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Proloog

Dit document beschrijft een concreet uitgewerkte ontwerpstudie van het overgangsgebied van Scheveningen
Dorp. De ontwerpstudie is een reactie op de conclusies
van het voorafgaande analyseonderzoek: Kustovergang,
Onderzoek naar de kustovergang met ruimtelijke ontwikkelingen voor de korte en lange termijn.
"Zand erover" is de titel van dit document. Een vreemde
titel voor een afstudeerscriptie, tach past deze titel binnen
de context van mijn afstuderen. Het antwerp heeft geleid
tot het Iaten verdwijnen van een van de drukste delen van
Scheveningen onder een dikke laag zand. Het zand versterkt hiermee de kustverdediging voor Scheveningen en
het overgangsgebied; het gebied tussen zee en stad. Door
zand toe te voegen vindt de open bare ruimte een betere
aansluiting op Scheveningen Dorp. De uitwerking weerspiegelt het oude beeld van Scheveningen Dorp. Door het
terugbrengen van het verleden kan Scheveningen zich
meer onderscheiden van enkele andere onderzochte badplaatsen aan de Nederlandse kust.

Met het volbrengen van het laatste deel van mijn studieperiode wil ik graag nag een dankwoord richten op de
mensen die belangrijk voor mij zijn geweest. In het bijzonder wil ik mijn afstudeercommissie noemen, Bruno de
Meulder, Hans Snijders en Michie! Dehaene, tijdens mijn
afstudeerproject heb ik veel van hen mogen leren. Daarnaast wil ik mijn vrienden en studiegenoten bedanken
voor de hulp die zij mij geboden hebben, en inzichten die
zij mij gegeven hebben tijdens mijn afstudeerproces.
Tot slot wil ik mijn ouders, zusje en vriendin bedanken
voor hun steun tijdens mijn studietijd. Dankzij hen heb ik
mijn studie met de benodigde inzet en plezier naar tevredenheid kunnen doorlopen en afronden.
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(nat)zand
(droog) zand
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boulevard
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overgangsgebied

Terugblik

In het document voorafgaand aan dit document, worden
enkele badplaatsen aan de Nederlandse kust onderzocht.
Er dienen zich vele ruimtelijke ontwikkelingen aan welke
direct verband hebben met de toekomst van de badplaatsen. Vanuit zee en vanuit de toeristische sector zijn er bedreigingen, die omgezet dienen te worden in ontwerpmogelijkheden om zodoende de badplaatsen te kunnen
versterken. Het antwerp van het overgangsgebied zal
hiermee een fusie worden tussen de twee geschetste toekomstbeelden.
De geschetste toekomstbeelden zijn de stijging van de
zeespiegel en de daling van het toerisme in de badplaatsen.
De verwachting van de Deltacommissie is dat de processen zoals; klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling op termijn de veiligheid langs de Hollandse
kust onder druk zetten. Als wij niet willen dat binnen nu
en honderd jaar de Randstad onder water staat, dan dient
hiervoor actie ondernomen te worden. De Deltacommissie meent dat er rekening moet worden gehouden met
een zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in het jaar
2100 en van 2 tot 4 meter in 2200. 1
Vanuit verschillende beleidsdocumenten blijkt dater een
positieve impuls moet worden gegeven aan de badplaatsen van de Nederlandse kust. Willen de badplaatsen nag
kunnen meedingen in de internationale concurrentiestrijd
dan zal er een kwalitatieve slag moeten worden gemaakt.
Nu trekken de (Nederlandse) toeristen veelal naar de Mid-

dellandse zee. Deze trend zal, mede door de stijgende olieprijzen en trends als vergrijzing en korte vakanties weer
kunnen omslaan. Het kustbezoek is dan weer een groeisector. Kansen zijn er volop door een gevarieerd aanbod
van badplaatsen langs de Noordzeekust. De Nederlandse
badplaatsen dienen op de trends in te spelen en te concurreren om de daling van het toerisme tegen te gaan. 2
Deze beide toekomstbeelden hebben invloed op hetzelfde gebied. Het gebied tussen stad en land, tussen zee en
stad. Het zijn toekomstbeelden welke betrekking hebben
op de ecologische en economische situatie van het gebied. Dit overgangsgebied veranderd van vorm, gebruik
en grootte. Door het gebruik van tijdelijke en permanente
verschijnselen, is het nooit hetzelfde. Dit kan varieren per
dag, seizoen of per jaar. Het overgangsgebied bevat enkele kenmerkende elementen: het strand, de duinen, boulevard en parkeerterreinen. Hierop zijn de tijdelijke verschijnselen te vinden: viskramen, horecagelegenheden,
toeristen en auto's.
Vanuit de gebruikersmodussen flaneren, claimen en verplaatsen is er naar het (tijdelijk) gebruik van het overgangsgebied van de verschillende badplaatsen gekeken.
Hieruit is gebleken op welke manier de badplaatsen van
elkaar verschillen ten aanzien van het gebruik van het
overgangsgebied. Door het verschil in gebruik hiervan
kunnen de badplaatsen onderling van elkaar leren.

I Sa men werken met water, een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst
2 Kustovergang, Onderzoek naar de kustovergang met ruimtelijke ontwikkelingen voor de korte en lange termijn

3

t

toekomstbeeld: stijging van de zeespiegel
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De overgangsgebieden worden"bedreigd"vanuit verschillende kanten. De toekomstbeelden, welke als het ware
het overgangsgebied bedreigen, hebben hiermee hun invloed op het gebied. Het is moeilijk om een toekomstvisie
te vormen van het overgangsgebied waar vanuit verschillende kanten invloed op wordt uitgeoefend. De toekomstbeelden bevatten ieder andere delen van de badplaats en
zij komen elkaar tegen in het overgangsgebied. Daarom
kan er oak niet een eenzijdig gebied aangewezen worden waarin aile ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De
toekomstbeelden hebben ruimtelijke ontwikkelingen tot
gevolg welke in het overgangsgebied gaan plaatsvinden,
zeewaarts en in de badplaatsen.
Waar de ruimtelijke ontwikkelingen rand de overgangszone het meest urgent zijn is in dit document een verder
antwerp gemaakt. De beargumenteerde keuze is gevallen
op Scheveningen, waar de (verstedelijkte) strandwallen
het smalst zijn. Scheveningen heeft al een redelijk compleet gebied gericht op de toerist, maar tach zijn er tijdens
de ontdekkende fase van het voorgaande document enkele gebreken ontdekt.

De connectie tussen de overgangszone en de stad Scheveningen is er daar een van. De boulevard is een parallelle lijn gericht op de toerist zonder fysiek begin of einde.
De horeca en (strand)activiteiten vestigen zich rand het
Kurhaus, hier vandaan is er nag incidenteel een activiteit
gerelateerd aan de boulevard. De boulevard sluit niet voldoende aan op de stad, waardoor de boulevard oak niet
goed overloopt van overgangszone naar stad.
In dit tweede deel zullen ontwerpen gemaakt worden
voor Scheveningen, om zodoende een duidelijk compleet
toekomstbeeld te kunnen schetsen. Hierbij is gedacht aan
de beide toekomstbeelden en de gebruikersmodussen
welke vorm geven aan Scheveningen. Oak is er tijdens het
maken van de ontwerpen teruggekeken op de andere onderzochte badplaatsen, Scheveningen kan namelijk leren
van de invulling van het overgangsgebied van de andere
badplaatsen.
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Aanleiding
Er is in het voorgaande document al gekozen om voor
Scheveningen een antwerp te maken. Van al de onderzochte badplaatsen heeft Scheveningen het smalste duinenpakket en is de duinversterking het meest urgent.
In Scheveningen vindt al vele jaren zandsuppletie plaats,
maar naast het zand aanvullen zijn er ook structurele duurzame maatregelen nodig. Nodig voor de zwakke schakels
langs de Scheveningse kust. Deze bevinden zich ter hoogte van de Keizerstraat en het museum Beelden aan Zee.
Structurele duurzame maatregelen betreffen voor Scheveningen het aanleggen van een verhoogde dijk en zandsuppletie over de volledige lengte van Scheveningen. De
dijk komt op de huidige plek van de boulevard en zal tot
een hoogte van 10 meter boven NAP gebracht worden, dit
is 4 meter hager als de huidige boulevard. Het verhogen
van de zeewering is een ingreep die dient te gebeuren.
Door deze ontwikkeling samen met de herontwikkeling
van het overgangsgebied te realiseren, scheelt dit veel tijd
en geld.
Het overgangsgebied van Scheveningen is al redelijk compleet. In het voorgaande document zijn enkele bevindingen gedaan betreffende de indeling van het overgangsgebied. Voor het overgangsgebied ter hoogte van de
zwakke schakels is er door de Spaanse stedenbouwkundige De Sola-Morales een antwerp gemaakt. Het antwerp
is dan ook gericht op versterken van de zwakke schakels
en het realiseren van een aangename flaneerroute langs
het strand.

