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Inleiding  
 
Er hangt lente in de lucht, zo blijkt ook uit de nieuwe houding van het stadsbestuur ten opzichte van Scheveningen. 
Met het collegeplan 'De Kust Gezond'1 en de gemeentelijke plannen om meer werk naar de haven van Scheveningen te 
krijgen2, laat het stadsbestuur zien eindelijk aandacht te hebben voor het zo vaak vergeten Scheveningen.  
Zo vinden ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij het een goede stap dat de gemeente en het ROC 
Mondriaan gaan verkennen of er muziek zit in maritieme opleidingsmodules. Ook de innovatieve insteek van het 
college, ondermeer door samenwerking te zoeken met de TU Delft en Wageningen UR spreekt beide fracties aan. En 
niemand kan tegen de investeringen zijn die de gemeente beschikbaar stelt voor het aanpakken van de openbare 
ruimte in Scheveningen Bad3. En met de aankondiging dat de Westduinweg verkeersveiliger wordt gemaakt, wordt 
een oude wens van deze fracties vervuld. Het moet gezegd er heerst, mede door de nieuwe eigenaar van de te lang 
afgesloten Pier en de nieuwe uitbater van het Kurhaus, weer een positieve vibe op Scheveningen.  
 
Toch vinden de fracties van Groep de Mos / Ouderen Partij en de ChristenUnie/SGP de inzet van het stadsbestuur nog 
onvoldoende: het college wil van alles, maar maakt geen heldere keuzes. Zo houdt wethouder Klein angstvallig vast 
aan het huidige bestemmingsplan voor Scheveningen Haven, waarin hij wonen en werken tot diep in het havengebied 
wil combineren. Dit heeft enorme risico's voor de havengebonden bedrijven, zeker ook omdat huizen de toekomstige 
groei van de haven zullen blokkeren, zoals de havensector in het verleden reeds vele malen heeft aangegeven4. Ook 
zijn beide fracties van mening dat de opknapbeurt voor Scheveningen voornamelijk is gericht op Scheveningen Bad 
(toeristen) en nauwelijks op Scheveningen Dorp (bewoners). Zo richt 'De Kust Gezond', zich met name op het 
opknappen van de strandopgangen en het opleuken van de Gevers Deynootweg en het Palaceplein, maar is er weinig 
aandacht voor het opknappen van de openbare ruimte, onder andere in het Havenkwartier, zoals in de Kompasbuurt 
en de Vissenbuurt.  De fracties ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij pleiten dan ook voor het 
uitbouwen van 'De Kust Gezond' naar een ‘De Kust Gezond 2.0’,  waar in overleg met bewoners en 
bewonersorganisaties wordt nagedacht over een facelift van de openbare ruimte. Bovendien ontbreekt in het plan 'De 
Kust Gezond' de échte visie om, op termijn, de grandeur terug te laten keren in de badplaats, die de laatste decennia op 
architectonisch vlak zoveel geweld is aangedaan. Kort samengevat: de toon van Norder is verdwenen, nu zijn beleid 
nog. Daarom presenteren Groep de Mos / Ouderen Partij en de ChristenUnie/SGP de visie "En nu doorpakken! 10 
voorstellen voor een sterke haven en een mooi Scheveningen".  
 
 
 
 
 
  

                                                        
1 Agenda Scheveningen Bad De Kust Gezond, RISnummer 281160. 
2 Scheveningen Haven is en blijft haven, RISnummer 281550. 
3 ‘Sleets Scheveningen krijgt flinke opknapbeurt’, De Volkskrant, 6 maart 2015.  
4 ‘Geen toekomst in de haven’, AD, 21 februari 2012. 
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Samenvatting  
 
In de visie "En nu doorpakken! 10 voorstellen voor een sterke haven en een mooi Scheveningen" schenken 
ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij klare wijn en komen deze fracties met aanvullingen op de 
plannen van het college inzake 'De Kust Gezond' en de haven en met de nodige wijzigingen die deze fracties nodig 
achten voor een écht gezond en vitaal Scheveningen.  
 
