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Hoofdstuk 1: Inleiding    

Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond    

1.1.  Aanleiding en benoeming leden van de werkgroep De Kust Gezond    

      ‘Ontwerp Noordelijke Boulevard’    

De gemeenteraad heeft op 21 januari 2016 het Uitvoeringsprogramma De Kust 

Gezond vastgesteld.     

- Daarmee is besloten een ontwerptraject te starten dat dient te leiden tot 

een vernieuwde Noordelijke boulevard van Scheveningen, gelegen tussen 

de Scheveningseslag en het Zwarte Pad.     

- Daarmee is besloten een werkgroep De Kust Gezond te benoemen, die als 

sparringpartner van het gemeentelijk ontwerpteam optreedt. Binnen de 

werkgroep zijn de diverse Scheveningse belangen vertegenwoordigd.   

  

De werkgroep De Kust Gezond is d.d. 8 maart 2016 door het college van 

burgemeesters en wethouders benoemd en kreeg de navolgende opdracht mee. 

 

- Gevraagd en ongevraagd advies leveren op en gedurende het ontwerptraject 

van de boulevard van Scheveningen tussen de Scheveningseslag en het Zwarte 

Pad. 

- Gevraagd en ongevraagd advies leveren op en gedurende de voortgang van het 

uitvoeringsprogramma De Kust Gezond. 

- Hierbij op te treden namens de diverse bewoners, ondernemers en bezoekers 

van de badplaats Scheveningen. 

- Hierbij te allen tijde het algemene, gedeelde, belang te dienen. 

- Zo nodig zorg te dragen voor adequate vervanging en/of opvolging. 
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Tot lid van de werkgroep zijn benoemd:   

1. Mevrouw Y. van Baarle, Imago Noordboulevard.    

2. Mevrouw D. Bartels, Bilderberg Hotel.    

3. De heer F. Blankespoor, Stichting Voorall.    

4. De heer B. van Dijl, Crazy Piano’s.    

5. De heer J. van den Hoek, Patagonia Beach.    

6. Mevrouw M. Langeveld, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming 

(AVN), Den Haag.    

7. De heer J. Lautenbach, Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS).    

8. Mevrouw M. van den Oever, Beheerskantoor Scheveningen (BKS).    

9. De heer A. Schoustra, Fietsersbond.    

10. De heer H. Smit, De Pier.    

11. Mevrouw K. Wiegerink, Hotelschool The Hague.    

12. De heer B. van Swol, Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS). 

 

Als eerste is de werkgroep aan de slag gegaan met het formuleren van een advies 

voor het ontwerp van de Noordelijke Boulevard. Hierbij is de werkgroep objectief 

en onpartijdig bijgestaan door een onafhankelijk voorzitter, mevrouw H. van den 

Hoek en onafhankelijk secretaris, mevrouw M.P. van den Hoek.   

 

1.2.  Opgave en doelstelling    

De werkgroep De Kust Gezond ‘Ontwerp Noordelijke boulevard’ dient op 

detailniveau als klankbord voor de ontwikkeling van het ontwerp Noordelijke 

boulevard, maar ook als klankbord voor de voortgang van de verschillende 

projecten die in het kader van het uitvoeringsprogramma De Kust Gezond de 

komende jaren worden uitgevoerd.     
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De planning luidt, dat het Voorlopig Ontwerp van de Noordelijke boulevard in de 

laatste raadsvergadering van dit jaar, d.d. 15 december 2016, ter vaststelling aan 

de gemeenteraad wordt gepresenteerd.     

In dit adviesrapport levert de werkgroep De Kust Gezond ‘Ontwerp Noordelijke 

boulevard’ zowel gevraagd, als ongevraagd advies op het ontwerp van de nieuwe 

Noordboulevard, gelegen tussen de Scheveningseslag en het Zwarte Pad, als 

zijnde onderdeel van het plangebied De Kust Gezond en het sfeergebied 

Scheveningen Bad.     

Met dit advies wordt beoogd, de Noordelijke boulevard een eigen gezicht te geven 

en de buitenruimte, functies en het vastgoed zodanig in samenhang met elkaar te 

brengen dat deze aansluiten bij de kwaliteit van de Solá-Morales boulevard. 

     

1.3. Plan van aanpak    

Tijdens zes bijeenkomsten zijn alle wensen en ideeën van de deelnemers van de 

werkgroep geïnventariseerd, mede aan de hand van het door de gemeenteraad 

Den Haag vastgestelde Ruimtelijk Kader van de Noordboulevard Scheveningen.    

Deze inventarisatie – welke is vastgelegd in de verslagen van de werkgroep – is 

door de onafhankelijk voorzitter en secretaris verwoord in een conceptadvies dat 

met de werkgroep is gedeeld en door de werkgroep voorzien is van commentaar.    

Het door de werkgroep geleverde commentaar is vervolgens verwerkt in het 

definitieve advies ‘Ontwerp Noordelijke boulevard Scheveningen’, dat in de 

bijeenkomst, d.d. 24 augustus 2016, door de werkgroep is vastgesteld. 

 

1.4. Randvoorwaarden en kaders    

Aan de werkgroep zijn vooraf de navolgende randvoorwaarden meegegeven:    

1. Het architectonische ontwerp van De Solá-Morales, zoals toegepast op de 

nieuwe boulevard ten zuiden van de Scheveningseslag, dient te worden 

doorgezet op de Noordelijke boulevard.    
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2. Het huidig aantal strandpaviljoens, zoals gevestigd langs de Noordelijke 

boulevard, blijft gehandhaafd.    

3. Het ontwerp van de Noordelijke boulevard en dat van de vastgoed 

ontwikkeling op initiatief van Hommerson langs de Noordboulevard, 

moeten op elkaar aansluiten.    

4. De eisen van het Hoogheemraadschap en/of van Rijkswaterstaat die van 

toepassing zijn op de kustverdediging staan niet ter discussie.    

