatie zijn met het Gevers
Deynootplein. Uiteindelijk werd het de bovengrondse parkeergarage die
wij nu kennen en ligt het Circusplein geheel afgezonderd.
Aan de overkant van het plein, op de hoek met de Harstenhoekweg
staat nu een aantal lege, min of meer vervallen gebouwen en het
bekende restaurant “Canton”.
Kansen
Politiebureau slopen en de aangrenzende Parking Nieuwe Parklaan. Op
deze locatie kunnen hoogwaardige woningen teruggebouwd worden met
een hoogteaccent. De parkeergarage dient geheel vernieuwd en
uitgebreid te worden, deels ondergronds, met een toegang vanaf de
Nieuwe Parklaan, zodat opstoppingen vanaf de Gevers Deynootweg tot
het verleden behoren. De bezoekersfunctie en bewonersgarage worden

gescheiden opgezet. Het Theaterplein krijgt een toevoeging van een
kleinschalig cabarettheater t.p.v. restaurant 'Canton' en de
aangrenzende vervallen hotels. “Canton” zou kunnen verhuizen naar het
statige pand ”Bali”.
Ook de Lourdeskerk wordt in deze cultuur-/theatersfeer betrokken, bv
door niet-Nederlandse cultuurvoorstellingen, gericht op expats.
Het theaterplein zelf krijgt een rustige doch feestelijke uitstraling met
licht en groen. Buitenoptredens door diverse artiesten behoren tot de
mogelijkheden.
Een nieuw politiebureau zou kunnen verrijzen op de voormalige
tramremise locatie.
Op maaiveld niveau zijn er kansen om vanuit dit nieuw ingerichte en
vergrote plein een betere relatie te leggen met het Gevers
Deynootplein.
Sfeer
Verkeersluw theaterplein, cultuur en uitgaan
Functies
Theaterplein met:
• Circustheater
• Kleinkunsttheaters
• Jong talent theaters
Woongebied
Parkeren
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E: Boulevard en strand
De boulevard plus strand is het best functionerende plein van Bad.
Alleen het deel ten noorden van de Pier wordt door bezoekers minder
bezocht. Dit komt o.a. door het gevoel dat de boulevard stopt bij de Pier
en de Palace Promenade. Komend vanaf Carlton Beach kijkt men aan
tegen een rommelige berm langs de Zeekant met hekjes,
parkeerplaatsen en onduidelijke veldjes. Het eind van de boulevard is
een fietsenstalling. De kleinschalige winkels en horeca hebben
onvoldoende aantrekkingskracht.
De afstanden tussen Zwarte Pad en Haven zijn fors. Van Bad tot Haven
slenter je al gauw zo’n 6 á 7 km. Dit plein kent twee seizoenen, één met
strandtenten en één zonder strandtenten. Beide seizoenen trekken zo
hun eigen doelgroepen aan. Jaarrondexploitatie van de strandtenten zou
niet alleen deze sfeer verknoeien, maar verslechtert ook de concurrentie
van de vaste horeca in het niet zomerseizoen. Ook in 2020 zal het in
het niet zomerseizoen rustiger blijven dan in het zomerseizoen.
Kansen
Het plein kent een grote diversiteit in horeca en retail. Door grotere
bezoekersaantallen in het niet zomerseizoen kan de interesse en
investeringsbereidheid van nieuwe, resp. bestaande ondernemers
toenemen met als gevolg een grotere diversiteit in het aanbod.
Het noordelijke deel is de overgang van boulevard naar het duingebied
en het hippe noorderstrand. De berm langs de Zeekant zou over de hele
lengte een meer duinachtige uitstraling kunnen krijgen. Het volledig