Er zou dan ook gezegd kunnen worden dat het ontwerpdeel al af is voor de scriptie. Het overgangsgebied is echter vanuit een andere optiek bekeken dan De Sola-Morales
heeft gedaan. Daardoor zal dit ook tot andere ontwerpen
leiden. Het bestaande stedenbouwkundige plan kan gezien worden als aanleiding om zelf nog eens naar het
gebied te kijken waar mens en zee wei heel erg dicht bij
elkaar komen.
Het antwerp zal gericht zijn op hetzelfde gebied als dat
De Sola-Morales heeft gedaan, het gebied rond de zwakke schakels. Een gebied waar ontwikkelingen urgent zijn,
vanuit de technische beschermende kant maar ook vanuit
de stedelijke structuren.
Een analyse betreffende Den Haag en Scheveningen is in
het komende hoofdstuk verwerkt. Hieruit zijn belangrijke
leidende structuren gefilterd welke in het hoofdstuk strategie komen tot een strategie voor het overgangsgebied.
De gevonden structuren zullen samen met de bevindingen, welke in het vorige document zijn gedaan (als ontdekkingsreiziger), leiden tot een antwerp voor het overgangsgebied. In het laatste hoofdstuk wordt het antwerp
voor Scheveningen Dorp toegelicht, wat zal moeten aansluiten op de stedelijke omgeving alsmede een technische
oplossing bieden voor de versterking van de Scheveningse kust.
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... -1850
Den Haag

Den Haag ontstond in een vrijwel leeg land op de grens
van het ontgonnen veenlandschap en het nag woeste
bas- en duingebied langs de kust. Rand 1230 vestigde de
graaf van Holland, Floris IV, een hof in een gebied dat bekend stand als Die Haghe. Het hof werd gesticht met de
red en dat de graven van Holland toen geen eigen waning
hadden . Door de keuze voor de locatie van het hof kon
men proflteren van de zee, en werd er door de hoge zandruggen maxi male bescherming tegen de zee geboden. De
hoofdstructuur van Den Haag is gebaseerd op deze hoge
zandruggen, waarover de routes zijn aangelegd. 3
In de volgende eeuwen wordt het hof verder uitgebreid,
waardoor het bestuursapparaat van de Hollandse graaf er
oak zijn huisvesting krijgt. AI snel ontstaat een klein dorp.
Stadsrechten en de verdedigingsmuren die daarbij horen,
blijven echter uit.ln de 16de eeuw raakt Den Haag in verval
door epidemieen en branden en plunderingen. In de opvolgende jaren keert het tij en wordt Den Haag een vergaderplaats van de Staten van Holland. Vanaf 1588 geldt dit
oak voor de Staten-Generaal. Den Haag maakt een nieuwe
bloeiperiode door. Het aantal inwoners stijgt tot 16.000 in
1622 en een plan matige uitleg van de stad wordt noodzakelijk. Havens worden gegraven in het Spuikwartier. Den
Haag wordt bestuurd door gewestelijke instellingen en
het dorpsbestuur.4

3 De kortste geschiedeois van Den Haag
4 De kortste geschiedeois van Den Haag

Het aantal inwoners blijft stijgen tot 30.000 in 1700. Den
Haag is een stad geworden, maar blijftjuridisch een dorp.
AI in de tweede helft van de zeventiende eeuw is de typisch Haagse sociale tweedeling tussen zand en veen
zichtbaar. Op de hager gelegen delen wonen veel rijken,
terwijl de minderbedeelden op het veen wonen.
In 1806 krijgt Den Haag dan eindelijk de status van stad.
Met het verkrijgen van deze status trek ken er steeds meer
overheidsinstanties naar Den Haag, en krijgt het de status
regeringsstad. Hierdoor neemt de bevolking verder toe en
groeit tot 70.000 inwoners in 18SO.In 1843 krijgt Den Haag
een spoorverbinding met Amsterdam en vanaf 1847 oak
met Rotterdam.
Scheveningen

Scheveningen is als vissersdorp gesticht in de 13de eeuw
op de jonge duinen langs de Noordzeekust. De bouw
van het hof van Floris IV is de aanzet geweest tot dit kustdorp. Scheveningen is in de geschiedenis vele malen door
stormvloeden geteisterd, waarbij delen van het dorp wegspoelden. Tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 is de helft
van het dorp in de golven verdwenen, waardoor de Scheveningse kerk aan de rand van het dorp is komen te staan.
Scheveningen was tot halverwege de 17de eeuw slechts
met Den Haag verbonden door een duinpad, dat uitkwam
bij het Haagse Noordeinde. In 1665 kwam de Scheveningseweg gereed dat het dorp uit zijn isolement haalde.
Het vissersdorp werd toen oak als badplaats gezien, waarbij er ten noorden van het dorp villa's en landhuizen gebouwd werden. In 1818 stichtte Jacob Prank een badhuis.
Hier werd in 1828 het Stedelijk Badhuis werd gebouwd.

1850-1896

1896-1911

Den Haag

Scheveningen

Door de uitdijende overheidsinstanties en de snelgroeiende metaal- en meubelindustrie heeft Den Haag mensen
nodig en groeit verder. Het stedelijk Ieven moderniseert
in hoog tempo: in 1864 vindt de opening van de eerste
paardentramlijn naar Scheveningen plaats en in 1870 de
spoorverbinding met Utrecht. 5

Na de realisatie van de Scheveningse haven in 1904 werd
er voor de vissers de woonbuurt het Havenkwartier tussen
Scheveningen Haven en Dorp aangelegd. Hiervoor werden deze delen van Scheveningen nag gescheiden door
de duinen. Aan het begin van de 20"" eeuw ontstonden
de grate hotels, aansluitend hierop werd er een treinverbinding aangelegd met Den Haag. Deze treinverbinding
kwam vlak voor het Kurhaus uit Oak de realisatie van
bredere wegen als de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan
zorgden voor een betere bereikbaarheid.

Scheveningen

In 1884 werd het Kurhaus gebouwd met diverse andere
hotels in Scheveningen, met de aanleg van deze hotels
komt er een paralelle zee verbinding over de jongste duinenrij. Het Verversingskanaal werd in 1888 aangelegd en
dient voor de afvoer van (vervuild) water uit de grachten
eerdere paging om
van Den Haag via Scheveningen.
een afvoerkanaal aan te leggen randde in de duinen.
E&
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5 De kortste geschiedenis van Den Haag

1911-1939

1945-1964

Den Haag

Den Haag

In 1913 wordt het Vredespaleis gerealiseerd in Den Haag.
Den Haag wordt hiermee de internationale hoofdstad
voor vrede en recht. In 1923 krijgt de stad meer ruimte
door de annexatie van Loosduinen.

Den Haag en Scheveningen zijn getroffen door de oorlog
en grate delen zijn vernietigd. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog volgt wederopbouw volgens de plannen
van de stedebouwkundige W.M. Dudok.ln Den Haag ZuidWest ontstaat een stadsdeel van meer dan 150.000 inwoners. De bouw van al deze woningen is mede nodig voor
de opvang van repatrianten uit voormalig Nederlands-lndie. In totaal vestigen zich ruim 30.000 lndische Nederlanders in Den Haag. In 1958 bereikt Den Haag met 606.825
inwoners de grootste bevolkingsomvang ooit. Hierna
vindt er krimp plaats, veel Hagenaars verhuizen naar de
randgemeenten en reizen steeds vaker met de auto naar
hun werk. De industriele bedrijvigheid neemt sterk af ten
gunste van de dienstensector.6

Scheveningen

De woonbuurt Duindorp is tussen 1915 en 1930 gebouwd
ten zuidwesten van hetVerversingskanaal. Tevens werd in
deze periode een tweede haven gegraven . Na de Tweede
Wereldoorlog nam de betekenis van de visserij geleidelijk
af en verdwenen de kleinere vissersschepen.
Op de volgende pagina worden de gevo/gen van de Tweede
Wereldoorlog besproken.