5. Het raadsbesluit aangaande het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond van 

21 januari 2016 in algemene zin.     

In dit advies is voldaan aan het door de gemeenteraad genomen besluit, dat het 

concept van De Solá-Morales, zoals toegepast op de Zuidelijke boulevard, dient te 

worden doorgezet op de Noordelijke boulevard.    

Tijdens het adviestraject heeft de werkgroep kennisgenomen van het Ruimtelijk 

Kader Noordboulevard. Naar aanleiding daarvan is vastgesteld, dat dit voldoende 

ruimte biedt voor toevoeging van de in dit advies geformuleerde wensen en 

ideeën van de werkgroep.     

In dit advies is rekening gehouden met de vastgoedontwikkeling Hommerson en 

de ter zake in de derde bijeenkomst gehouden presentatie van Hommerson van 

het voorlopig ontwerp van het vastgoed.     

De werkgroep is in dit advies tegemoetgekomen aan de randvoorwaarde van de 

gemeente, dat het huidig aantal strandpaviljoens aan de Noordelijke boulevard 

niet wijzigt.   

Gezien het directe belang van de strandpaviljoenhouders bij het ontwerp van de 

Noordelijke boulevard, heeft met hen separaat overleg plaatsgevonden.  

De tijdens dit overleg door de strandpaviljoenhouders naar voren gebrachte 

wensen en ideeën, zoals in de verslagen van de bijeenkomsten vastgelegd, zijn in 

dit advies verwoord en hebben in het bijzonder betrekking op de wijziging van de 

plekken/locaties van de strandpaviljoens.    

De werkgroep concludeert dat zij tot een voorlopig resultaat is gekomen.  
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De leden van de werkgroep zijn sceptisch over het proces omdat nog niet alle te 

beoordelen onderdelen, met name het initiatief van Hommerson, openbaar zijn.     

Desondanks wil de werkgroep haar stem laten horen in dit eerste resultaat van de 

overleggen.  

Ook wil de werkgroep graag sparringpartner blijven van de gemeente en mee 

blijven denken over het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond.    
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Hoofdstuk 2: Samenvatting, conclusies en adviezen 

2.1. Samenvatting 

De badplaats Scheveningen is uniek en biedt haar bezoekers een mooi zee-resort 

met lange zandstranden, De Pier, het Kurhaus en de haven met zijn vuurtoren. 

Zeker in combinatie met het stadscentrum Den Haag, is Scheveningen een mooie 

locatie waar het goed toeven is. Musea, galeries, casino’s, theater, shopping; het 

is er allemaal aanwezig. 

Het ontwerp van de boulevard zou een stimulans moeten zijn om voor vele 

doelgroepen een grote diversiteit in het programma-aanbod mogelijk te maken.  

Met name buiten het seizoen dient de verblijfskwaliteit te worden verhoogd, 

onder andere door meer plekken voor seizoen onafhankelijke attracties te 

organiseren en creëren. 

Om te kunnen genieten van de sfeer, de mooie gebouwen en de zee is het van 

belang dat voldoende beschutte zitplaatsen worden gecreëerd op straat en op de 

boulevard met in de nabijheid speelvoorzieningen voor kinderen. 

De toegankelijkheid van de boulevard en strand dient te worden geoptimaliseerd, 

ook voor mensen met beperking en de omgeving dient schoon, heel en veilig te 

zijn. 

Het weidse kenmerk van Solá de Morales moet in het nieuwe ontwerp zoveel 

mogelijk geborgd worden, zodanig dat zichtlijnen op strand, zee, duinen en het 

Zwarte Pad gemaximaliseerd worden. 

De invulling van de attractie van Hommerson dient van toegevoegde waarde te 

zijn en moet leiden tot meer röhring, maar niet tot overlast. 

Het ontwerp moet een stimulans zijn om op de fiets naar Bad te komen. 

De unieke uitstraling van de Oost-duinen, Natura 2000 gebied, moet ook in de 

nieuwe situatie gehandhaafd blijven.  
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De werkgroep heeft de huidige minpunten van de Noordelijke Boulevard, de 

mogelijke effecten van de vastgoedontwikkeling van Hommerson op de 

Noordboulevard en eigen wensen en ideeën geformuleerd, waarop het ontwerp 

van de nieuwe Noordelijke boulevard een antwoord zou moeten geven. 

 

Huidige minpunten 

Gebrek aan diversiteit in programma-aanbod, met name buiten het strandseizoen, 

met een overvloed aan horeca. 

De matige verblijfskwaliteit. De rommelige en stenige indruk. De beleving van 

natuur, strand en zee komt niet goed tot zijn recht. Onvoldoende handhaving en 

onderhoud. 

Slechte verbinding met de omgeving c.q. het achterland met beperkte aansluiting 

op fiets- en wandelroutes. 

Boulevard en strand zijn nu beperkt bereikbaar voor mensen met een beperking, 

door de vele trappen in de toegangen vanaf de Gevers Deynootweg. 

De fietsenchaos voor toegangen van woningen, boulevard en strand. Verkeerd 

geparkeerde fietsen en scooters zijn een doorn in het oog voor toeristen en 

bewoners. 

De slechte bereikbaarheid van de kuststrook op zomerse dagen. In het bijzonder 

de zogenaamde Fuik tussen de Zwolsestraat en het Zwarte Pad staat al heel snel 

vol.  

Bewoners, ondernemers, hotelgasten en leveranciers hebben zeer grote moeite 

hun bestemming te bereiken. 

 

Effecten vastgoedontwikkeling Hommerson    

De werkgroep heeft kennisgenomen van het vastgestelde Ruimtelijk Kader 

Noordboulevard en van een eerste voorlopig ontwerp van Hommerson van het 

garagecomplex en het paviljoen aan het einde van de boulevard bij Carlton Beach. 
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Naderhand zijn nog, voor de werkgroep onbekende, wijzigingen in het ontwerp 

aangebracht. 