Deel I Aanvullingen en wijzigingen op 'De Kust Gezond': 'Terug naar een badplaats met grandeur en traditie!' 

 
1. Geen hoogbouw op Scheveningen (niet hoger dan het Kurhaus); 
2. Nieuwbouw in de oude stijl; behoud karakteristieke kenmerken;  
3. Welstandscommissie handhaven; aanstellen van een stadsdeelarchitect Scheveningen;  
4. Oprichten van een WOM Scheveningen;  
5. Aanpakken winkelleegstand; aanstellen winkelstraatmanager Scheveningen. 

 
Deel II Aanvullingen en wijzigingen op de Havenvisie van het college: 'De haven moet ECHT haven blijven!' 

 
6. Woningen rond Derde Haven (Norfolkterrein) schrappen; geen tramverbinding; 
7. Geef de haven de ruimte: breid Derde Haven uit; 
8. Vestig een maritieme opleiding op Scheveningen; 
9. Brug over De Pijp de pijp uit; pleziervaart oké, maar beroepsvaart gaat voor; 
10. Ontwar de verkeerskundige knoop. 

 
 
 
 

 
 

  



 

4 
 

 
Deel I  'Terug naar een badplaats met grandeur en traditie!' 
 
 
De laatste decennia is de dorpsidentiteit van Scheveningen steeds verder onder druk komen te staan. De prachtige 
barokke stijl waarin onder andere het Kurhaus is gebouwd is helaas steeds minder te zien op Scheveningen. De 
sloopkogel draaide eind jaren '70 overuren en zei dag en tot ziens tegen markante en beeldbepalende gebouwen, 
zoals het Palace Hotel en het Seinpostcomplex. Tussen 1980 en 1982 zette Reinder Zwolsman zijn 'Kurhaus 
Appartementen' neer, hetgeen het plein omtoverde tot het lelijkste plein van Nederland5. De plannen van wethouder 
Revis (VVD) maken, hoe goed ook bedoeld, geen heldere keuzes om in de toekomst de grandeur van weleer terug te 
laten keren op Scheveningen. Deze heldere keuzes, met een visie voor de lange termijn, maken de fracties van Groep 
de Mos / Ouderen Partij en de ChristenUnie/SGP wel, wij willen terug naar een badplaats met grandeur en traditie 
en kiezen voor de volgende (lange termijn) maatregelen:  
 
1. Geen Hoogbouw op Scheveningen   
Scheveningen heeft de buik vol van hoogbouw. In de bestemmingsplannen moet worden geregeld dat er in de 
toekomst niet hoger gebouwd gaat worden dan het Kurhaus. Concreet betekent dit dat de hoogtebepaling uit het 
aloude Bestemmingsplan Scheveningen Badplaats van 20 meter boven NAP vanaf nu voor heel Scheveningen moet 
gaan gelden, waarbij de uitzondering voor hoogbouw uit de Agenda voor de Haagse Verdichting (raadsbesluit mei 
2009) dient te worden geschrapt6. Voor wat betreft Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP gaat er dan 
ook direct een streep door de plannen voor de bouw van hotelappartementen op het Noordelijk Havenhoofd en 
verdwijnt de realisatie van een 90 meter hoge hoteltoren op het Zuidelijk Havenhoofd definitief uit het 
bestemmingsplan.  
 
2. Nieuwbouw in de oude stijl; behoud karakteristieke kenmerken 
Om de ontstane betonnen woestenij te doorbreken willen Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP dat er 
een wijziging komt in het bestemmingsplan, waardoor er op Scheveningen, bij nieuwbouw, alleen nog gebouwd kan 
worden in de oude bouwstijl, met de barokke stijl van het Kurhaus als lichtend voorbeeld. Om verdere eenduidigheid 
in het Scheveningse straatbeeld te krijgen, pleiten beide fracties ook voor uitbreiding van het project 'Behoud en 
Uitbreiding Historische lantaarnpalen' en wordt er ingezet op renovatie, zeker van oude panden, in plaats van 
grootschalige nieuwbouw. Het dorpse karakter van Scheveningen Dorp en de andere oude Scheveningse wijken, met 
de rode daken, de prachtige gevels en lintbebouwing, moet worden beschermd. Door het schrappen van de brug over 
de Pijp uit de collegeplannen wordt meer dan voldoende budget vrijgespeeld om heel het aloude Scheveningen te 
voorzien van prachtige historische lantaarns. 
 