6 De kortste gescbiedenis van Den Haag
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1939-1945

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is de Atlantik Wall
gebouwd. Deze muur diende een invasie van de geallieerden op het westelijk zeefront tegen te houden, zodat
het Duitse Rijk zich meer op de vroegere Sovjet Unie kon
richtten. De Atlantik Wall was een "onneembareH muur, een
verzameling van bunkers, kanonnen en mijnenvelden van
Noordkaap tot aan de Frans-Spaanse grens. De Atlantik
Wall was geen aaneengesloten muur van verdedigingswerken zoals de naam suggereert. De verdedigingswerken waren geconcentreerd op strategische punten zoals
havens, zoals Umuiden, Scheveningen en Rotterdam.
Langs de tussenliggende kust werden op geruime afstand
van elkaar bewakings- en verdedigingsposten gebouwd.
De verdedigingslinie is nooit in zijn geheel voltooid en van
de lengte van 5000 kilometer is niet meer dan de helft gerealiseerd.
De bouw van de Atlantik Wall heeft voor de kuststrook
grate gevolgen gehad. Gebouwen werden afgebroken of
van hun bestemming ontdaan, straten werden van hun
stenen beroofd en loopgraven en schuttersputten her en
der aan de kustzijde aangelegd. In Scheveningen zijn al
deze vernietigingen duidelijk zichtbaar, er zijn in Den Haag
en Scheveningen meer dan 3000 won ingen gesloopt.. Een
groat deel van de badplaats en oude dorp van Scheveningen moest na de oorlog volledig herbouwd worden. De
Pier brandde af tijdens de Tweede Wereldoorlog en is in
1961, op zijn nieuwe locatie herbouwd. In Scheveningen
zijn bij de haven en in de duinen nag enkele bunkers van
de Atlantik Wall te vinden. Oak onder de bestaande boulevard bevinden zich nag restanten van de Atlantik Wall.
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1964-2009
Den Haag
De economische crisis van de jaren zeventig zet een rem
op de welvaartsgroei en de financiele positie van de gemeente verslechtert, vooral door de daling van het inwonertal. In de jaren negentig wordt er, na grenscorrecties
met buurtgemeenten, volop gebouwd in het Wateringse
Veld, Ypenburg en Leidschenveen. De agglomeratie Den
Haag groeit met de komst van de VINEX. 7
De laatste jaren komen nieuwe internationale instellingen
als het Joegoslavie-Tribunaal, het lnternationaal Strafhof
en Europol naar de stad. Met deze organisaties wordt de
positie van Den Haag als internationale hoofdstad van
recht en vrede versterkt.

Scheveningen
In 1969 werd het Kurhaus, dat in verval was geraakt, gesloten en vervolgens verbouwd. De functies van de havens in
Scheveningen veranderen door de groeiende toeristische
sector. De tweede haven wordt meer op de toerist gericht,
terwijl de eerste haven aileen nog maar voor de visserij
is. Tot 2006 rijden er dagelijks nog 1000 vrachtwagens
door Scheveningen naar de haven. De meeste rederijen
en grote bedrijven zijn vertrokken. De havenactiviteiten
bevatten nu veelal de visvangst, maar dan in veel kleinere
schaal.
In de jaren negentig komt de laatste impuls voor Scheveningen met de komst van het Holland Casino, de Pathebioscoop en de verbouwing van het Circustheater. Scheveningen maakt kennis met massatoerisme, hierdoor ontstaat er een duidelijk conflict tussen toerisme en wonen.
In de zomer staan de files van Den Haag tot aan de kust. Er
wordt door heel de stad geparkeerd, en de meeste bewoners vluchten zelf hun stad uit.
In de geschiedenis van Den Haag zijn de rode draden van
de ontwikkeling te herleiden naar het hot en regering, de
ligging aan zee met zijn voor- en nadelen, een voortdurende toestroom van nieuwkomers en een scherpe scheidslijn tussen arme en rijke delen van de stad. Deze draden
worden doorgezet naa r toekomstig beleid. Ook worden er
enkele nieuwe toegevoerd wat gezamenlijk Den Haag DE
wereldstad aan zee moet maken. 8

7 De kortste geschiedenis van Den Haag
8 Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee
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Scheveningen

Scheveningen is, zoals eerder vermeld, van oudsher een
vissersdorp van Den Haag. Door de eigen geschiedenis
en de ontwikkeling van de badplaats heeft Scheveningen
een zeer gevarieerd woningaanbod en voorzieningenniveau, en is de bekendste badplaats van Nederland.
Scheveningen heeft een unieke ligging aan zee met strand,
duinen en allerlei attracties en voorzieningen. Scheveningen is met 14 miljoen gasten per jaar de best bezochte
badplaats aan de Noordzee. De kustzone is een van de internationale visitekaartjes van Den Haag. Het Kurhaus en
de Pier zijn beeldbepalende bouwwerken, die van internationale bekendheid genieten. De Pier strekt zich enkele
honderden meters uit in zee en is een van de twee 'iconen'
van Scheveningen. Het andere is het Kurhaus. Dit historische gebouw fungeert als het hart van Scheveningen Bad.
Op cultureel gebied heeft Scheveningen Bad oak veel te
bieden, met de komst van het Circustheater, Pathe- bioscoop, Vitalizee, Sea Life en het museum Beelden aan Zee
aan het eind van de vorige eeuw, heeft de badplaats een
stevige economische impuls gekregen.
Scheveningen wordt verder gekarakteriseerd door het

oude vissersdorp met de Keizerstraat en de visserswoningen. Het oudste deel van Scheveningen heeft nag steeds
zijn specifieke bouwstijl en ruimtelijke opbouw. Aan de
randen van het dorp zijn veranderingen zichtbaar, appartementencomplexen verschijnen en perken op deze manier het oorspronkelijke dorp verder in.
Oak het bedrijvige havengebied is zeer kenmerkend door
de ruime opzet en de specifieke havenarchitectuur. De
badplaats is, met zijn geheel eigen karakter en aanbod,
complementair aan het grootstedelijke Den Haag, dat op
steenworp afstand ligt. Den Haag en Scheveningen zijn
door verschillende, soms statig ingerichte lanen met elkaar verbonden.9
Het beeld van Scheveningen heeft enige deuken opgelopen door het gebrek aan ruimtelijke samenhang, kritiek
op architectuur en de inrichting van de openbare ruimte.
Daarnaast is Scheveningen op drukke dagen moeilijk bereikbaar. Ondanks de vele uitvalswegen staan er vaak tach
files tot ver in Den Haag. Dit komt onder andere door de
parkeermogelijkheden welke veelal aan de toegangswegen gesitueerd zijn. De kracht van Scheveningen neemt af
en herontwikkeling voorde toekomst van Scheveningen is
nodig. Dit gebeurt in de vorm van de verbetering van het
toeristisch product alsmede het woon- en leefklimaat. 10
Op de volgende pagina's zal het beleid voor Den Haag en
Scheveningen toegelicht worden. Dit dient tot verduidelijking te leiden van de ruimtelijke ontwikkelingen.

9 Scheveningen, Strucruurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee
10 Scheveningen-Kust, Nota van Uitgangspunten
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Beleid

Den Haag heeft in de Structuurvisie Den Haag 2020 de
ambitie om een wereldstad aan zee te worden. Den Haag
weet dat het hier vier troeven bezit om de ambitie waar te
kunnen maken: een multiculturele stad, een internationale stad, een stad aan zee en een monumentale residentie.
Dat betekent onder meerdat Den Haag flink wil investeren
in het groen en de open bare ruimte en bereikbaarheid. De
wereldstad aan zee krijgt vorm door ontwikkelingsmogelijkheden te benutten in enkele kansenzones: het Centrum, de Lij n ll-zone, de kustzone, de Vliet/A4-zone en de
Schakelzone Lozerlaan.
Het Centrum wordt vergroot als ontmoetingsplaats van
diverse leefwerelden door omliggende wijken bij het centrumstedelijk wonen te trekken. In deze gebieden liggen
locaties waar ruimte is voor wonen, voorzieningen en stedelijke bedrijvigheid.
De lijn ll-zone is de zone rondom tramlijn ll, deze loopt
nu van station Den Haag Holland Spoor naar Scheveningen-Dorp. Deze tramlijn dient een veel groter traject af te
leggen waarbij het aantakt op de regio Rotterdam en uitmondt in de Scheveningse Haven. Op deze manier heeft
Den Haag en zijn agglomeratie een snelle verbinding naar
zee. Rond de tramlijn bevinden zich vele locaties voor het
verdichten van de stad. 11
De Vliet/A4-zone bezit een goede bereikbaarheid door
het samenkomen van enkele snelwegen. Het gebied is
dan ook een uitstekende locatie voor de vestiging van een
kantoren- en bedrijvencomplex.
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II Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee

In de regio wordt breed onderkend en onderschreven dat
kustveiligheid de allerhoogste prioriteit heeft. Aanpak van
de zwakke schakels is urgent en mag niet worden verlamd
door de discussie over langetermijnontwikkeling aan de
kust. Omgekeerd wordt er naast de aanpak van zwakke
schakels ook nog een studie gedaan naar ontwikkelingen
op de lange termijn. De kust is immers niet aileen maar
een plek die we in termen van veiligheid bezien moet worden, maar 66k in termen van natuurwaarden, ruimtelijke
kwaliteit en economische kansen.