Uit de in de laatste bijeenkomst gepresenteerde ontwerptekening blijkt, dat de 

gebouwen van het plan Hommerson een dominerende factor in het ontwerp van 

de Noordelijke boulevard zullen zijn, zowel in architectonische als functionele zin. 

De werkgroep constateert dat: 

- er grote twijfels zijn, of in het plan Hommerson voldoende aandacht wordt 

besteed aan de noodzaak tot ruimtelijke en functionele inpassing van de 

gebouwen in het totaalbeeld van het ontwerp van de Noordelijke boulevard. In 

het bijzonder de omvang, hoogte en de geplande jaarrond horecafunctie van 

het paviljoen en de circa 150 meter lange en 5,50 meter hoge gesloten wand 

van het garagecomplex baart de werkgroep grote zorgen. Het vergezicht op de 

kustlijn en Wassenaar en Katwijk (Noordwijk) en de verbindende zichtlijnen 

met het Zwarte Pad en het duingebied worden door het paviljoen geblokkeerd. 

De beoogde uitbreiding met jaarrond horeca in het paviljoen is niet acceptabel 

(kannibalisme huidige horeca). Het paviljoen was bedoeld voor een attractie 

van 1100 m2 bvo. Nu dit niet doorgaat vervalt de grondslag voor dit gebouw. 

- Ook de aan de noordzijde bij Carlton Beach geplande ontsluiting van de 

parkeergarage baart de werkgroep grote zorgen, omdat deze: 

a De druk op de Fuik en het aantal kruisingen met het OV vergroot. 

b De bereikbaarheid voor hulpdiensten, bewoners, hotelgasten en dagelijkse 

bevoorrading van (verse) producten extra verhindert. 

c Geen ruimte meer overlaat voor de (grotere) fietsenstalling. 

d De stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied verhoogt. 

 

Wensen en ideeën van de werkgroep 

De werkgroep heeft kennisgenomen van het rapport van Maria Nolze, student 

Hotelschool The Hague, in opdracht van Stichting Scheveningen Marketing, 2014. 

Met behulp van de daarin beschreven doelgroepen heeft de werkgroep vanuit de 

beleving van de bezoeker een voor hen aantrekkelijke boulevard omschreven. 
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Uit een veelheid aan ideeën en wensen heeft de werkgroep haar adviezen 

geformuleerd ten aanzien van: 

- De drie attractiepunten (stepping stones) op de boulevard ter plaatse van het 

Kurhaus, De Pier en het einde van de boulevard. 

- De verblijfskwaliteit en uitstraling. 

- Straatmeubilair en verlichting. 

- De promotie van Bad. 

- Fietsroutes, fietsenstalling, route mindervaliden, bewegwijzering. 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid. 

 

2.2. Conclusies en adviezen 

Het ontwerp van de Noordelijke Boulevard zou een stimulans moeten zijn om: 

1. De diversiteit in het programma-aanbod te vergroten, met name buiten het 

strandseizoen, en de verblijfskwaliteit te verhogen. 

Advies 1:     

Creëer meer plekken voor seizoen onafhankelijke attracties en creëer voldoende 

(beschutte) zitmogelijkheden op de boulevard en terrassen om te genieten van 

gebouwen, aankleding, amusement en natuurlijk, zee, strand en duin.    

Advies 2:     

Maak een functioneel onderscheid in de drie attractiepunten op de boulevard.     

- Ter plaatse van het Kurhaus: locatie voor een kleinschalig multifunctioneel 

podium voor kleinkunst, exposities, kleine concerten.    

- Ter hoogte van De Pier: ruimte voor attracties voor gezinnen, met objecten 

die kinderen uitdagen om te spelen. Tevens ruimte voor social media, 

bijvoorbeeld voor het maken en delen van Selfies, wat goed past in de 

destinatiemarketing van deze tijd. Communiceren via de ‘fans’ die hun 

indrukken delen op social media.    
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- Einde boulevard: de schakel van steen naar duin en natuur, van druk naar 

rust. Daarmee een geschikte locatie voor een (museale) attractie, b.v. een 

educatief attractiepunt op het gebied van natuur en techniek. Met een 

visueel hoogteaccent, dat geen zichtlijnen vanaf de boulevard en woningen, 

hotels, blokkeert.    

Advies 3: 

Mede uit oogpunt van verblijfskwaliteit en veiligheid dient een extra meerjarig 

budget beschikbaar te worden gesteld voor handhaving en onderhoud.    

    

2. De ontwikkeling in architectonische zin en in de keuze van beeldbepalend 

materiaal boven het maaiveld te laten uitsteken.    

Advies 1:     

Besteed meer dan voldoende budget aan goede bestrating, duurzaamheid van de 

materialen, goede en sfeervolle straatverlichting (dus: geen donkere plekken in 

verband met het zich veilig voelen) en een schone omgeving.    

Advies 2:     

Houd daarbij rekening met het zware verkeer op de boulevard voor bevoorrading 

en op-/afbouw strandtenten.    

 

3. De toegankelijkheid van boulevard en strand vanaf de Gevers Deynootweg 

te maximaliseren, ook voor mensen met een beperking.    

Advies 1:     

Vervang in alle doorgangen van de Gevers Deynootweg naar de boulevard de 

trappen door een hellingbaan.    

Verlicht deze goed en versterk daar al het zee-strand-duingevoel. Creëer waar 

mogelijk al zicht op zee/boulevard vanaf de Gevers Deynootweg/Palaceplein.    
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Advies 2:     

Zorg ook voor zoveel mogelijk hellingbanen tussen boulevard en strand en 

handhaaf ten minste het aantal huidige betonplaten naar zee.    

Advies 3:     

Handhaaf ten minste het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen vlakbij het strand, 

breid dit aantal zo mogelijk uit.       