3. Welstandscommissie handhaven; aanstellen van een stadsdeelarchitect Scheveningen  
De welstandscommissie is het orgaan voor veel burgers en belanghebbenden om bouwplannen te kunnen toetsen aan 
de Welstandsnota. Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP willen onafhankelijke deskundigheid in de 
welstandscommissie. De mening van de Scheveninger kan worden meegenomen door een zogenaamd 'lekenlid' in de 
welstandscommissie te benoemen. Verder dient er een onafhankelijke stadsdeelarchitect Scheveningen aangesteld te 
worden die het belang van Scheveningen boven het belang van projectontwikkelaars stelt.  
 
4. Oprichten van een WOM Scheveningen  
In het collegeplan 'De Kust Gezond' maakt het stadsbestuur de cruciale fout door te stellen dat de gemeente geen 
panden strategisch gaat aankopen, waardoor er, op termijn, geen einde gemaakt wordt aan de verstening van 
Scheveningen en aan het laten verdwijnen van de (hoogbouw)panden waardoor je vanuit het achterland de zee niet 
meer kunt zien. Scheveningen wordt hiermee op achterstand gezet, ook in vergelijking met hoe de gemeente in andere 
delen van de stad wel heeft ingegrepen. Daarom stellen Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP voor een 
WOM, wijkontwikkelingsmaatschappij, Scheveningen in het leven te roepen, waarmee een spaarpot wordt aangelegd 
om de komende decennia de door de jaren heen aangerichte architectonische schade te herstellen, door de in de jaren 
tachtig neergezette hoogbouw van particulieren terug te kopen, zodat er op termijn echt werk wordt gemaakt van het  

                                                        
5 Het lelijkste plein van Nederland, NOVA 31 augustus 2006. 
6 Bestemmingsplan Scheveningen-Badplaats, gemeente Den Haag, 1984. 
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terugbrengen van grandeur en allure op Scheveningen. Door deze keuze nu te maken en deze lange termijnvisie nu 
vast te leggen, leggen we het fundament voor een mooi Scheveningen, dat over een jaar of 50 van alle lelijkheid is 
verlost.  
 
5. Aanpakken winkelleegstand; aanstellen winkelstraatmanager Scheveningen  
Helaas worden bijna alle winkelstraten op Scheveningen geteisterd door leegstand. Of het nu gaat om de Keizerstraat, 
het Palaceplein, de Badhuisstraat, de Gentsestraat en de Noord Boulevard (panden vanaf het Zwarte Pad); overal is in 
toenemende mate leegstand waar te nemen. Om daar een einde aan te maken dient de gemeente de regie voor het 
bestrijden van deze leegstand te geven aan een aan te stellen winkelstraatmanager Scheveningen, die in 
samenwerking met gemeente, pandeigenaren en ondernemers de winkelstand gaat verbeteren. De aan te stellen 
winkelstraatmanager moet ook de onduidelijkheid bij ondernemers op de Noord Boulevard wegnemen; deze 
ondernemers stellen niet goed op de hoogte te zijn van de aanstaande ontwikkelingen en stellen deze uit de krant te 
moeten vernemen. Ook dient de winkelstraatmanager Scheveningen, zeker op de Boulevard, werk te maken van 
branchering in het bestaande weinig diverse aanbod. Tegelijk zijn Groep De Mos / Ouderen Partij en 
ChristenUnie/SGP er voorstander van dat het makkelijker moet worden om de bestemming van een winkelpand te 
wijzigen om zo langdurige leegstand te voorkomen. 
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Deel 2 'De haven moet ECHT haven blijven!' 
 