+

Scheveningen wordt sa men met Kijkduin oak als een kansenzone bestempeld. Hier kan het ambitieniveau van de
Wereldstad aan Zee vorm krijgen. In beide dorpen is ruimte voor extra voorzieningen, recreatie en wonen met uitzicht op zee. Scheveningen dient hierbij sterk op de kaart
gezet te worden als tweede stadcentrum. In de haven kan
een icoon voor de stad gebouwd worden met hierin een
toonaangevende internationale cultuurinstelling. Verder
komt er een versterking van de water- en strandsporten
door middel van een beachstadion. 12
Er zijn al enkele plannen voor Scheveningen Haven en
de Boulevard welke voortborduren op de ambitie van de
Structuurvisie Den Haag 2020.

Den haag heeft gekozen voor integrale gebiedsontwikkeling. Er zal worden samengewerkt aan kwaliteitsverbetering van regionale groengebieden, de zwakke schakels in
de kustverdediging worden met prioriteit aangepakt, mogelijkheden tot uitbreiding van het Randstalrailnetwerk
worden bekeken en oak een regionale ringweg staat op
de agenda.
De plannen van de Boulevard zijn gecompliceerd, hier
zullen namelijk ontwikkelingen plaatsvinden welke vanaf
Rijksniveau en vanuit de gemeente Den Haag worden
gerealiseerd. Voor het versterken van de kust wordt een
verhoogde zeewering aangelegd en wordt er extra zand
gesuppleerd. Door het suppleren wordt het strand 35 meter breder. Deze ontwikkelingen worden door het Rijk gefmancierd. De verdere aankleding en ruimtelijke in passing
in Scheveningen zullen vanuit de gemeente en derden
gefmancierd moeten worden.
Andere plannen voor Scheveningen zijn het herontwikkelen van het havengebied. Met het vertrek van de rederij Norfolkline komt er ruimte voor ontwikkelingen welke
passen bij een wereldstad aan zee.
Seide plannen voor Scheveningen betreffen positieve
ontwikkelingen met betrekking tot Den Haag gezien als
wereldstad aan zee. Enkele negatieve punten zijn oak op
te merken, die deels op de hierna volgende pagina's toegelicht worden. In het voorgaande boekje is namelijk opgemerkt dater enkele verbeterpunten zijn aan te wijzen
in het overgangsgebied. De ontwerpen zijn vanuit een andere optiek gemaakt en missen soms de connectie met de
kenmerken van Scheveningen.

12 Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee

Scheveningen Haven

Scheveningen Haven kan zich veel meer op de aspecten
wonen, toerisme en visserij focussen nu het vertrek van
de rederij 1\lorfolkline een gegeven is. De plannen zijn
gericht op het creeren van een (centrum-) stedelijk woonmilieu met voorzieningen op het zuidelijk havenhoofd.
Dit wil zeggen een mix van wonen en andere functies in
een relatief hoge bebouwingsdichtheid. Er wordt hierbij
gedacht aan een combinatie van woonmilieus. De waning en komen te staan op een verhoogd dek, met hieronder
de parkeervoorzieningen. De hoge bebouwingsdichtheid
kan op deze manier gekoppeld worden met de duinen.
Deze nieuwe woonbuurt zal aansluiten op Duindorp, en
daardoor zullen er ongeveer 900 woningen in laagbouw
gerealiseerd gaan worden.

Door het bestaande dijklichaam hier te verbinden met de
bebouwing ontstaat er ruimte die gebruikt kan worden
voor activiteiten welke passen bij het sportieve karakter
van het strand ter plaatse. Het strand rond de haven heeft
door de bescherming van havenbekken namelijk een geschikt klimaat voor sporten gerelateerd aan het strand en
de zee. De watersporten kunnen hier dan ook verder uitgebreid worden.
Vanaf het Noordelijk Havenhoofd komt er een nieuwe
looproute over de havenmond. Met een loopbrug wordt
de boulevard doorgetrokken van dijk naar duin. Hierdoor
wordt het mogelijk om vanaf het Duindorp door te fietsen,
zonder al te veel omwegen, naar het noordelijke deel van
Scheveningen. 13

Er vindt gekoppeld aan dit gebied oak uitbreiding van
de havengebonden activiteiten plaats. Met het realiseren
van nieuwe havenbekken en het uitbreiden van het aantal
aanlegplaatsen ontstaat er meer ruimte voor plezierjachten en kleinere cruiseschepen.
De visserij wordt op het Noordelijk Havenhoofd geconcentreerd en krijgt ruimte om te groeien. De nieuwe visafslag blijft behouden in het karakteriserende gebouw op
het 1\loordelijk Havenhoofd. Visrestaurants en educatieve
elementen die te maken hebben met de Noordzee en het
visserijbedrijf verbinden de visserij met het toerisme.

13 Visie op ontwikkeling, Scheveningen-Haven
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Boulevard

De andere ontwikkeling betreft de versterking van de zeewering in verband met de verwachte klimaatveranderingen. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met
een kwaliteitsverbetering van de boulevard ter hoogte
van de zwakke schakels. De Spaanse architect De SolaMorales heeft hiervoor een antwerp gemaakt. Het antwerp is gericht op het versterken van de zwakke schakel
en het realiseren van een aangename flaneerroute langs
het strand.
Het antwerp kenmerkt zich door de gebogen boulevard,
die de historische kustlijn van Scheveningen volgt. De
nieuwe boulevard is opgehoogd en bestaat uit meerdere
hoogteniveaus, waardoor er een stedelijke en een strandroute is ontstaan. Een hager gelegen stedelijke route
loopt langs de Keizerstraat, de lagere gelegen boulevard
over het strand. Vanuit de Keizerstraat komt er een entree
naar het strand, zodat de winkelstraat oak visueel bij de
boulevard wordt getrokken. Een lage boulevard voert de
gebruikers tot vlak bij het strand. Er is in dit plan oak veel
ruimte voor 'flaneerverkeer; vee I men sen blijken het prettig te vinden om even met de auto langs de zee te rijden.
Momenteel sluiten de identiteiten van Scheveningen onderling en met de overgangszone niet op elkaar aan. De
Sola-Morales geeft hiertoe een aanzet door een golvende
zee-promenade. Deze golvende beweging volgt en versterkt de h uidige lijn van gebouwen en duinfronten.

14 Overall vision Scheveningen boulevard, review preliminary design

In het plan van De Sola-Morales wordt ruim baan gegeven aan voetganger op de boulevard: het verkeer wordt
deels geweerd van de boulevard en er vindt concentratie
van parkeren plaats. Het geconcentreerd parkeren wordt
veelal buiten dit plangebied opgelost. Met de herinrichting van de boulevard gaan er 200 parkeerplaatsen verloren welke in de haven worden teruggevonden. 14
Het antwerp wat in dit document gepresenteerd zal worden zal niet het plan van De Sola-Morales en de plannen
voor Scheveningen Haven (verder) becommentariseren,
maar volgens verder onderzoek en analyse tot andere inzichten en ontwerpoplossingen komen.
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Geomorfologische structuren

De geomorfologische structuren welke bepalend zijn geweest voor de vorming van Den Haag zijn de strandwallen.
De gehele hoofdstructuur van Den Haag is gebaseerd op
de langzame maar zekere verstedelijking van de routes die
over de strandwallen liepen. De lanen in Den Haag behoren tot de langste lanen van Nederland. De Laan van Meerdervoort is met acht kilometer de langste van Europa.
Dudok had na de Tweede Wereldoorlog ais stedenbouwkundige de Ieiding over de wederopbouw van Den Haag.
Hij volgde hierbij voor het antwerp van het structuurplan