weghalen van de parkeervoorzieningen is daarbij niet gewenst. Ook de
fietsenstalling zou meer in deze overgangssfeer van duin naar boulevard
getrokken moeten worden.
Om het combinatiebezoek aan Scheveningen te verhogen moet de
verbinding Bad-Dorp-Haven worden versterkt. Bijvoorbeeld met een
moderne milieuvriendelijke vervoermiddel evenwijdig aan de kust, dat
geen verbinding heeft met het bestaande OV-net. Bijvoorbeeld met een
monorail over de boulevard, of elektrisch aangedreven voertuigen.
Halteplaatsen onder andere op het Zwarte Pad, om de nadelige effecten
van het opheffen van de parkeerplaats zo goed mogelijk te
compenseren en bij het einde van de boulevard om meer bezoek aan
het noordelijke deel te genereren.
Sfeer
• Druk, dynamisch, gezellig, voor elk wat wils
• Divers aanbod horeca en retail
• Noordelijk deel boulevard accent op overgang tussen boulevard en
duin
• Seizoenswisselingen duidelijk gemarkeerd
• Slenteren, zitten, mensen kijken
Functies
• Horeca met live entertainment en retail
• Wisselende evenementen/entertainment in beide seizoenen
• Stimulans voor combinatiebezoek Bad Dorp Haven
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F: Overige aandachtsgebieden
In dit vlekkenplan hebben we ons door de tijdsdruk vooral
geconcentreerd op de pleinen, de lijnen daartussen en de daarbij
behorende sferen en functies. Er is echter nog een aantal te faceliften
plekken, waarvoor we wel ideeën hebben, doch minder uitgewerkt. Dit
zijn:
1. De tramremise, de studentenhuisvesting hotelschool en de
parkeergarage Zwolsestraat;
2. Tramkeerlus Zwarte Pad en omgeving
3. Toegang tot zee en boulevard aan de zuidkant van het Kurhaus
Ad 1
De tramremise zal volgens de gemeente geen functie meer hebben
zodra de Randstadrail volledig in Scheveningen in gebruik zal zijn. Dan
zal deze een nieuwe bestemming moeten krijgen, waarin in ieder geval
het politiebureau wordt opgenomen. De gemeente heeft hier ca 200
woningen gepland. Of dit aantal haalbaar is betwijfelen we echter, daar
hoogbouw wel een enorme slagschaduw voor de tegenoverliggende
woningen zal opleveren.
De aanwezigheid van de studentenhuisvesting SKOTEL van de Hogere
Hotelschool is iets om te koesteren. Het gebouw kent echter een zeer
gesloten gevel aan de Zwolsestraat en in combinatie met de tramremise
geeft dit geen welkom gevoel langs de toegangsweg van Scheveningen.
Om de Zwolsestraat meer de uitstraling van entreegebied te laten
krijgen zal de hele zuidelijke wand een facelift moeten ondergaan. Bij
de herinrichting van de Zwolsestraat geniet een duinachtige uitstraling
onze voorkeur.

waardoor de capaciteit helaas niet altijd benut wordt. Bij grote drukte,
o.a. vuurwerkshows, is het kruispunt voor de uitgang een storende
factor voor een soepele verkeersafwikkeling.
Om mensen te laten zien dat de garage Zwolsestraat op een korte
loopafstand ligt en voor een betere verkeersafwikkeling, is het idee om
aan het eind van de garage een 2e entree/uitgang aan de Zwolsestraat
te realiseren. Via deze toegang zullen de niveaus -2 en -3 bereikbaar
worden, terwijl via de huidige entree alleen nog maar niveau -1
bereikbaar zal zijn.
Ad 2
De tramkeerlus, het busstation en wachtplaats voor touringcars is een
niemandsland, zonder enig andere functie. Hier beginnen echter wel de
duinen. In de directe omgeving liggen aan de Zeekant en de Gevers
Deynootweg een aantal kleinschalige hotels.
Voor de keerlus hebben we 2 ideeën. Het eerste idee is de bouw van 40
à 60 luxueuze appartementen voor empty nesters in duinvilla’s van 2
verdiepingen met ondergrondse bewonersparkeergarage. Een betere
optie vinden wij echter om deze locatie primair als wachtplaats voor
touringcars, shuttlebusjes en bussen te bestemmen, waar mogelijk
aangevuld met een geringer aantal appartementen in bovengenoemde
appartementvilla’s.
De kleinschalige hotels zouden kunnen worden opgewaardeerd.
Ad 3
De onduidelijke en rommelig ingerichte toegangen tot de boulevard aan
de zuidzijde van het Kurhaus, vanaf het Gevers Deynootplein en vanaf
de Gevers Deynootweg zullen heringericht moeten worden. De
parkeerplaatsen op het zijplein zullen moeten verdwijnen.

