
vrijetijdstudies nummer 3, jaargang 31, 2013 I    7

Scheveningen, van vissersdorp
naar wereldstad aan zee
De nieuwe boulevard en de badplaats van de toekomst

Gielijn Blom

stedenbouwkundige bij de Gemeente Den Haag (op persoonlijke titel)

gielijn.blom@denhaag.nl

Arno Segeren

voormalig werkzaam als econoom bij de Gemeente Den Haag (op persoonlijke titel)

arnosegeren@gmail.com

De badplaats Scheveningen is de grootste dagrecreatieve bestemming aan de
Nederlandse kust. De noodzaak tot vermindering van het risico op overstromingen
gaf aanleiding tot grootschalige werkzaamheden. Deze zijn gecombineerd met de
aanleg van een nieuwe boulevard. In hoeverre kan de badplaats Scheveningen
profiteren van deze publieke investeringen? Het artikel is een verkenning van de
ruimtelijk-economische opgaven voor de broodnodige kwaliteitsimpuls voor
Scheveningen. De auteurs pleiten voor een aantal maatregelen, zoals marketing
gericht op combinatiebezoek stad en zee, het opzetten van een strategisch
locatiebeleid voor de badplaats Scheveningen en het actiever sturen op ruimtelijke
kwaliteit, waarbij publieke en private investeringen gezamenlijk een bijdrage leveren
aan een gezonde toekomst voor de badplaats. 

1 | Inleiding

Scheveningen is de bekendste en grootste badplaats van Nederland. Jaarlijks komen er mil-
joenen bezoekers. Het verschaft Den Haag zijn in Nederland unieke positie van stad aan zee.
Nergens anders kan de combinatie van stad en strand tijdens één bezoek binnen één stad ge-
maakt worden. Toch gaat het in ruimtelijk-economisch opzicht niet in alle opzichten goed
met de Hollandse badplaatsen. Ze naderen het einde van de ‘product-life-cycle’ en moeten
zich als het ware opnieuw ‘uitvinden’. Scheveningen vormt hier helaas geen uitzondering op.

Dit artikel verkent de vraag of de huidige publieke investering in de nieuwe boulevard
van Scheveningen kan worden benut als aanjager voor de noodzakelijke (her)ontwikkeling
van Scheveningen. Daarbij plaatsten we de aanleg van de nieuwe boulevard in een historisch
perspectief van eerdere majeure publieke (voor) investeringen. We beschrijven het huidige
toeristische cluster in Scheveningen en verkennen de belangrijkste opgaven vanuit een ruim-
telijk-economisch beleidsperspectief. 

Het gaat hierbij nadrukkelijk om een verkenning van de mogelijkheden voor de dooront-
wikkeling van de badplaats Scheveningen vanuit de dagelijkse beleidspraktijk. Alhoewel be-
stuurlijke keuzes nog niet zijn gemaakt, is het helder dat om Scheveningen-Bad toekomstbe-
stendig te maken, een impuls noodzakelijk is én we beargumenteren dat dit een innovatie in
de aanpak vereist. Slechts door een gezamenlijke kwaliteitsimpuls zal Scheveningen de toe-
ristische magneet van weleer kunnen blijven.

Op 6 april 2013 is de nieuwe boulevard i van Scheveningen geopend door de minister van
Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz. Den Haag heeft haar podium aan zee weer terug.
De nieuwe boulevard is het eindresultaat van een gemeenschappelijke ambitie van Rijk, pro-
vincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Den Haag om een techni-
sche oplossing voor een zwakke schakel in de Hollandse kust te combineren met een kwalita-
tieve impuls van de openbare ruimte. Hiermee dient de ingreep het collectieve belang van be-
woners, bedrijven en bezoekers van de badplaats. 

De nieuwe boulevard – een ontwerp van de vorig jaar overleden Spaanse architect De
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Sola-Morales - is de nieuwe eyecatcher van de badplaats en laat zien dat er een alternatief
bestaat voor de doorgaans sobere en doelmatige aanpak van publieke werken van de Neder-
landse overheid. Een uniek resultaat aangezien ruimtelijke kwaliteit duidelijk voorop heeft ge-
staan ten opzichte van de technische oplossing. Zonder overigens concessies te doen aan het
uitgangspunt: veiligheid bieden tegen overstromingen. Daarnaast is dit project tot stand ge-
komen en gefinancierd door een brede publieke samenwerking. Daarmee mag het met recht
een publiek werk worden genoemd.

Gezien de huidige crisis is het twijfelachtig of op korte termijn dezelfde aanpak nogmaals
toegepast kan worden. Een aanpak waarin met grootschalige publieke investeringen de her-
ontwikkeling van gebieden zoals in dit geval de badplaats Scheveningen wordt aangejaagd.
In de toekomst zal veel meer een beroep gedaan (moeten) worden op andere investeerders
en nieuwe investeringsvormen om Scheveningen aan te jagen.