0 0,4

de strandwallenstructuur. Hij erkende de lanen die over de
strandwallen !open, en zette deze structuren door. Hierop
gebaseerd maakte hij een gridstructuur voor Den Haag,
waardoor er oak goede mogelijkheden ontstonden om
van zee voorbij Den Haag te komen . De lanenstructuur
loodrecht op zee geeft een gevarieerd beeld. De hoogteverschillen in Den Haag zijn volgens deze lanen duidelijk
zichtbaar. Het einde van deze lanen komt uit op de verschillende identiteiten van Scheveningen. Aileen is dat
niet herkenbaar als zodanig door de gebrekkige ingerichte stedelijke ruimten.
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Lanenstructuur

De lanenstructuur van Den Haag loopt door tot aan de
zee, dwars door Scheveningen. De lanen zijn op te delen
in historische lanen, functionele lijnen en groenblauwe
linten. Deze lanen delen Scheveningen open zorgen voor
een duidelijke verscheidenheid in de badplaats.
De historische lanen verbinden het centrum van Den Haag
met het hart van Scheveningen Bad, Dorp en Haven. Het
zijn van oudsher de groene herkenbare lanen naar zee.
Vanaf deze historische lanen komen automobilisten op
pleinen uit waar zij hun auto parkeren. Van daaruit kan
men het strand of de boulevard bereiken. Een andere historische lijn in Scheveningen is de trambaan, deze heeft
met zijn groene zone een duidelijk grens gelegd tussen
Scheveningen Haven en Dorp.

Naast de historische lanen zijn er ook functionele lijnen in
Scheveningen te vinden. Deze lijnen staan los van de oude
ruimtelijke opbouw van de badplaats, en zorgen voor een
snelle directe verbinding van Den Haag met Scheveningen. Deze wegen zijn vormgegeven door aanliggende appartementencomplexen uit de jaren dertig.
Naast de functionele en monumentale lijnen naar zee
zijn er twee groenblauwe linten te herkennen. Het groenblauwe lint tussen Scheveningen Dorp en Bad is een lint
dat functioneert als stadspark, een recreatieve route en
als 'voortuin' van bewoners. Dit is het kanaal dat als eerste gegraven is vanuit Den Haag, maar om verschillende
redenen niet is doorgetrokken over de jongste duinenrij.
De ruimte waar het kanaal uitgegraven zou worden is nag
steeds herkenbaar in de structuur en een groene zone tussen Scheveningen Bad en Dorp. Het andere lint is het verversingskanaal dat Den Haag met de Noordzee verbindt.
Deze twee groenblauwe linten vormen ruimtelijk een
scheiding tussen Scheveningen Bad, Dorp en Haven, maar
zijn tegelijkertijd oak het bindmiddel tussen de delen. Tezamen met de historische lanen hebben zij vorm gegeven
aan de groei van Scheveningen. Ondanks dat Scheveningen is ontstaan vanuit de centrale winkelstraat in Scheveningen Dorp en vanaf daar is uitgegroeid tot haar huidige
grootte, lijkt de badplaats uit drie delen te bestaan.15

15 Scheveningen-Kusl, Nota van Uitgangspunten
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Zoals ontdekt is op de vorige pagina's wordt Scheveningen
opgedeeld door de bestaande lanenstructuur. De ruimtelijke opbouw van Scheveningen, die is opgehangen aan
de lanenstructuur, heeft de verdeling van Scheveningen
verder versterkt. De verschillende delen hebben ieder een
eigen karakter en ruimtelijke structuur. Deze gebieden zijn
echter niet helder begrensd en daardoor niet als eenheden herkenbaar. Met ruimtelijke ontwikkelingen zouden
deze eenheden beter begrensd en verduidelijkt kunnen
worden, zodat oak voor de bezoeker van Scheveningen
duidelijk is in welk deel van de badplaats hij zich bevindt.
Die diversiteit in Scheveningen maakt de badplaats aantrekkelijk, maar dit zorgt tegelijkertijd oak voor de nodige
samenhang. De samenhang kan verwezenlijkt worden
door aansluiting op het overgangsgebied. Dit zou als
bindmiddel tussen de verschillende delen moeten gaan
functioneren. De openbare ruimte van het overgangsgebied kan dan zorg dragen voor deze samenhang en voor
een goede aansluiting van de kuststrook op de stad. Momenteel is de boulevard de enige verbintenis tussen de
drie delen van Scheveningen. Deze sluit niet goed aan op
de identiteiten waardoor de bezoekers in het overgangsgebied blijven en niet in valle teugen van de verschillende
karakters van de badplaats kunnen genieten.
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Scheveningen Bad
Scheveningen Bad heeft een langgerekte ruimtelijke
structuur, die door de kustlijn is bepaald. De badhuizen
zijn allen in een lijn langs de branding gebouwd. De boulevard onderstreept deze lineaire structuur. Met de groei
van dit deel van Scheveningen is het baddeel verder over
het duinenlandschap uitgegroeid. Door de groei van de
badplaats is er (bijna) niets meer van de natuurlijke ondergrand te herkennen.

I

De toegangswegen naar Scheveningen Bad zijn onaantrekkelijk qua inrichting en uitstraling. Het Kurhausplein
waar de bezoeker op uit komt is door televisiekijkers van
de NOVA-serie"De Beuk Erin" verkozen tot de Lelijkste Plek
van Nederland. Door de hoogbouw en de inrichting rond
het Kurhausplein is de zee onzichtbaar geworden. Deze
hoogbouw is voornamelijk te vinden direct achter de boulevard en belemmert vanaf het achterland het zicht op de
zee. De bouwhoogtes verschillen rond het Kurhaus- en
Palaceplein. Van het Kurhaus, dat aan het eind van de oprijlaan verscholen staat achter appartementencomplexen,
is daardoor nauwelijks nog iets te zien. Maar ook aan de
kant waar het Kurhaus de boulevard raakt is het in de zomer deels verscholen achter de paviljoens. In de winterperiodes zijn de uitbouwen van de horecagelegenheden
opgeruimd.
Zoals in het vorige document naar voren kwam keren
vele toeristen op de boulevard al redelijk snel om. Functies welke grenzen aan de boulevard helpen niet aan de
aantrekkelijkheid van dit deel van de boulevard, zij werken
het juist tegen. Na het Kurhaus loopt de toerist langs het
kuuroord, Sealife en aansluitend een parkeerterrein. Door
de ruimtelijke indeling van deze functies is er geen verbondenheid met de boulevard. Het kuuroord en Sealife
zijn naar binnen gekeerde culturele voorzieningen.

34

Scheveningen Dorp

Scheveningen Dorp heeft een compacte structuur en is
een kleinschalig, rustig, cultuurhistorisch gebied met de
Keizerstraat als bekende winkelstraat. Aan de Keizerstraat
liggen kleine gebouwen verschillend van vorm en uitstraling. Het dorp heeft een specifieke bouwstijl, die het karakter van het dorp verduidelijkt. Vee! oude visserswoningen
zijn bewaard gebleven. Deze kleinschaligheid is het beeld
dat men wilt behouden voor het dorp. Hier is de typische
Scheveningse cultuur nog te vinden. Er zijn bijvoorbeeld
bewoners die zich nog in de traditionele klederdracht hullen. Het beeld van Scheveningen Dorp wordt vaak teniet
gedaan door de appartementencomplexen aan de rand
van de boulevard.
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Vanaf de Keizerstraat is er de mogelijkheid om op de boulevard te komen . Echter is er vanafde boulevard een hoogteverschil van 3 meter waardoor er geen zicht is op de Keizerstraat. Vanaf de boulevard kijkt de gebruiker tegen een
muur op, met hierachter (niet zichtbaar) de Keizerstraat.
Aan deze kant van de Keizerstraat neemt het aantal winkels af en komt horeca en leegstand er voor in de plaats.
De leegstand is het gevolg van de barriere die wordt ervaren vanaf de boulevard. Hierdoor missen ondernemers
omzet en stagneert de economische ontwikkeling in de
Keizerstraat. De koppeling tussen het dorp en de boulevard wordt bemoeilijkt op functioneel en visueel vlak.
Ruimtelijk gezien zijn Nederlandse dorpen altijd gesticht
achter de jongste duinenrij. Veilig voor stormen, maar
toch nog dicht bij de zee. Dit was enkele eeuwen geleden
ook bij Scheveningen het geval. Door de groei van het
dorp en de vele stormvloeden is het dorp toch direct aan
zee komen te liggen. Het dorp met zijn smalle straatjes en
duin- en wandel paden ligt niet meer in de duinen, maar is
onderdeel van de stad geworden. Doordat het Dorp onderdeel van de stad is geworden is het nog moeilijk om de
oude contouren van het vissersdorp terug te vinden in de
ru imtelijke structuren.
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Scheveningen Haven

Scheveningen Haven kenmerkt zich van oudsher door
de haven en daaraan gebonden activiteiten. De visserij
is de afgelopen decennia afgezwakt waardoor de haven
nu meer voor de pleziervaart wordt gebruikt. Rond de
haven bevinden zich typische bouwwerken behorend tot
het verleden, hier werd vroeger de vis verkocht. Door de
ruime opzet en de specifieke havenarchitectuur met zijn
karakteristieke gebouwen, waaronder de visafslag, heeft
de haven een robuust karakter. Als gevolg van de veranderingen in de visserijsector is het oude beeld van Scheveningen-Haven veranderd.