 
6. Woningbouw rond Derde Haven (Norfolkterrein) schrappen; geen tramverbinding   
In 2005 besloot het bedrijf Norfolk Line, wegens de door ruimtegebrek beperkte groeimogelijkheden van het bedrijf, 
te vertrekken uit de haven van Scheveningen7, waarmee zo’n 370 arbeidsplaatsen verdwenen. In plaats van geleerd te 
hebben dat ruimtegebrek toekomstige groei van de haven blokkeert, blijft wethouder Klein vasthouden aan de bouw 
van vele honderden huizen rond de Derde Haven c.q. op het voormalige Norfolkterrein. Groep de Mos / Ouderen Partij 
en ChristenUnie / SGP willen, net als ondermeer de groeiende vissector8 en gelet op de groeipotentie voor offshore-
support en bedrijvigheid ten behoeve van het onderhoud van windmolenparken op zee, ruim baan voor de Derde 
Haven en komen daarom met de volgende voorstellen:  

 Grootschalige woningbouw dicht op de haven is groot gevaar voor de ontwikkeling van de Scheveningse 
haven op lange termijn met alle consequenties van dien voor de havengebonden bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. We willen het water van de haven rendabel maken. Het bouwen van woningen levert voor 
de haven geen werkgelegenheid op. Kortom, de haven moet ECHT haven blijven. 

 Vermenging van wonen en havengebonden bedrijvigheid is een groot risico voor de bedrijvigheid. Die les 
zouden we toch geleerd moeten hebben uit het verleden: visverwerkende bedrijven (rokerijen) die vanwege 
klachten van bewoners zijn verdwenen/verplaatst; de woningbouw aan de landzijde van de Tweede Haven, 
waardoor op schepen en bij bedrijven aan overzijde 's nachts en 's morgens vroeg geen lawaai mag worden 
gemaakt. 

 In de plannen van Norder en Klein begint op ca. 20 meter van de kade de bebouwing met om te beginnen een 
commerciële plint gericht op onder andere horeca met terrassen met daarboven appartementen. En vanaf ca. 
40 meter louter en alleen woningbouw. Dat is ongehoord onverstandig. Stel: er komt midden in de nacht een 
offshore schip van Rederij Groen de Derde Haven in gevaren met ronkende motoren, ratelende kettingen etc. 
Hoe lang gaat dat zonder klachten vanuit de bewoners in de directe omgeving? Ergo: hoe lang duurt het tot 
Rederij Groen ten einde raad alsnog zijn business naar IJmuiden verplaatst (iets wat deze reder echt niet 
wil)? 

 Voorstel: het liefst zouden ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij tot 200 meter van de kades 
van de Derde Haven geen nieuwe woningen bouwen en ruim baan geven aan havengebonden bedrijvigheid, 
maar gelet op de voortgang in de planvorming is dat een te drastisch voorstel. Wat wel een reëel voorstel is, is 
om de woningbouw op ten minste 100 meter van de Derde Haven te situeren, gemeten vanaf de kades. Dit 
voorstel brengt een tweetal wijzigingingen van het Bestemmingsplan Scheveningen Haven met zich mee. 
Allereerst schrappen we de woonbestemming (en natuurlijk de hoteltoren) in het gebied rond de Derde 
Haven. Ten tweede breiden we met het oog op de ontwikkelmogelijkheden voor onder andere de offshore 
sector de gebiedsaanduiding “milieuzone - gezoneerd industrieterrein” zodanig uit dat woningbouw niet 
binnen een straal van 100 meter van de Derde Haven kan worden gesitueerd (dat betekent dat de gehele 
Derde Haven voortaan in de “milieuzone - gezoneerd industrieterrein” gaat vallen. Gelet op de voornemens 
van de projectontwikkelaars heeft dit voorstel voor zo'n 200 à 250 woningen consequenties. 

