
Overzicht Welstandadviezen 28 juni - 13 december 2017 

Advies Welstand d.d. 28 juni 2017 
 
9 Zeekant 91 t/m 110A (project Noord-Boulevard)  
Wcie 20170628/201705644  
 
Bouwen: het bouwen van een winkel- en horecacomplex inclusief parkeergarage ten noorden van de 
pier ter hoogte van Zeekant 91 tot en met 110A (project Noord-Boulevard).  
 
Niet akkoord  
 
Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied Bijzondere stedelijke gebieden’ van de 
Welstandsnota.  
De commissie kan in beginsel instemmen met het concept van een duinlandschap als dak en een lange, 
doorlopende gevel daarvoor. Deze opzet gebruikt en benadrukt het interessante hoogteverschil tussen 
de Strandweg – de boulevard – en de Zeekant en verwijst naar de historische Oranjegalerij. De 
commissie maakt echter bezwaar tegen de voorgestelde uitwerking.  
Het duinlandschap zou leidend moeten zijn, de gevels van de winkels en de horeca onder het landschap 
meer een infrastructureel element, een keerwand of kademuur met 6 openingen. In deze opzet is de 
doorgaande lijn van de rand van het duinlandschap beeldbepalend.  
 
Op twee punten wordt het concept niet waargemaakt. Enerzijds zal het duinlandschap met het 
voorgestelde grondpakket geen echt duinlandschap worden. De gronddekking is hiervoor onvoldoende. 
Het andere punt is de vormgeving van de gevel. De prominente penanten die voor de rand van het 
landschap staan en hoger dan die rand zijn, doorbreken de doorgaande lijn en maken de gevel 
belangrijker dan het landschap. Deze verstoring wordt nog versterkt door reclamevoering en de 
opvallende armaturen.  
 
Ofschoon de plaatsing van zonnepanelen in het duinlandschap in beginsel goed mogelijk is, acht de 
commissie nu voorgestelde vijf ‘patio’s’ te fors. De open plekken met zonnepanelen beslaan een te 
groot deel van het duinlandschap. Zij zouden in dit landschap moeten opgaan. Ditzelfde geldt voor de 
benodigde nooduitgangen. Voor de (onvermijdbare) installaties vraagt de commissie een voorstel, ook 
deze zouden meeontworpen moeten worden, geïntegreerd in het landschap.  
Voor een volgende beoordeling vraagt de commissie meer en verder uitgewerkte detaillering. Binnen 
het voorgestelde concept en in de bijzondere omgeving van de boulevard zijn de keuze en de 
toepassing van materialen van groot belang. Hierbij is precieze informatie over de kleurstelling 
(kleurnummers) essentieel. In dit kader spreekt de commissie een sterke voorkeur uit voor de 
toepassing van gepigmenteerd beton in plaats van gecoat.  
Daarnaast vraagt de commissie informatie over de inrichting van de openbare ruimte. Deze is geen 
onderdeel van het bouwplan, maar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Onder meer de ingang van de 
parkeergarage, de afscheiding van het duinlandschap en de positie en vormgeving van de Biesieklette 
zullen onderdeel worden van het totaalbeeld. 
 
Advies Welstand d.d. 6 september 2017 
 
7 Zeekant 91 t/m 110A  
Wcie 20170906/201705644  
 
Bouwen: het bouwen van een winkel- en horecacomplex inclusief parkeergarage ten noorden van de 
pier ter hoogte van Zeekant 91 tot en met 110A (project Noord-Boulevard).  
 
Niet akkoord  



Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied Bijzondere stedelijke gebieden’ van de 
Welstandsnota.  
 
De commissie kan in beginsel instemmen met het concept van een duinlandschap als dak en een lange, 
doorlopende gevel daarvoor. Deze opzet gebruikt en benadrukt het interessante hoogteverschil tussen 
de Strandweg – de boulevard – en de Zeekant en verwijst naar de historische Oranjegalerij. De 
commissie maakt echter bezwaar tegen de voorgestelde uitwerking.  
 
Het duinlandschap zou leidend moeten zijn, de gevels van de winkels en de horeca onder het landschap 
meer een infrastructureel element, een keerwand of kademuur met openingen. In deze opzet is de 
doorgaande lijn van de rand van het duinlandschap beeldbepalend.  
 
Op twee punten wordt het concept niet waargemaakt. Enerzijds zal het duinlandschap met het 
voorgestelde grondpakket geen echt duinlandschap worden. De gronddekking is hiervoor onvoldoende. 
Het andere punt is de vormgeving van de gevel. De prominente penanten die voor de rand van het 
landschap staan en hoger dan die rand zijn, doorbreken de doorgaande lijn en maken de gevel 
belangrijker dan het landschap. Deze verstoring wordt nog versterkt door reclamevoering en de 
opvallende armaturen.  
 
Ofschoon de plaatsing van zonnepanelen in het duinlandschap in beginsel goed mogelijk is, acht de 
commissie nu voorgestelde vijf ‘patio’s’ te fors. De open plekken met zonnepanelen beslaan een te 
groot deel van het duinlandschap. Zij zouden in dit landschap moeten opgaan. Ditzelfde geldt voor de 
benodigde nooduitgangen. Voor de (onvermijdbare) installaties vraagt de commissie een voorstel, ook 
deze zouden meeontworpen moeten worden, geïntegreerd in het landschap.  
 