/

De laatste jaren zijn er appartementencomplexen gerealiseerd rondom de haven. Het Ieven rond de haven is niet
aileen maar gericht op visserij maar ook op toerisme. Met
het vrijkomen van de rederij Norfolkline is er ruimte voor
wonen en een uitbreiding van de jachthaven. Ook wordt
er in het beleid van de gemeente gesproken over het meer
aanwezig Iaten zijn van de visserij. De kade kan hierbij
meer dienst gaan doen als boulevard en gekoppeld gaan
worden aan de bestaande boulevard.
Ruimtelijk is de haven in de duinen ingeschoven, waar
in het begin van de vorige eeuw deze nog omsloten was
door het duinlandschap. De havenmond lag ter hoogte
van de jongste duinenrij. De haven lag buitendijks maar
veilig achter de duinen. De oude havenbekkens zijn belangrijke structuren welke vorm hebben gegeven aan de
identiteit van dit deel van Scheveningen. De lanen die uitkomen op de haven eindigen niet op een plein, maar op
een restruimte. Er is momenteel geen duidelijke overgang
tussen de lanenstructuur en het karakter van Scheveningen Haven.
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Openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte verschilt enorm in
Scheveningen. De openbare ruimte in Scheveningen Bad
is gericht op grote hoeveelheden mensen en is daar ook
naar ingericht. Ook ziet hier de open bare ruimte er (door
materialisering en meubilair) kwalitatief verzorgder uit
dan bij Scheveningen Dorp en Haven.
De boulevard vormt tussen de drie identiteiten een sterk
structurerend element. De boulevard zetf bestaat uit de len
met een verschillend karakter. Het gedeelte rond Scheveningen Bad kan als het kerngebied van de boulevard gezien worden. In dit deel is het altijd druk met toeristen en
is er een groot aantal aan activiteiten te vinden. Horeca is
uitgedijd over de boulevard wat de doorstroming van de
toeristen bemoeilijkt. Het noordelijk deel van de boulevard kent geen duidelijk eindpunt.

Gekoppeld aan dit deel van de boulevard zijn de strandpaviljoens, deze zijn met hun achterkant gericht naar de
boulevard. De strandpaviljoens vormen een gesloten rij
waardoor een vrije doorkijk naar zee belemmerd wordt.
Aan het einde van Scheveningen Bad zijn de gebouwen
van Vitalizee en Sealife te vinden. Zij hebben door hun
naar binnen gerichte karakter weinig relatie met de omgeving.
Het tweede deel van de boulevard sluit aan op een grote
asfaltvlakte. Scheveningen Dorp heeft hier met zijn typische bebouwing en appartementencomplexen zicht op.
De boulevard is hier minder breed dan bij Scheveningen
Bad. Verder mist deze een goede connectie met de Keizerstraat, dit door het hoogteverschil in de strandweg. De
gebruikers van de boulevard kijken tegen de betonnen
zeewering aan. De boulevard eindigt bij de havenbekken, vanwaar de toerist zich heeft op Scheveningen en
zee. Hier heeft het strand zich ontwikkeld tot een intensief
sportgebied met ruimte voor (kite)surfen en beachvolleybal. Tijdens het zomerseizoen staat op het strand bij het
Noordelijk Havenhoofd jaarlijks een tijdelijk beachstadion.
De connectie van de open bare ruimte met het achterland
is meestal marginaal aangegeven. Via smalle doorgangen
komt de toerist in de eigenlijke identiteit terecht. Maar
meestal zijn doorgangen niet zodanig ruimtelijke ingericht dat dit uitnodigend is voor de toeristen, zodat zij dan
ook meestal op de boulevard zich blijven begeven. Om
toch Scheveningen meer te onderscheiden van andere
badplaatsen dient het 'echte' Scheveningen ook getoond
te worden.
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Structuren

De verschillende structuren van Scheveningen hebben
geleid tot de onderliggende strategie. Deze structuren
zijn afkomstig uit de voorgaande analyse, hebben voor de
groei van Scheveningen gezorgd en maken de badplaats
tot wat hij nu is.

oprijlanen naar zee

identiteiten

De oprijlanen naar zee komen uit in de verschillende identiteiten van Scheveningen. Deze lijnen maken een sprang
in de tijd, met in het midden van de lijn bebouwing uit
de jaren '30 en aan de uiteinden de historische kernen. De
verschillende identiteiten met historische kernen zijn herkenbaar door hun bebouwing, ruimtelijke structuur en het
gebruik van de geomorfologische ondergrond.
De lijnen parallel aan zee zijn verspreid over Scheveningen. Deze komen dicht bij elkaar uit in Scheveningen
Dorp, waar ze als het ware worden samengedrukt, vanwaar ze uitwaaieren over Scheveningen Haven.
Wanneer deze structuren integreren met elkaar ontstaat
er een kaart waarop cruciale punten langs de kust te vinden zijn. De openbare ruimte op de knooppunten van
deze structuren kan dienst doen als welkomstplein. De
welkomstpleinen zijn ruimtelijk gekoppeld met de identiteit en geven een weids zicht over zee.

parallelle lijnen

De welkomstpleinen kunnen oak als dubbelfiguren gezien
worden. Vanaf hier krijgt de stad (het achterland) zicht op
het zee- en landschap. Deze dubbelfiguren Iaten de badplaats zien, maar oak de connectie met kustverdediging
voor het gehele achterland. De welkomstpleinen bevinden zich op of nabij de zeewering.
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Strategie
Uit de resume van de structuren is een strategie afgeleid.
Deze geeft de ontwerprichting aan voor een groot dee!
van het overgangsgebied. Deze ruimtelijke strategie, welke er voor de fysieke gesteldheid van het toeristische dee!
van Scheveningen is, dient ook rekening te houden met
het feit dat Scheveningen een zwakke schakel is in de Nederlandse kustverdediging. Toch dient dit niet als leidraad
voor het ruimtelijk ontwerp gezien te worden.

ling van Scheveningen wordt zodoende vergroot dat de
onderlinge verschillen voelbaar zijn in het overgangsgebied. De versterking van de identiteiten zorgt ervoor dat
toeristen ook verder komen dan de boulevard. De boulevard dient daarom ook aan te sluiten op de identiteiten.
De boulevard is met het overgangsgebied meer dan een
strook verharding. Het is als duidelijke openbare ruimte
een belangrijke verbinding tussen de identiteiten.

Scheveningen kan zich nog duidelijker van andere badplaatsen gaan onderscheiden door de cultureel-historische opbouw waarneembaar te maken. Het overgangsgebied wordt de koppeling tussen land en zee en tussen
de identiteiten. Niet aileen de boulevard maar de gehele
openbare ruimte dient mee ontwikkeld te worden. De
toeristen krijgen dan meer mogelijkheden van vermaak.
De mogelijkheden zijn gevarieerder waardoor het voor
de toeristen aantrekkelijker wordt Scheveningen voor een
weekend te bezoeken.

De welkomstpleinen aan het eind van de oprijlanen kunnen als kustpleinen gezien worden, met hun panoramische uitzicht over zee. De oprijlanen zijn ingericht passend
bij de identiteit, waar zij op uit komen. De kustpleinen
worden plekken van openbare ruimte waar je vanaf het
achterland met de auto of het openbaar vervoer arriveert.
Deze pleinen zullen met hun ruimtelijke invulling een extra punt van levendigheid langs de parallelle lijnen zijn.
Vanaf het kustplein, en de rest van de openbare ruimte,
is er de koppeling met de identiteit en het weidse uitzicht
over zee. De lijnen parallel aan zee worden in het overgangsgebied aileen maar versterkt door toevoegingen in
het ontwerp parallel aan zee. Dit laat zien dat een groot
dee! van het ontwerp hangt aan de toegevoegde lijnen.