 Voorstel: als het college niet zou kiezen voor grootschalige woningbouw op het Norfolkterrein, is een dure 
tramverbinding, waar de bewoners van bijvoorbeeld de Kranenburgweg absoluut niet op zitten te wachten, 
ook niet nodig. ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij stellen voor de doortrekking van tramlijn 
11 naar het Norfolkterrein en de verlegging van tramlijn 17 te schrappen. En de € 36 miljoen die hierdoor 
wordt vrijgespeeld te gebruiken om de versoberingen van de laatste jaren in verschillende dienstregelingen, 
zoals bijvoorbeeld bij de buslijnen 22 en 23, terug te draaien. Ook kunnen met dit geld andere verbeteringen 
in het OV-netwerk worden gerealiseerd. En wat betreft deze fracties wordt bekeken of een deel van dit geld is 
te benutten voor de in deze notitie voorgestelde verbeteringen voor een mooi Scheveningen en een sterke 
haven. 
  

 
 

                                                        
7 ‘Tranen en applaus bij vertrek Norfolk Line’, Reformatorisch Dagblad, 24 november 2006 
8 ‘Vissector is in gevaar’, AD, 21 maart 2012  
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Figuur 1 De wijzigingsvoorstellen van ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij op kaart 
 

7. Geef de haven de ruimte: breid Derde Haven uit 
Waar in 1986 nog sprake was van de mogelijke aanleg van een vierde haven9, werd enige jaren later maar 
ternauwernood voorkomen10 dat de Derde Haven werd gedempt, zoals aanvankelijk was opgenomen in de Nota van 
Uitgangspunten11. Het wordt hoog tijd nu wel te kiezen voor het Scheveningse bedrijfsleven. Daarom stellen Groep de 
Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP voor om, naast het gebied rond de Derde Haven te bestemmen voor 
havengebonden bedrijven, deze Derde Haven tevens uit te breiden:  

 Geef offshore-support en schepen ten behoeve van onderhoud van windmolenparken op zee de ruimte. 
Rederij Groen heeft twee plekken toegewezen gekregen in de Derde Haven (overigens nog steeds geen 
bevestiging daarvan door de gemeente - foei), maar gelet op de nieuwe tak van sport, te weten het onderhoud 
van windmolenparken op zee, zijn meer plekken - zeker op middellange termijn - gewenst. Breid die Derde 
Haven dus uit, bijvoorbeeld in zeewaartse richting. 

                                                        
9 ‘Aanleg vierde haven Scheveningen bepleit’, Reformatorisch Dagblad, 2 april 1986  
10 Aangenomen motie 3 juni 2010 door de raadsleden Wijsmuller (HSP), Spaans (PPS), Gyömörei (SP), De Groot (PvdV en Weening 
(GroenLinks) 
11 Voorstel college inzake Nota van Uitgangspunten Planontwikkeling Scheveningen Havens, RIS 15113, 18 februari 2008 
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 Scheveningen Haven mist buffercapaciteit. De Eerste Haven ligt vaak vol. Noodgedwongen liggen schepen dan 

aan de buitenzijde van die haven, tegenover de Derde Haven. Of nog erger: Scheveningse schepen wijken uit 
naar IJmuiden. Breid die Derde Haven dus uit, bijvoorbeeld in zeewaartse richting. 

 Het college wil nieuwe bedrijvigheid op het gebied van offshore-support, ondersteuning windmolenparken, 
zeewierteelt etc. naar Scheveningen Haven lokken. Scheveningen heeft zowel meer ruimte in de haven nodig 
als ruimte op de kade voor bedrijfsgebouwen, kantoren, kranen en parkeerruimte voor het personeel. En we 
hebben nu al ruimtegebrek in de havens. Breid die Derde Haven dus uit, bijvoorbeeld in zeewaartse richting. 