 

4. Ordening aan te brengen in de fietsenchaos op zomerse dagen en e-bikes, 

scooters en bakfietsen te faciliteren.    

Advies 1:     

Handhaaf/vergroot de fietsenstalling aan het einde van de boulevard en breid de 

(bewaakte) stallingscapaciteit in heel Bad uit.    

Advies 2:     

Zorg voor oplaadpunten voor e-bikes en scootmobiels.    

Advies 3:     

Pas stringente handhaving toe bij alle doorgangen en op de boulevard, eventueel 

met wegsleepregeling.    

Advies 4:     

Rijdende fietsen op de boulevard niet toestaan.    

 

5. Geen extra hinder op te leveren voor bewoners en hotelgasten.    

Advies 1:     

Voorkom zicht- en lichthinder voor de bewoners en hotelgasten. Hoge lichtmasten 

worden nadrukkelijk afgewezen.    
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6. De bereikbaarheid voor hulpdiensten, OV-reizigers, bewoners, werknemers, 

hotelgasten, leveranciers en touringcars te garanderen, ook op zomerse 

dagen.    

Advies 1:     

Om een vlotte aanvoer van hotelgasten, de dagelijkse leveranties van (verse) 

producten en touringcarbezoekers te garanderen, mag de druk op de Fuik niet 

toenemen. Deze zou bij voorkeur zelfs verlaagd moeten worden. Daarom geen 

ontsluiting van de garage aan de noordzijde van de boulevard bij Carlton Beach, 

maar aan de zuidzijde. 

Advies 2:     

De stikstofdepositie op het dicht bij Carlton Beach gelegen Natura 2000 gebied 

moet tot een minimum beperkt blijven. Extra verkeer moet vermeden worden.    

 

Aanvullende adviezen van de werkgroep ten aanzien van:  

Naast de bovengenoemde ontwerpadviezen is de werkgroep van mening, dat de 

gemeente meer moet doen om de architectonische, ruimtelijke en functionele 

invulling van de gebouwen van private vastgoedeigenaren en -exploitanten te 

verhogen.     

De gemeente dient ervoor te zorgen, dat het gebied aantrekkelijker wordt door 

kwalitatieve aanvullingen en geen herhaling van hetzelfde. Bijvoorbeeld door 

extra eisen te stellen bij gronduitgifte, de vergunningsverlening en de vaststelling 

van beleidskaders.    

 

Uitstraling en kwaliteit:     

- Voeg kwaliteit toe en niet meer van hetzelfde. Geen toevoeging van horeca. De 

moordende concurrentie van de huidige horeca is niet bevorderlijk voor het 

culinaire niveau, dat verbeterd moet worden.    

- Pas de gebouwen aan de boulevard aan, aan de klassieke stijl van het Kurhaus.    
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- Klassieke uitstraling van het garagecomplex Hommerson en het derde 

attractiepunt aan het einde van de boulevard. Houd daarbij de menselijke 

maat.    

- Geef strandtenten een stijlvollere entree met twee of drie houten trappen en 

een kleine duinenrij tussen boulevard en strandtenten; van strandtent naar 

Beach Club gelegen aan zee. Houd de zee zichtbaar vanaf de boulevard. Elk 

paviljoen moet in ieder geval één trap naast zich hebben. Laat bezoekers niet 

einden omlopen, zoals bij de Moralesboulevard.    

- Strand: chiquere uitstraling op het Noordelijke deel en goede douches. 

- Geen “Las Vegas aan zee”. Sta geen LED-reclames en schetterende 

luidsprekers, gericht op woningen en hotels, toe, geen casino’s en 24-uurs 

lawaai.     

 

Promotie van Bad:    

- Meer toeristische informatiepunten.    

- Promoot de unieke combinatie met het stadscentrum van Den Haag, een 

mooie locatie voor city-trips het gehele jaar, musea, galeries, casino’s, theater, 

shopping, hotels.    

- Promotie via combikaarten (jaarrond combitickets bijvoorbeeld, Sealife, 

Gemeentemuseum, De Pier).    

- Biedt familiepakketten aan voor cultuur, De Pier, een souvenir van 

Scheveningen, vernieuw het winkelaanbod.    

- Voorkom negatieve publiciteit over de bereikbaarheid (opgave voor de 

verkeersvisie). 

- Het culinaire niveau vraagt om verbetering (geen patatcultuur).  
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Hoofdstuk 3: Doelgroepen en Marketing    

Als referentiekader ‘hoe attractief Scheveningen is voor dagjesmensen en 

overnachters’ gebruikt de werkgroep het rapport van Maria Nolze, student 

Hotelschool The Hague, in opdracht van Stichting Scheveningen Marketing, 2014.     

De volgende vragen zijn onderzocht:    

1. Hoe ziet het huidige toeristische product eruit?    

2. Welke doelgroepen bezoeken Scheveningen en hoe zien zij eruit?    

3. Hoe wordt het toeristische product meer interessant voor deze 

doelgroepen?    

4. Welke vernieuwingen zijn nodig om Scheveningen aantrekkelijker te 

maken?    

    

1. De pluspunten van Scheveningen, aldus het onderzoek:    

• Mooie combinatie van stad en strand.    

• Boulevard aan zuidzijde heeft weidse en ruime uitstraling.    

• Er is voldoende variëteit aan restaurants.    

• Er zijn Beach clubs het jaarrond.    

• De omgeving aan de zuidzijde heeft flair en sfeer.    

    

         Wat kan er worden verbeterd?    

• Opknappen onroerend goed aan de noordzijde.    

• Package aanbiedingen voor families.    

• Seizoensgebonden aanbiedingen.    

• Betere kwaliteit van restaurants.    

• Introduceer een typisch Schevenings souvenir: strandloper.    
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2.  Trends en Doelgroepen Scheveningen    

Het onderzoek ziet een verschuiving van de demografie; de bezoekers van 

Scheveningen worden steeds ouder.     