Uit de analyse is gebleken dat Scheveningen uit drie identiteiten bestaat. De meeste bezoekers kennen aileen Scheveningen Bad. Met de toekomstige ontwikkelingen die in
Scheveningen Haven gerealiseerd zullen worden, kan dit
een nieuw zwaartepunt van Scheveningen zijn en samen
met Bad een grotere trekker voor toeristen worden. De
toerist leert hier de glorie van de haven kennen door de
visserij en bijbehorende activiteiten.
De karakters van de identiteiten zullen versterkt worden
door het toevoegen van activiteiten en ruimtelijke ontwikkeling. De identiteiten zijn gekoppeld aan het overgangsgebied en de oprijlanen naar zee. De aanwezige de-

De verscheidenheid aan bezoekers is uiteindelijk de
grootste kracht van Scheveningen. Het denken vanuit
Scheveningen als totaal en daarbinnen het denken vanuit deelgebieden, biedt de mogelijkheid om meerdere
'smaken' aan te bieden. Verschillende doelgroepen kunnen hiermee aangesproken worden. Zo behoudt het massatoerisme zijn ruimte in Scheveningen Bad, en is er voor
de toerist die zich buiten de verharde paden wilt begeven
ook ruimte voor hem in Scheveningen Dorp.
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Algemeen ontwerp
Het antwerp is een afgeleide van de strategie. Het antwerp voor het overgangsgebied van Scheveningen zal
dan oak verder verduidelijkt dienen te worden . Algemene
ontwikkelingen en randvoorwaa rden, maar oak specifieke
uitgewerkte plekken vallen onder de uitwerking van het
overgangsgebied.
Voor deze ruimtelijke ontwikkelingen is gekeken naar de
toekomstbeelden die geschetst zijn in het vorige document. Namelijk de stijging van de zeespiegel en de daling
van het toerisme in de badplaatsen . Uit het tweede toekomstbeeld is naar voren gekomen dat het van belang is
om de identiteit van de badplaatsen te waarborgen. Dit
maakt de ene badplaats verschillend van de andere, waardoor de badplaatsen zich kunnen onderscheiden van elkaar. Met de onderlinge verschillen kunnen toeristen oak
meer geboden worden, en zullen zij oak makkelijker in de
badplaats willen verblijven. Omdat momenteel de identiteit van de badplaats niet altijd even duidelijk waar te nemen is in het overgangsgebied, dient dit gebied een goede visuele en ruimtelijke connectie te maken met de stad.
Dit is dan oak een van de belangrijkste ontwikkelingen die
terug te vinden is in het on twerp: het benadrukken van de
karakters van de identiteiten in Scheveningen. In Scheveningen Dorp is dit het duidelijkst nodig, hier zal het gebied
dan oak aanleiding geven tot een compleet antwerp. Dit
is niet aileen vormgeven aan de openbare ruimte maar
oak aan de aansluiting op Scheveningen en het versterken
van de kustverdediging .

Rationeel gezien kunnen de kustpleinen met hun omgeving in verschillende afstudeerateliers ingedeeld worden.
Het antwerp voor Scheveningen Dorp dient vanuit een
OFF the map benadering ontwikkeld te worden. Het doorgronden van dit gebied is gedaan door middel van een
dubbele operatie: een analyse van bovenaf en een exploratie van onderaf. De overige kustpleinen in Scheveningen
Bad en Haven vallen onder het principe van het herstructureringsatelier. Deze kustpleinen bieden ruimte voor een
vervolgstudie, waarin tijdens dit onderzoek de eerste aanzet voor is gedaan. De eerste gemaakte bevindingen spelen hierbij een belangrijke rol voor het ontwerpproces. De
ruimtelijke ontwikkelingen zullen in Scheven ingen Bad en
Haven moeten leiden tot een versterking van de open bare
ruimte, betere aansluiting van de oprijlanen naar zee en
verbeterde interactie tussen openbare ruimte en de bebouwing.
Aan de hand van de OFF the map benadering is daarom
gekozen om Scheveningen Dorp verder uit te werken,
door middel van tekeningen, montages, kaarten en een
maquette. Het totaal antwerp kan het best uitgelegd worden met de maquette en sketch up tekeningen.
Scheveningen Dorp is zelf oak weer in meerdere del en opgedeeld om zodoende de koppeling met het achterland
te kunnen Iaten zien maar oak met de andere identiteiten van Scheveningen. De ontwikkelingen in het antwerp
worden opgehangen aan de aanwezige en nieuwe parallelle lijnen aan zee. Hierdoor komt er een duidelijkere indeling van het overgangsgebied.
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Het antwerp voor Scheveningen Dorp is over drie ontwerpplekken verdeeld. Dit zijn strategische projecten die
zijn uitgewerkt tot ruimtelijke ontwerpen. Deze plekken
sluiten aan op de stad met het achterland en op de andere
identiteiten.
Het dorp zal in zijn identiteit versterkt worden door het
dorp weer terug te brengen achter een duinenrij. Vanaf
deze duinen zijn er paden naar het dorp en de andere
identiteiten. De appartementencomplexen zouden hierbij vervangen moeten worden door karakteristieke bebouwing, passend bij het beeld van Scheveningen Dorp.
Het duinenpakket zal grenzen tot aan voordeuren en
doorvloeien in het oude dorp om op deze manier het
oude beeld, van enkele eeuwen geleden, te herstellen. De
duinen zullen in breedte en hoogte varieren en wei meer
dan vijftien meter hoog kunnen worden en een breedte
hebben van vijftig tot honderd meter. Hierdoor komt het
dorp dan oak echt achter de duinen te liggen en is er incidenteel de mogelijkheid tussen de duinen door naar zee
te kijken. De duinen zullen Scheveningen een heel ander
aanzicht geven en onderdeel worden van het complete
Nederlandse duinenlandschap.
De gehele infrastructuur, welke zich nu bevindt in het
overgangsgebied, zal een nieuwe plek moeten innemen
na het aanbrengen van het duinenpakket. Onder het duinenpakket komt al de infrastructuur te liggen. Vanuit het
dorp is hier dan niets van te zien, dit geeft bewoners een
vrij wijds overzicht op duinen, strand en eindeloze zee.

Ter versterking van de zwakke schakel in de duin zal er, zoals al eerder vastgesteld, een nieuwe zeedijk worden aangelegd ter hoogte van Scheveningen Dorp. Hier verschijnt
al een extra parallelle lijn, aldan nietzichtbaar. Door de uitvoering van een nieuwe zeedijk, komt er een vrije ruimte
tussen de twee zeedijken en het dak van het duinenpakket. Hierin komt de bestaande strandweg te liggen, met
hieraan gekoppeld een parkeergarage. Door een dubbele
laag in de parkeergarage is er ruimte voor een verdubbeling van het aantal te parkeren auto's. Boven de overkapte
strandweg komen de toegangen tot de parkeergarage en
paviljoens, welke verwerkt zijn in de parkeergarage. De
tramlijn, welke wordt doorgetrokken vanuit de bestaande
tramlus ten zuiden van de Keizerstraat, ligt in de duinen
boven de parkeergarage.
De boulevard, zoals deze nu bij Scheveningen Dorp ligt,
zal dan oak verdwijnen en aansluiting vinden in de duinen. De boulevard zal veranderen in een duinpad en kronkelend door de duinen aansluiting vinden met het oude
dorp en de andere identiteiten.
De toekomst voor dit antwerp is onzeker in verband met
de zeespiegelstijging. Zo kan het zijn dat na 100 jaar dit
gebied voor een tweede keer versterkt dient te worden.
In dit geval kan de nieuwe zeewering verlengd worden
met het bestaande duinenpakket. De infrastructuur achter de zeewering blijft beschermd tegen de zee door de
vergroting van het duinenpakket. Naast verbreding zal het
duinenpakket oak verhoogd moeten worden. De sferen
bij het antwerp voor Schevenigen Dorp worden met de
verhoging van het duinenpakket aileen maar verder versterkt.
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Deelgebieden
Op de volgende pagina's zullen de deelgebieden verder
toegelicht worden. Het zijn de deelgebieden horend tot
het museum Beelden aan Zee, de Keizerstraat en de Vissershavenweg.
Door middel van doorsneden, montages en kaarten is
ruimtelijk weergegeven hoe de toekomstige situatie er uit
komt te zien.