De parkeergarage Zwolsestraat kent een grote capaciteit. Echter veel
mensen vinden dat deze garage te ver van het strand vandaan ligt,
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Nota van Uitgangspunten masterplan Scheveningen-kust
De Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust is op 14 februari 2008
door de gemeenteraad vastgesteld. In de Nota van Uitgangspunten
heeft de gemeente haar ambitie uit de structuurvisie vertaald in
uitgangspunten voor de kuststrook van Scheveningen. Door een
gevarieerde mix van wonen, werken en toeristische attracties moet
Scheveningen aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers. Vier
seizoenen lang én op ieder moment van de dag .
In de Nota van Uitgangspunten zijn voor het deelgebied Scheveningen
Bad de volgende ambities vastgelegd:
1 Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van een zogeheten
ontvangstruimte aan zee in het centrum van Bad en het verbeteren van
de bereikbaarheid van Scheveningen Bad door het parkeren te
concentreren bij deze ontvangstruimte.
2 Verbeteren van de ruimtelijke relaties tussen de kust en achterland.
3 Verbeteren van de OV-bereikbaarheid van Scheveningen Bad door
tramlijn l op te waarderen tot RandstadRail.
4 Toevoegen van ± 20.000 m2 ter versterking van de functies uitgaan,
entertainment en amusement. Gewenst zijn twee a drie theaters (van
gemiddeld 6.000 tot 7.000 m2 elk).
5 Toevoegen van avond- en nachtfuncties in het centrumgebied, die het
hele jaar rond functioneren.
6 Toevoegen van ± 600 hotelkamers, ca. 30.000 m2, op diverse
locaties, waarvan in ieder geval ca. 200 kamers in het centrumgebied
van Bad in combinatie met live entertainment.
7 Opwaarderen van kleinschalige hotels, en omvormen richting
themahotels, zoals design, special interest en bed & breakfast.

8 Toevoegen van aantrekkelijke, flexibele of duurzame attracties, bij
voorkeur een familleattractie è la Madame Tussaud, Dungeons of een
'kid-city'. Ook tijdelijke attracties van drie tot vijfjaar zijn mogelijk en
kunnen zo steeds nieuwe impulsen bieden.
9 De Pier zodanig herontwikkefen, dat deze in aansluiting op de andere
nieuw te ontwikkelen voorzieningen ook in de niet-zomermaanden een
sterke functie vervult. Toevoegen hoogwaardig winkelaanbod, dat
primair ondersteunend is met een recreatieve functie. Verbeteren van
de bereikbaarheid van de strandpaviljoens op het Noorderstrand door
de aanleg van een fiets- en wandelpad, dat aansluit op de Boulevard.
10 Reserveren van strategische locaties met een forse footprint in Bad
voor het aantrekken van topfuncties en toptrekkers.
11 Onderzoek verrichten naar uitbreiding en opwaardering van het
wellness-aanbod, waaronder Vitalizee.
12 Onderzoek verrichten naar ruimtelijke mogelijkheden voor
toeristische ontwikkelingen en centrum-stedelijke milieus in het
centrumgebied van Bad.
13 Onderzoek verrichten naar het verplaatsen of opheffen van de
tramremise aan de Harstenhoekweg, ten behoeve van uitbreiding van
de parkeerfunctie en in de buurt passende woningbouw (ca.2.500 m2).
14 Onderzoek verrichten naar ruimtelijke en programmatische
mogelijkheden van de noordzijde van Bad richting het Zwarte Pad.
15 Op de locatie keerlus Zwarte Pad is ruimte voor 40 è 60 woningen in
een laagbouwmilieu, gecombineerd met een gebouwde
parkeervoorziening ter vervanging van het parkeerterrein in de duinen.
Het huidige parkeerterrein wordt omgebouwd tot een noodroute voor
hulpdiensten en een wandel-/fietsroute tussen Scheveningen en
Meijendel.
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