De ouderengroep stijgt in aantal en in vitaliteit; ook is deze groep meer en meer 

hoger opgeleid.    

Bezoekers volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)    

Onderzoek (NBTC, 2013) heeft aangetoond dat de diverse type bezoekers met 

diverse life-stijlen hun eigen verwachtingen en wensen hebben van een 

destinatie. Het NBTC hanteert typologieën van vijf verschillende toeristische leef- 

en reisstijlen.     

De werkgroep De Kust Gezond/Noordelijke boulevard neemt deze archetypen 

over om tot nadere conclusies te komen.  

Waar het hier vooral over gaat, is het schetsen van de verschillende 

belevingswerelden.    

 

De doelgroepen:    

• Luxe-class Paul.    

• 50 plus, natuurliefhebber, levensgenieter Mary.    

• Gezinsman Peter.    

• Post Modern Nora.    

• Actieve Michael.    

    

Hun zogenaamde paspoorten met kenmerken gebruiken wij als praktische gids om 

ons te kunnen verplaatsen in hun belevingswerelden. 
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Onderstaand hun beschrijvingen:    

Paul Luxe-Class ‘samen een moment van quality time beleven’    

Naam: Paul    

Leeftijd: 49, getrouwd    

Woonplaats: klein stadje    

Professie: management    

Hobby: golf, goed diner, wijnproeverij, relaxen aan het strand, theater, cultuur, 

kunst.    

Muziek: jazz, klassiek    

Vakanties: city-trips, strandvakanties 

Mary, traditionele levensgenieter, 55+ ‘genieten van het leven, we hebben het 

verdiend’   

Naam: Mary    

Leeftijd: 55, getrouwd, 3 kinderen    

Woonplaats: middelgrote stad    

Beroep: huisvrouw, schoollerares    

Hobby: tuinieren, schilderen, wandelen in de natuur, fietsen, strandwandelingen    

Muziek: Pop, klassiek    

Vakanties: strand en city-trips    

Familyman Peter ‘Plezier hebben met het gezin’    

Naam: Peter    

Leeftijd: 41, getrouwd, 2 kinderen    

Woonplaats: middelgrote stad    

Beroep: senior timmerman    
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Hobby: vissen, kinderen spelen, sport coach vrijwilliger, computerspelletjes, 

amusementen parken, tv.    

Vakantie: strand, natuur en city-trips.    

Nora Post Modern    

Naam: Nora    

Leeftijd: 43, single, 1 kind    

Woonplaats: historisch deel van een grote stad ‘reizen is een grote belevenis ‘    

Professie: senior journalist    

Hobby: yoga, reizen, fotografie, online-shoppen, koken, wandelen, joggen, musea    

Muziek: reggae, blues    

Vakanties: city-trips, culturele uitstapjes, minder naar het strand    

Actieve Michael ‘alles uit het leven halen!’    

Naam: Michael    

Leeftijd: 39, single, geen kinderen    

Woonplaats: Amsterdam, Rotterdam    

Beroep: marketing manager    

Hobby: voetbal, fitness, windsurfen, bars, restaurants, clubs, hotels, reizen 

Muziek: jazz, house    

Het onderzoek van de Hotelschool The Hague beschrijft de match tussen de 

belevingswerelden van deze doelgroepen.    

Wel matchen met Scheveningen: Mary, Paul en Peter    

Niet matchen met Scheveningen: Michael en Nora    
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De werkgroep Noordelijke Boulevard heeft deze onderzochte match als leidraad 

genomen. 

 

3.1. De Noordelijke boulevard gezien vanuit drie verschillende 

belevingswerelden.    

Onderstaand treft u per doelgroep hun voorkeuren en ons advies:     

1. Paul, Luxe- Class    

     

Deze doelgroep staat symbool voor de Scheveningse bezoeker die van luxe houdt.  

Deze bezoeker kan van ver komen, maar evenzo ook uit Den Haag e.o.    

In het algemeen ziet deze doelgroep Scheveningen als een locatie met diverse 

gezichten:  

- Haven, restaurants, strand, luxe bars en cultuur.     

- Zij ervaren dit als een prima plek om te relaxen.  

- Ze genieten van de frisse lucht en het strand.  

- Daar hoort ook een hippe strandtent bij, met een ondergaande zon.    

De combinatie van strand en stad (cultuur) is een groot pluspunt.    

Onder deze doelgroep valt ook de zakelijke bezoeker. 

De zakelijke bezoeker komt naar Scheveningen/Den Haag voor een training, 

congres en verblijft in een hotel en gaat graag met collega’s en/of zakenrelaties 

dineren aan het strand.  

Luxe uitstraling spreekt hen aan en zij houden van mooi eten.  

Het zijn belangrijke gasten voor de Scheveningse hotels en deze bezoekers komen 

het jaarrond.     

Voor deze doelgroep is Scheveningen een goede plek om te relaxen en goed te 

dineren.  

Jaarrond activiteiten passen hier zeer goed bij. 
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Advies: creëer een locatie voor deze doelgroep met een mooi restaurant in een 

rustige omgeving. 

Men zoekt een klassieke uitstraling ook van de gebouwen, meer in de lijn van het 

Kurhaus.     

Advies: gebouw Hommerson in modern historische stijl verbouwen (lijn van 

Kurhaus) als ook het markante nieuwe gebouw op de boulevard.     

Maak niet meer van hetzelfde maar geef het de uitstraling als een klassiek 

markeringspunt. Verleng de klassieke uitstraling van het Kurhaus en maak er 

gebruik van.     

Advies: Jazz concerten op een podium ter hoogte van het Kurhaus (jaarrond).    