Museum Beelden aan Zee
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Ontwerp Museum Beelden aan lee
Dit antwerp geeft de overgang weer tussen de identiteiten Dorp en Bad. Ter hoogte van het museum Beelden aan
Zee vindt er een overgang plaats in de openbare ruimte
van de identiteiten . De boulevard en asfaltvlakten maken
plaats voor een duinenlandschap. Hier beginnen kleine
duinen te groeien tot grate hoogtes.
Onder dit duinenlandschap bevindt zich een verborgen
wereld: de bestaande weg wordt overkapt door het duinenpakket. Aansluitend op het duinenpakket wordt het
bestaande parkeerterrein, met een verdubbeling van het
aantal parkeerplaatsen, vergroot tot een parkeergarage.
De beeldentuin van het museum zal aan beide kanten van
de weg onderdeel worden van de openbare ruimte. Door
de uitbreiding hiervan zullen toeristen verleid worden om
verder te lopen dan Sealife. Zij kunnen verder hun weg
vervolgen naar Scheveningen Dorp en Haven.
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Waar op de tekening doorsnede A staat aangegeven is in
de bestaande situatie een verhoogd parkeerterrein. De
boulevard wordt hier ingeklemd tussen dit parkeerterrein
en de strandpaviljoens. Met het vergroten van het aantal
parkeerplaatsen kan deze ruimte een andere functie krijgen. Hier wordt horeca toegevoegd aan de boulevard met
hier bovenop kleine duinen.
Deze kleine duinen kunnen samen met de duinen waar
het museum in verpakt is als uitlopers van het duinenlandschap gezien worden. Dit is oak een van de plaatsen
in Scheveningen waar de duinen de stad intrekken.
De huidige tramlijn, welke eindigt ter hoogte van de
Keizerstraat, wordt doorgetrokken over het duinenlandschap. Deze sluit aan op de bestaande tramlijnen zodat er
een grotere route gemaakt kan worden .
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Keizerstraat

75

Ontwerp Keizerstraat

Het kustplein is een verlengde van de Keizerstraat en koppelt de hoofdstraat van Scheveningen Dorp met het duinpad. Dit duinpad is weer een verlengde en onderdeel van
de open bare ruimte in het overgangsgebied. Met dit kustplein wordt het dorp de duinen ingetrokken, en andersom. Door de duinen het begin van de Keizerstraat in te Iaten waaien, kan er met de open bare ruimte een duidelijke
wisselwerking ontstaan tussen de bewoners en toeristen.

langs de duintoppen naar het strand. De oude infrastructuur is samen met de zeewering weggewerkt onder het
duinenpakket. De weg en het parkeerterrein hebben hier
aile ruimte en zijn in een aparte ondergrondse wereld losgekoppeld van hetovergangsgebied van de bovenwereld.
Via oude bunkers kunnen bezoekers in de parkeergarage
komen. Doorkijken vanuit de parkeergarage bieden zicht
op zee en zorgen voor natuurlijke ventilatie.

De duinpaden lopen vanaf hier door naar de andere identiteiten, het dorp en de zee. Door het forse duinpakket
kunnen hier paviljoens in de duinen gerealiseerd worden
welke het gehele jaar open zijn. Deze zijn gekoppeld aan
de parkeergarage en worden hierdoor niet als losse elementen beschouwd, maar juist als een onderdeel van het
lijnenspel.

Om de bewoners van het dorp het ultieme gevoel te geven dat zij achter de duinen (en achter hun eigen bescherming) wonen, lopen de duinen door tot in de voortuinen.
Zodoende stappen zij vanaf hun voordeur meteen de duinen in.

Onder dit pakket van duinen bevindt zich de nieuwe zeewering. Deze is met tien meter boven NAP een barriere
voor Scheveningen Dorp. Enkele eeuwen geleden hadden
oak niet aile inwoners van het dorp zicht op zee. Dit gegeven zal weer zijn intrede doen in het antwerp. Zij flaneren
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Vissershavenweg
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On twerp Vissershavenweg

Op deze locatie is het kustplein de begeleiding voor de
automobilisten. Op zomerse dagen rijden automobilisten
over de strandweg. Zij hebben hierbij, net over de duintoppen, zicht op zee. Aan het einde van de Vissershavenweg wordt het kustplein ingericht voor de auto's. Automobilisten kunnen vanaf hun auto genieten van het weidse
uitzicht over zee.
Het plein is een verlengde van de Vissershavenweg. De
open bare ruimte rand de haven heeft zijn uitstraling door
de kade en de karakteristieke bebouwing. Deze loopt in
het antwerp door tot aan het plein. Dit kustplein ligt in de
duinen en is daarmee, via duinpaden, oak de connectie
met de andere identiteiten.
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lets ten noorden van het kustplein wordt een begin gemaakt aan de ondergrondse wereld onder het duinenpakket. Langs de oude boulevard kunnen automobilisten onder het duinenpakket door rijden vanwaar zij ter hoogte
van het Museum Beelden aan Zee weer boven de grand
komen.
De bestaande boulevard is hier bedekt met een klein duinenpakket. Hier is geen verdere versterking van de zeewering nodig en dient het duinenpakket enkel en aileen
voor de uitstraling van het Dorp. Voor de koppeling van
het Dorp met de Haven is er boven op de oude zeewering
een visrestaurant gelegen welke met een panaromaview
zicht biedt op zowel de haven, de zee en in de verte de
Scheveningse Pier.
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Epiloog

Het eerste dee! van dit onderzoek, waarin aan de hand
van observaties en topografische kaarten een analyse
van de Nederlandse kust werd opgesteld, beschrijft een
gevarieerd beeld van de Nederlandse badplaatsen. In dit
vervolgdocument is ingezoomd op een van deze getrokken badplaatsen aan de hand van de eerder genomen
conclusies. Dit document benoemt de ligging van het
overgangsgebied van Scheveningen en het beeld dat het
schetst bij toeristen en bewoners. Uit de toekomstbeelden
van het eerdere onderzoek en de analyse van het overgangsgebied zijn concrete ontwerpopgaven gekomen.
De uitgewerkte ontwerpen komen voort uit de thema's
van tijdelijkheid en gebruikersmodussen die in het vooronderzoek zijn beschreven.

Met de verschillende ontwerpen is er een mogelijkheid
gecreeerd om het overgangsgebied meer vigerend te Iaten zijn in de gehele structuur van Scheveningen. De losse
delen worden gekoppeld en het overgangsgebied begeleidt de gebruiker naar andere identiteiten van de stad. De
tijdelijkheid welke eerst prominent aanwezig was in het
overgangsgebied, heeft standvastigheid gekregen. Het
spannende aan de tijdelijkheid is verdwenen, omdat de
gebruiker nu weet wat de inrichting van het overgangsgebied is en dit niet meer elke dag veranderd. Het besef
van de tijdelijkheid is deels veranderd. Tach is de tijdelijkheid nag in het gebied aanwezig in de vorm van de duinen, deze behouden door wind en water nooit hun zelfde
vorm en grootte.

Dit onderzoek en antwerp heeft enkel en aileen zijn vorm
gekregen door mijn stedenbouwkundige kennis. Andere
deelnemers van een dergelijk ruimtelijke ontwerpproces
zijn buiten beschouwing gelaten, zo is er geen enkele
andere bouwkundige discipline aan te pas gekomen. Dit
is vreemd en niet realistisch, maar dit bood mij wei meer
mogelijkheden om zodoende onbevangen en ongeremd
een ontwikkeling voor Scheveningen te kunnen schetsen.
Voorop staat tach het behoud van de eigenheid van de
badplaats, wat door de verschillende de len, door verscheidene structuren en bebouwing wordt gevormd. Door
Scheveningen op te delen, kunnen hier gemakkelijker
richtlijnen en randvoorwaarden voor geschreven worden.
Hier overheen ligt een overkoepelende structurerende
laag welke de verschillende delen samenbrengt.

Door het vastleggen van functies en activiteiten is er oak
gehoor gegeven aan de eerder gevormde toekomstbeelden, de teloorgang van de badplaats. Nu is er namelijk buiten de zonnige zomermaanden oak de mogelijkheid voor
actief gebruik van het overgangsgebied door het vastleggen van paviljoens in de duinen. Het overgangsgebied
heeft zodoende oak buiten de drukke zomerperiode een
aanvulling op de boulevard te bieden. Dit verleid toeristen om buiten (zonnige) weekenden oak Scheveningen te
ontdekken.
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