 Uit onderzoek in opdracht van de gemeente uit 2003/2004 bleek dat de Derde Haven uitgebreid kan worden 
richting zee, waardoor de haven geschikt wordt voor schepen tot maximaal 162 meter. Dat was destijds te 
weinig om de Norfolklijn te behouden. Maar een dergelijke uitbreiding met ca. 1/3 zou nu alsnog heel goed 
van pas komen, zowel gelet op de groeipotentie van offshore support en het faciliteren van het onderhoud 
van windmolenparken op zee als ook als oplossing voor de beperkte buffercapaciteit van de Scheveningse 
haven. Uitbreiding van de Derde Haven past dus perfect bij de groeiambities van het college als wel bij die van 
Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP. 

 Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP stellen met het oog op de toekomst in ieder geval voor 
het in het verleden uitgevoerde onderzoek om de Derde Haven uit te breiden te actualiseren en vragen het 
college de benodigde voorbereidingen te treffen en besluitvorming in gang te zetten om tot uitbreiding van de 
Derde Haven te komen. 

 Teleurstellend in de havenplannen van het college is dat er niets staat over de samenwerking met andere 
havens, zoals met het Havenbedrijf Rotterdam, een bedrijf dat al succesvol samenwerkt met andere havens12. 
Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP stellen dat samenwerking met de haven van Rotterdam 
past bij de Metropoolregio, waar  Den Haag en Rotterdam juist op het gebied van economie meer gaan 
samenwerken.  

 Om de haven verder tegemoet te komen, komen ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij met nog 
een aantal voorstellen: walstroom mag de reders niet op kosten jagen; de havengelden moeten worden 
gehalveerd; en in overleg met de vissector en visrestaurants moet worden bekeken of er behoefte bestaat aan 
het realiseren van een dagelijkse vismarkt in de haven. 

 Last but not least: uiteraard moet het college zich houden aan de toezegging aan Groep de Mos / Ouderen 
Partij en ChristenUnie/SGP dat het Zuiderstrandtheater wordt gesloopt, zodra de huidige theaterfunctie 
voorbij is.13 En de ruimte die daarbij vrijkomt moet dus worden teruggegeven aan de haven en 
havengebonden bedrijven.  

 
8. Vestig een maritieme opleiding op Scheveningen 
Het college onderkent de behoefte aan maritieme opleidingsfaciliteiten dicht in de buurt, maar gaat niet zo ver om een 
maritieme opleiding op Scheveningen te vestigen. We moeten alles op alles zetten om jongeren uit bijvoorbeeld 
Duindorp de kans te geven een toekomst te bouwen en te vinden in de Scheveningse haven. Graag zouden 
ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij dan ook zien dat het college de handschoen oppakt om in overleg 
met bestaande onderwijsinstellingen een volwaardige maritieme opleiding op mbo-niveau op Scheveningen te 
starten. Dat zou kunnen door een dependance op Scheveningen te vestigen van ROC Mondriaan of van het 
Scheepvaart en Transport College (STC-Group). Om dit van de grond te krijgen zou met een deel van de gelden uit de 
te schrappen brug over de Pijp een bijdrage kunnen worden geleverd. 
 
9. Brug over de Pijp de pijp uit; pleziervaart oké, maar beroepsvaart gaat voor 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 parkeerden de voormalige collegepartijen (PvdA, VVD, D66 en 
CDA) in allerijl het op Scheveningen zo gehate plan van een zweefbrug om het Noordelijke en Zuidelijke Havenhoofd 
aan elkaar te verbinden. Echter, daarmee is het plan van een oeververbinding niet van de baan14. Om de scheepvaart 
op géén enkele wijze te hinderen willen de fracties van ChristenUnie/SGP en Groep de Mos / Ouderen Partij het plan 
van een oeververbinding geschrapt hebben uit het eerder vastgestelde bestemmingsplan Scheveningen Haven. Zoals 
ook de hoteltoren uit het bestemmingsplan geschrapt moet worden. 
Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP vinden de Scheveningse haven een belangrijke pilaar van de  

                                                        
12 ‘Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht een feit’, Port of Rotterdam, 1 juli 2011. 
13 "Toezegging sloop Zuiderstrandtheater Scheveningen als theaterfunctie voorbij is", Omroep West, 23 januari 2015. 
14 ‘Geen zweefbrug, maar een oeververbinding is nog niet van de baan’, Scheveningse Courant, 29 januari 2014. 