    

2. Mary levensgenieter,55+     

Scheveningen is ook aantrekkelijk voor deze doelgroep. Met name de nieuwe 

boulevard aan de zuidzijde en het strand trekt hen naar Scheveningen voor een 

korte trip, het gehele jaar rond. Een nette en veilige sfeer spreekt hen aan; 

houden niet van lawaai en rommel op de Boulevard.      

Zij genieten vooral van de schone natuur en wandelingen op de boulevard; tevens 

dineren zij graag in een goed restaurant, met een faire prijs-kwaliteit verhouding- 

niet te duur.     

Zij vinden De Pier attractief.     

Advies: Een deel van deze doelgroep (65+) komt met de fiets; verbeter de 

fietsroutes; geef deze goed aan en verwijs naar een fietsenstalling op het 

noordelijke puntje van de boulevard. Maak daar ook ruimte voor oplaadpunten 

voor e-bikes.    

Advies: Voorts hecht deze doelgroep aan een kwalitatief mooie uitstraling van de 

omgeving; besteedt meer dan voldoende budget aan goede bestrating en 

duurzaamheid van de materialen.  
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Goede straatverlichting (geen donkere plekken in verband met zich veilig voelen), 

schone omgeving (beknibbel niet op het onderhoudsbudget) zijn belangrijke 

aandachtspunten voor de langere termijn om deze herontwikkeling duurzaam tot 

een succes te laten zijn.    

Advies: Verbind het Noordelijke deel van de boulevard met het strand door een 

natuurlijke duinen buffer.  

Dit geeft een natuurlijke uitstraling. Een museum/tentoonstelling met natuur als 

thema spreekt hen; creëer dit als markeringspunt aan het einde van de 

noordelijke boulevard.    

Zij genieten van de schone frisse wind (jaarrond) aan zee en zijn geïnteresseerd in 

de natuur; maak ruimte voor een tentoonstellingen met de natuur/zee/duinen als 

thema.     

Deze doelgroep verkent het strand en de boulevard. Zoekt een combi met 

culturele uitstapjes in de stad Den Haag.     

Tevens bezoeken zij het Gemeentemuseum.    

Advies: jaarrond combi kaart invoeren met bijvoorbeeld als combi museum en de 

boulevard na een strandwandeling.    

    

Peter, Gezinsman     

Familie is het belangrijkste wat telt. Zij associëren Scheveningen met een dagje uit 

of vakantie: “even lekker weg” met de gehele familie. Zij waarderen de zee, het 

strand en de boulevard.     

Beeldbepalend voor hen zijn het Kurhaus, De Pier, de groene natuur en puurheid. 

Zij willen de kinderen meenemen naar de zee en hen daarvan laten genieten. Zij 

vinden het belangrijk, dat hun kinderen dit stukje natuur kennen en kunnen 

genieten van de frisse lucht.    

Deze doelgroep houdt ook van winkelen, maar vindt de winkels in Scheveningen 

niet van deze tijd.     
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Zij kiezen voor een gemiddelde kwaliteit (bestedingslimiet) en gaan op zoek naar 

vriendelijke attracties (geen Las Vegas aan zee) die verrassend zijn en iets leuks te 

bieden hebben.    

Advies: attractie voor kinderen; geen speeltuin maar wel een toestel/object dat 

uitnodigt om te spelen. 

Bijvoorbeeld: de schommel, skateboarden, of looppad in de lucht.  

Geef deze doelgroep een reden om naar Scheveningen te komen, bijvoorbeeld, 

het reuzenrad.  

Vriendelijke attracties en gezinsactiviteiten trekt deze doelgroep naar 

Scheveningen.  

Bied een plek aan voor educatieve momenten op de boulevard. 

Informatiepalen/blokken over de natuur.  

Ook een link met natuurmonumenten spreekt hen aan.    

Advies: Biedt familiepakketten aan voor cultuur/pier/souvenir van Scheveningen. 

Vernieuw het winkelaanbod; de horeca/retail moet zich in kwaliteit 

onderscheiden van het huidige winkelcentrum: geen Hema op het strand.    

Advies: Scheveningen staat bekend als oud vissersdorp; maak dat zichtbaar.    

Advies: VVV-stand zichtbaar maken op de boulevard.    

Advies: maak de strandtenten beter zichtbaar en beter bereikbaar op dit deel van 

de boulevard door trappen te realiseren, waardoor ook het zeegezicht 

tevoorschijn komt.    
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Hoofdstuk 4: Attractiepunten op de boulevard     

Voorts ziet de werkgroep drie locaties voor attractiepunten op de boulevard.    

We beschrijven deze onderstaand:    

Attractiepunt 1: ter hoogte van het Kurhaus.    

De werkgroep ziet op deze locatie ruimte voor een klassieke uitstraling met een 

knipoog naar de 19-eeuwse bouwstijl van het Kurhaus.  

Het karakteristieke beeld van de oude badplaats zal daardoor versterken.     

Hier past een locatie voor kleinkunst en kleine concerten, bestemd voor een 

publiek dat een stijlvolle uitstraling aanspreekt.     

Een kleinschalig multifunctioneel podium biedt ruimte aan kunstenaars, 

muzikanten en shows. 

Er kan daarbij worden gedacht aan: art- en fototentoonstellingen van kunstenaars, 

exposities, revue, klassieke- en jazzconcerten. 

Podium (kleinschalig)    

De werkgroep hecht aan de kleinschaligheid van het podium, in de zin van dat de 

hoogte en omvang niet blokkerend mag zijn voor de omliggende woningen, hotels 

en ondernemingen. En niet voor het bevoorradings- en opbouw/afbouwverkeer 

op de boulevard.  

Organiseren van grote evenementen 

Het organiseren van grote evenementen is een taak die de ondernemers op zich 

nemen c.q. reeds op zich hebben genomen.  