Voor een volgende beoordeling vraagt de commissie meer en verder uitgewerkte detaillering. Binnen 
het voorgestelde concept en in de bijzondere omgeving van de boulevard zijn de keuze en de 
toepassing van materialen van groot belang. Hierbij is precieze informatie over de kleurstelling 
(kleurnummers) essentieel. In dit kader spreekt de commissie een sterke voorkeur uit voor de 
toepassing van gepigmenteerd beton in plaats van gecoat.  
 
Daarnaast vraagt de commissie informatie over de inrichting van de openbare ruimte. Deze is geen 
onderdeel van het bouwplan, maar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Onder meer de ingang van de 
parkeergarage, de afscheiding van het duinlandschap en de positie en vormgeving van de Biesieklette 
zullen onderdeel worden van het totaalbeeld. 
 
Advies Welstand dd 29 november 2017 
 
12 Zeekant 91 tot en met 110A (project Noord-Boulevard)  
Wcie 20171129/201705644  
Bouwen: het bouwen van een winkel- en horecacomplex inclusief parkeergarage ten noorden van de 
pier ter hoogte van Zeekant 91 tot en met 110A (project Noord-Boulevard).  
 
Niet akkoord  
Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied Bijzondere stedelijke gebieden’ van de 
Welstandsnota.  
 
Hoewel de commissie positief is over het concept van een duinlandschap als dak met daarvoor een 
lange, doorlopende gevel, kan zij nog niet volledig instemmen met vormgeving van het voorstel.  
 
Het concept voegt zich passend binnen het hoogteverschil tussen de Zeekant en de boulevard, en 
vormt een historische verwijzing naar de Oranjegalerij.  



 
De gevel vormt met een doorlopende dakrand en eenduidige materialisering en kleurstelling een 
duidelijk en eenduidig kader. Binnen dat kader acht de commissie de voorgestelde variatie in de 
indeling, vormgeving, en individuele reclamevoering van de puien mogelijk. Binnen dat kader acht de 
commissie ook de pinakels boven de dakrand, als verbijzonderingen van de entrees, acceptabel. De 
commissie is nog niet overtuigd van de aansluitingen van de gevel, links en rechts, op de omgeving.  
 
De commissie vraagt om detaillering ter hoogte van deze aansluitingen en het meenemen van de 
belendingen - omgeving - in de tekeningen.  
De commissie is nog niet overtuigd van de uitwerking van het daklandschap. Enerzijds zijn de 
constructieve beperkingen te duidelijk leesbaar. De repetitie van gelijke vormen en hoogten van het 
substraat levert geen natuurlijk duinlandschap op. Dit wordt versterkt doordat de begroeiing in 
hetzelfde patroon worden voorgesteld. Anderzijds is het onduidelijk waar en met welke afmetingen 
installaties op het dak staan. De commissie vraagt een integraal landschappelijk ontwerp, uitgewerkt in 
bouwkundige doorsneden en detaillering. 
 
Advies Welstand d.d. 13 december 2017  
 
Aanvullend Zeekant 91 tot en met 110A (project Noord-Boulevard)  
Wcie 20171213/201705644  
Bouwen: het bouwen van een winkel- en horecacomplex inclusief parkeergarage ten noorden van de 
pier ter hoogte van Zeekant 91 tot en met 110A (project Noord-Boulevard).  
 
Akkoord  
Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied Bijzondere stedelijke gebieden’ van de 
Welstandsnota.  
 
Eerder heeft de commissie het concept van een duinlandschap op het niveau van de Zeekant boven een 
doorlopende gevel aan de boulevard geaccordeerd. Open stonden nog de (technische) uitwerking van 
het landschap en de ingang van de parkeergarage.  
Het duinlandschap is nu voldoende natuurlijk, met een indeling onafhankelijk van de onderliggende 
bebouwing, die tegelijkertijd de toegevoegde installaties, zonnepanelen en (nood)uitgangen opneemt. 
De genoemde uitgangen zijn opgenomen in de hogere delen van het landschap, de installaties en 
zonnepanelen zijn geconcentreerd en op afstand van de Zeekant gelegd, waardoor hun zichtbaarheid 
en invloed op de omgeving wordt gereduceerd. De commissie begrijpt dat nog niet alle installaties 
duidelijk zijn en kunnen worden ingetekend, in het bijzonder de VRF-units. Later toe te voegen 
installaties dienen geplaatst te worden in de nu getekende zones en in hoogte aan te sluiten bij de nu al 
bekende installaties, dat wil zeggen niet hoger dan de zonnepanelen.  
 
Voor het landschap wordt een dunner grondpakket toegepast dan eerder het uitgangspunt was. De 
commissie beoordeelt de technische uitwerking en de aansluiting van het landschap op de Zeekant als 
marginaal. Zij accordeert de uitwerking – een combinatie van een dun substraat en EPS om glooiingen 
aan te brengen –, op voorwaarde dat het beeld en het sortiment van een duinlandschap, zoals 
beschreven in het DO Noordboulevard Scheveningen (Gemeente Den Haag, september 2017), worden 
gerealiseerd.  
 
De ingang van de parkeergarage is nu voldoende in lijn met de rest van de gevel aan de boulevard, met 
een zelfde structuur die het beeld bepaalt en daaraan ondergeschikte invullingen. Wel beoordeelt de 
commissie de aansluiting op de Zeekant ook hier als marginaal. 
 


