
Geachte voorzitter en commissieleden, 
Mijn naam is Jeroen Schraag en ik spreek in op de brief van wethouder Norder over de 
Noordboulevard namens Strandhotel Scheveningen, het Aquarius hotel en snookercafe 
Zeekantje. 
 
Het belangrijkste bezwaar dat wij hebben op het beginselplan van  Strandweg 
Vastgoed BV is het verlies, of de beperking van het zicht op, boulevard, strand en zee 
vannuit onze ondernemingen.  
 
Het Strandhotel en het Aquarius hotel zijn twee van de in totaal vijf hotels op 
Scheveningen met zeezicht. Daarnaast zijn het twee van de in totaal drie hotels op 
Scheveningen die het ontbijt serveren in een zaal met uitzicht op zee.  
Door de schaarsheid van het uitzicht op boulevard, strand en zee is dit het voornaamste 
‘Unique sellingpoint’ van deze hotels.  
Het verlies, of de beperking hiervan is waarschijnlijk funest voor beide hotels. Naast 
inkomstenderving heeft het verlies van uitzicht ook een groot negatief effect op de 
onroerendgoedwaarde van onze panden. 
De bebouwing van de huidige biesieklette aan de Noordkant van de boulevard en de 
verhoging van de huidige bebouwing voor onze panden is voor ons dus onacceptabel.  
Bovendien vrezen wij voor het verlies van zonlicht op het terras van Snookercafe 
Zeekantje door de koepel van de te bouwen “attractie”.  
 
Naast de beperking van het uitzicht vrezen wij voor de negatieve gevolgen van het 
beginselplan op de bereikbaarheid van onze ondernemingen. Voor zowel onze gasten, 
onze medewerkers als leveranciers.  
Wij vrezen dat de verkeersdruk en bijhorende vertraging op de geversdeynootweg 
enorm toe zal nemen doordat zowel de bewoners van de Palaceflats, de Oranjeflats en 
de bezoekers van de te bouwen parkeergarage allemaal genoodzaakt zijn om dezelfde 
route over de geversdeynootweg te nemen. 
Bovendien zijn de Palaceflats en onze ondernemingen aan de Zeekant bij een wachtrij 
van 15 tot 20 auto’s voor de nieuwe parkeergarage niet meer toegankelijk. Dergelijke 
wachtrijen voor parkeergarages zijn in het hoogseizoen eerder regel dan uitzondering.   
 
Het aantal voetgangers en dus potentiele gasten dat onze ondernemmingen passeert zal 
waarschijnlijk drastisch afnemen door het “doodlopend” maken van de Zeekant en 
door het ontbreken van trappen naar de boulevard. 
Ook zijn onze ondernemingen slechter zichtbaar van af de boulevard waardoor het 
aantal gasten zal afnemen.   
 
In het beginselplan missen wij bij de te bouwen garage tevens voetgangersuitgangen 
aan de Zeekant, waardoor onze gasten (eventueel met bagage) over de boulevard 
moeten omlopen wanneer zij in de nieuwe garage zouden parkeren.  
 
 
 