Voorbeelden daarvan zijn: 

- Het Festival Classique 

- Zeilevenementen 

- Grote muziekevenementen op het Scheveningse strand 

- Vuurwerkfestival Scheveningen 

- (e)motor- en auto-evenementen. 
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Aanbeveling: bij muziekevenementen dient uitsluitend een vergunning te worden 

verleend voor speakers/muziek behorende bij het evenement. De draagwijdte van 

het geluid/de muziek dient zoveel mogelijk te worden beperkt tot het terrein van 

het evenement/strandpaviljoen. 

Attractiepunt 2: in het midden van de Noordboulevard ter hoogte van De Pier 

Ter hoogte van De Pier ziet de werkgroep ruimte voor attracties voor gezinnen. 

Deze attracties dienen om het verblijf van de bezoekers van de boulevard te 

verlengen. 

De attracties kunnen gezien worden als een object dat kinderen uitdaagt om te 

spelen.    
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Tevens ziet de werkgroep bij De Pier ruimte voor social media en bijvoorbeeld 

voor het maken en delen van Selfies van de ondergaande zon.     

Dit past heel goed in de destinatiemarketing van deze tijd. Communiceren via de 

‘fans’ die hun indrukken delen op social media.  

 

Attractiepunt 3: aan het eind van de Noordboulevard/Zwarte pad    

De werkgroep ziet op deze locatie verbinding met de natuur.  

Hierbij kan gedacht worden aan een educatief attractiepunt op het gebied van 

natuur en techniek, in het bijzonder gericht op de jeugd.  

Geen kermisachtige uitstraling.    

Het attractiepunt organiseert educatieve strandwandelingen onder leiding van 

een natuurgids en workshops over bijvoorbeeld de manier waarop van zout water, 

zoet water wordt gemaakt, werken met de natuur (de zandmotor) en Bionica 

(systemen in de (kust)natuur en de technologische toepassing).    
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Hoofdstuk 5: bereikbaarheid, toegankelijkheid, bevoorrading    

De werkgroep staat sceptisch tegenover de geplande ontsluiting van de garage 

van Hommerson aan de noordzijde.  

Deze zal leiden tot verslechtering van de doorstroming van het verkeer en 

daarmee ook tot verslechtering van de toegankelijkheid van het gebied 

Noordboulevard voor touringcars, hotelgasten, hulpdiensten, bewoners en 

bevoorrading van de ondernemingen.    

Voorgenomen ontsluiting via de Gevers Deynootweg leidt tot onacceptabele 

hinder voor bewoners, OV en touringcars.     

Ook moeten de gebruikers van de Palaceflats op zomerse dagen in de file van de 

Fuik aansluiten, door het afsluiten van de korte poot aan de Zeekant.    

 

5.1. Fietsroutes, fietsenstalling, bewegwijzering 

Fiets- en wandelroutes sluiten aan op de nieuwe Noordboulevard en zijn voorzien 

van duidelijke bewegwijzering, ook voor validen en mindervaliden.     

De Noordelijke boulevard moet ruimte bieden voor het stallen van fietsen maar 

ook voor het opladen van e-bikes en scootmobiels.  

De locatie hiervoor kan op de huidige plek van de fietsenstalling gehandhaafd 

blijven. De oplaadpunten voor e-auto’s kunnen geplaatst worden in de 

Hommerson garage.     
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5.2. Route mindervaliden 

Er is een ogenblik overwogen om de mens met een beperking als extra doelgroep 

aan te merken, maar men vond dat uiteindelijk niet juist en al sowieso niet in het 

belang van deze groep. Juist de integratie van alle mensen is een groot goed.    

Het zelfstandig kunnen bewegen zonder hulp van derden is misschien wel het 

allerbelangrijkste voor mensen met een beperking.    

 

Bij het ontwerp van de zuidelijke boulevard zijn - zo bleek na aanleg - op 23 

punten fouten gemaakt waardoor mensen met een beperking niet ten volle 

konden meegenieten van deze herinrichting. De meeste omissies zijn gelukkig 

hersteld, maar het is van groot belang dat deze fouten niet opnieuw gemaakt gaan 

worden.  

Aan de ontwerper, de heer Klaas Hilverda is namens de stichting Voorall d.d. 12 

april 2016 een document verstrekt (genaamd: Bruikbare voetgangersgebieden 

voor slechtziende en blinde mensen: een uitdaging voor Ontwerpers) waarin veel 

richtlijnen staan voor ontwerpers van voetgangersgebieden. Richtlijnen specifiek 

gericht op mensen met een (visuele) beperking.    

    

Toegankelijkheid is altijd een hot item bij de herinrichting van gebieden. Voorkom 

dat rolstoel- en scootmobiel gebruikers ergens niet kunnen komen, waar anderen 

dat wel kunnen.    

Uiteraard geldt dit ook voor mensen die geen trappen kunnen lopen of met een 

kinderwagen of buggy lopen.     

Men kan zich voorstellen dat niet iedere trap van een hellingbaan kan worden 

voorzien. Echter wel met inachtneming van het besef, dat iedere trap voor een 

grote doelgroep een onneembare vesting wordt, zolang er geen alternatief 

voorhanden is. Graag aandacht daarvoor.     

Voorts wijst de werkgroep op het belang om voldoende parkeerplaatsen voor 

gehandicapten te realiseren.    

De Stichting Vooral zou dan ook graag betrokken worden bij de verdere uitwerking 

van de plannen.     

En…de huidige betonplatenbaan naar de vloedlijn, ziet de werkgroep in het 

uiteindelijke voorstel graag gehandhaafd.   
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Hoofdstuk 6: Natuur, aansluiting boulevard en strand.    

Het eerste sfeergebied van de Noordelijke boulevard kenmerkt zich door enerzijds 

het vertier rond de Pier, de boulevard en het strand als toeristisch- en 

uitgaansgebied.    

Er is een duidelijk onderscheid met het tweede meer creatieve sfeergebied, aan 

het eind van de boulevard, Het Zwarte Pad.    