 

9 
 

 
Haagse economie. De omzet is meer dan 50 miljoen euro per jaar en de omzetverwachting in 2020 ligt rondom de 700 
miljoen euro15. Zo’n twee tot drieduizend mensen verdienen er hun brood16. Daarom vinden beide fracties dat 
beroepsvaart te allen tijde boven de pleziervaart gaat. Alleen de Tweede Haven moet recreatief worden ingevuld, 
waarbij er ruimte moet blijven voor de staandwantvisserij en kotters met een geringe diepgang  in deze haven met de 
benodigde faciliteiten aan de kade. 
Sowieso moet wat betreft deze fracties de volstrekt overbodige fietsverbinding - een beweegbare brug - over de Pijp 
worden geschrapt. Het miljoen dat hierdoor wordt bespaard kan beter aan historische lantaarns en aan een maritieme 
opleiding op Scheveningen worden besteed. 
 
10. Ontwar de verkeerskundige knoop 
Scheveningen, in het bijzonder de haven en het strand zijn slecht bereikbaar. Scheveningen heeft het slechtst 
bereikbare strand van het land.17 De situatie in het Scheveningse havengebied is het best te typeren als een 
verkeerskundige ramp. En hoewel het college met enkele goede verbeteringen aan de slag gaat, zoals met rotondes en 
het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de Westduinweg is er meer nodig, zoals: 

 2-richtingsverkeer Hellingbaan een must; onderzoek van wethouder De Bruijn moet niet de of-vraag 
behandelen, maar een antwoord geven op de hoe-vraag. VVD en ChristenUnie/SGP hebben eerder 
aangedrongen op dit onderzoek. Met alleen eenrichtingsverkeer wordt de Tweede Haven voor bezoekers een 
aquarium: je kunt er wel in, maar zie de uitgang maar eens te vinden. Bovendien is een nog grotere 
verkeersdruk op de Westduinweg volstrekt ongewenst. 

 Groep de Mos / Ouderenpartij en ChristenUnie/SGP treuren nog altijd over het geschrapte 
tweerichtingsverkeer op de Boulevard. Mede hierdoor is de verkeerskundige chaos op Scheveningen in het 
algemeen en in de haven in het bijzonder flink toegenomen. We roepen het college op te onderzoeken of het 
aloude tweerichtingsverkeer daar weer terug kan komen en zo mogelijk het verkeer in twee richtingen op de 
Boulevard in ere te herstellen. Verder dient de Boulevard voortaan weer toegankelijk te zijn voor bussen en 
vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton. 

 Niet de Houtrustweg, maar de Kranenburgweg ontsluit het Norfolkterrein en de Derde Haven. Dus behoud de 
maximumsnelheid van 30 km/h op de Houtrustweg en behoud de uitrit van Duindorpse straten op de 
Houtrustweg . Anders dreigt overbelasting van de Tesselsestraat met zijn voorzieningen voor kinderen, zoals 
een school en een kinderdagverblijf. En trouwens, laat wethouder De Bruijn zijn fout herstellen en de 
oversteekplaats en verkeerslichten op de Nieboerweg terugbrengen. 

 Maak een einde aan de kinderkopjes; asfalteer Zeesluisweg tussen de Schokkerweg en de Pijp. 
 Realiseer meer P&R voorzieningen aan de rand van Den Haag. Verbeter het autoregulerend verkeer op 

hoogtijdagen/tijdens evenementen en verbeter de tekortschietende informatievoorziening om te voorkomen 
dat automobilisten in een overvol Scheveningen terecht komen of voor een volle parkeergarage stranden. 
 
 

 

                                                        
15 ‘Scheveningen-Haven 20Nu’, Schuttelaar & Partners, 2012. 
16 ‘De Scheveningse haven is een economische factor van betekenis’, Scheveningse Courant, 29 september 2011. 
17 "Scheveningen slechtst bereikbare strand van het land", Den Haag FM, 1 augustus 2014. 