De omgevingskwaliteiten zijn hier meer gerelateerd aan natuur, zon, zee en 

duinen. Van belang is, dat er naast – stikstofdepositie – ook wordt getoetst op 

overmatige geluid/-lichtoverlast bij het Zwarte Pad (Natura 2000 gebied). 

De unieke uitstraling van de Oost-duinen mag in de nieuwe situatie niet verstoord 

worden.  

De werkgroep wil dit punt met klem benadrukken. 
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Hoofdstuk 7: Strandpaviljoens    

In het Ruimtelijke Kader Noordboulevard, dat in december 2015 is vastgesteld 

wordt een aantal uitgangspunten genoemd, waaronder:    

- Ten gevolge van het plan Hommerson moet de boulevard circa 20 meter 

opschuiven en daarmee schuiven de strandpaviljoens 20 tot 30 meter op 

richting zee.    

- De boulevard krijgt een meer natuurlijke, gebogen vorm.    

- De nieuwe boulevard wordt ongeveer 30 meter breed (20 meter loopzone 

en 10 meter terrassen en uitstalruimte).    

- Er komt een groen talud tussen de boulevard en de strandpaviljoens. (De 

boulevard ligt ongeveer op 6,5 meter hoogte, de paviljoens op 4,5 meter 

hoog. Er is dus 2 meter niveauverschil te overbruggen).     

- Aan de zeezijde van de paviljoens komt een zomerboulevard.    

In het bijzonder voor de strandpaviljoens zijn de volgende uitgangspunten 

vastgesteld:    

- Het aantal strandexploitatievlakken blijft gelijk.    

- De oppervlakte van de exploitatievlakken blijft gelijk.  

- De huidige diepte van de paviljoens is 22 meter, de nieuwe diepte zal  

waarschijnlijk groter worden. 

 

Aangezien de oppervlaktes gelijk blijven, zullen de paviljoens dus smaller 

worden.    

De exacte locaties moeten nog worden bepaald. Evenals de posities van de 

trappen, en dergelijke.   

Hierover wil de werkgroep met de eigenaren en vertegenwoordigers van de 

strandpaviljoens in gesprek blijven.    
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De strandpaviljoenhouders hebben hun zorgen geuit over:   

    

- Verkeersafwikkeling Hommerson    

Waar komt de ingang van de parkeergarage precies?    

De voorgestelde positie Carlton Beach lijkt geen goede optie. Het is vaak erg 

druk met verkeer bij de lus, ook in verband met bereikbaarheid hulpdiensten 

en touringcars.     

    

- Eyecatcher Hommerson                                                                                                 

De strandpaviljoenhouders geven aan, dat nog een horecafunctie hier niet 

gewenst is. Waarom worden zij hier niet in gekend? Ook de hoogte en een 

mogelijk jaarrond concept van de Eyecatcher vinden zij niet acceptabel.    

    

- Toegang paviljoens – trappen    

Ieder paviljoen moet in ieder geval één trap naast zich hebben. Dit kan wel 

betekenen dat de trap gedeeld wordt. Het belangrijkste is, dat er in ieder geval 

een trap aanwezig is.     

De situatie zoals bij de Morales boulevard, waarbij bezoekers een stuk moeten 

omlopen omdat er geen directe trap is, is naar de mening van de 

strandpaviljoenhouders onwenselijk.     

 

Belangrijk is, dat de strandpaviljoens hun eigen concept kunnen voortzetten. 

Gehecht wordt, aan het behoud van de natuurlijke uitstraling van de omgeving 

van het Zwarte Pad.    
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Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Zwarte Pad is van belang, in 

verband met de dagelijkse toevoer van verse producten.  

De werkgroep hecht eraan, dat het ondernemersklimaat qua bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van het gebied wordt gefaciliteerd.    

De strandpaviljoens staan nu pal aan de boulevard.  

Een duinstrook ertussen zou de uitstraling kunnen verbeteren, evenals het (meer) 

uit het zicht plaatsen van het afval van de paviljoens.   

Tevens ziet de werkgroep ruimte voor meer doorkijken vanaf de boulevard naar 

zee. Dit is te realiseren door trappen te maken en de strandpaviljoens iets anders 

in te richten, met behoud van het volume.    

Om de strandtenten voor eenieder toegankelijk te houden dient er ook ruimte 

gemaakt te worden voor een opritconstructie voor mindervaliden en 

kinderwagens.    
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Hoofdstuk 8: Straatmeubilair, lichtmasten    

We kunnen veel lessen leren van de bouw van het zuidelijk deel van de boulevard.  

De werkgroep benadrukt dat er nu al veel sporen zijn van matige kwaliteit van 

gebruikt materiaal.  

Roest en afgebrokkeld beton laat zich nu al zien. Willen we met elkaar kwaliteit 

nastreven, dan benadrukt de werkgroep het belang van hoge kwaliteit van het 

materiaal; beknibbel niet op deze uitgaven.    

Dit deel van de boulevard is bedoeld om er te kunnen verblijven; dat vergt extra 

aandacht voor de uitstraling van het gebied.    

Voorts benadrukt de werkgroep het belang van een toereikend budget om goed te 

kunnen handhaven.  

Verkeerd geparkeerde fietsen en scooters zijn een doorn in het oog.    

 

Toelichting advies Straatmeubilair en lichtmasten     

De ontwerper Klaas Hilverda heeft naar aanleiding van het laatste overleg met de 

werkgroep alle voorstellen voor het straatmeubilair in het laatste schetsontwerp 

verwerkt.     

De werkgroep kan zich goed vinden in deze weergave van de gezamenlijke 

gesprekken.     

Deze samenspraak wordt door de leden van de werkgroep De Kust Gezond zeer 

gewaardeerd.     

Tevens staat de werkgroep positief tegenover het gepresenteerde 

verlichtingsprogramma en ziet hierin een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 

 