2 | Het ontstaan van de mondaine badplaats Scheveningen

Er is een aantal cruciale momenten in het verleden aan te wijzen waarop Scheveningen kon
uitgroeien tot wat het nu is, de grootste badplaats van Nederland. Daarbij valt op hoezeer
het toeristisch profiel in de loop van de tijd is veranderd en hoe die verandering veelal vooraf-
gaat door een publieke investering in de badplaats. Bij het schrijven van deze paragraaf is ge-
bruik gemaakt van de uitgave ‘Vis en Vertier op Scheveningen’ (Koopmans 2003).

Oorsprong
Den Haag is in 1230 gesticht door graaf Floris IV van Holland die op een plek van een be-
staande hofstede een kasteel bouwde. De keuze voor deze plek was zowel politiek als geo -
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grafisch van aard. In de eerste plaats koos de graaf voor neutraal terrein tussen de bestaande
machtsblokken in Holland en ten tweede was de aanwezigheid van voldoende jachtterrein in
de omliggende duinen en bossen en verse vis uit de nabij gelegen zee een aangename vesti-
gingsvoorwaarde voor het grafelijk hof. Nog altijd vormt Den Haag de residentie van het Ko-
ninklijk Huis. De oudste verwijzing naar de naam Scheveningen dateert uit een akte uit 1357,
maar het is waarschijnlijk dat er al eerder een buurtschap aan de kust heeft gelegen.

De zeestraat
Met de permanente aanwezigheid van de adel in Den Haag ontstaat een klasse die tijd en
geld heeft voor vermaak. De eerste vorm van toerisme ontstaat. Dit wordt zichtbaar met het
plan dat Huygens in 1653 ontwerpt. Het plan behelst een zeestraat tussen het centrum van
Den Haag en het dorp Scheveningen dwars door het woeste duingebied. Door de aanleg zou
de vis sneller en hiermee verser op de Haagse vismarkt arriveren. De straat bestaat uit een
brede geplaveide weg waar twee rijtuigen naast elkaar konden rijden en wordt begeleid door
een vierdubbele laan. Het begin en einde van de zeestraat wordt gemarkeerd door een poort
waar tol werd geheven. In 1665 is de zeestraat gereed.

Het eerste badhuis
De zeestraat kan achteraf worden bezien als een voorinvestering voor het ontstaan van de
mondaine badplaats. Het eerste badhuis van Scheveningen werd in 1818 gebouwd. Het be-
trof hier een particulier initiatief. Ongeveer 10 jaar later werd de eigenaar uitgekocht en
werd door de gemeente Den Haag het eerste stedelijke badhuis gesticht. Dit vormde weer de
voorloper van het huidige Kurhaus. Het is de start van de bloeiperiode van de badplaats die
ongeveer tot de Tweede Wereldoorlog zal duren. In deze tijd worden naast het Kurhaus nog
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vele hotels gebouwd. Scheveningen profiteert van de opkomst van het kuurtoerisme en de
aandacht voor het baden in zee ter voorkoming en bestrijding van allerlei kwalen. 

Scheveningen breidt uit met een zeehaven
Eind 19e eeuw bestond Scheveningen nog alleen uit het oorspronkelijke vissersdorp en de
badplaats. Maar de nacht van 22 op 23 december 1894 waarin een zware zeestorm een
groot deel van de Scheveningse vissersvloot weg sloeg bracht hier verandering in. Door deze
ramp ontstond voldoende urgentie bij het stadsbestuur om een zeehaven aan te leggen
waardoor de veiligheid van de Scheveningse vissersvloot kon worden gewaarborgd. Om toe-
komstige overstromingen tegen te gaan werd door het Hoogheemraadschap een nieuwe
strandmuur met brede boulevard die Scheveningen-Bad met de nieuwe Haven verbond aan-
gelegd. Sinds deze tijd is het drieluik Scheveningen Haven-Dorp-Bad compleet.

Doorontwikkeling naar een badplaats voor iedereen
Scheveningen werd zwaar getroffen door de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen leidde de be-
zetting van de Duisters tot economische stilstand. De aanleg van de Atlantikwall was des-
astreus. De boulevard werd omgebouwd tot een vesting van bunkers, mijnen en versperrin-
gen en delen van de bebouwing aan de boulevard werden afgebroken. Treurig dieptepunt
vormde het afbranden van de Wilhelmina Pier voor het Kurhaus in 1943. Toch vormde de be-
zetting niet de grootste bedreiging voor de mondaine badplaats van weleer.

Vanaf begin jaren ’60 begint de welvaart in Nederland toe te nemen en mensen krijgen
meer tijd voor recreatie. Deze ontwikkeling is sterk van invloed op het karakter van de bad-
plaats. In plaats van een langdurig verblijf aan zee in een van de badhotels verblijven toe-
risten korter en komen de kleinschalige en goedkopere familiepensions in opkomst. Maar de
achteruitgang zet door en verschillende badhotels zoals het Oranje Hotel en het Palace Hotel
komen leeg te staan. Inmiddels is via de Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS)  een
groot deel van het vastgoed van de badplaats  in handen gevallen van Zwolsman. Hij onder-
neemt verschillende pogingen om de neergaande trend te keren. Enerzijds door sloop van het
Oranje Hotel en nieuwbouw van de Oranjeflats en anderzijds door het toevoegen van een
nieuwe attractie in de vorm van de Pier in 1961. 

Toch mag dit niet baten en wordt in 1973 het vastgoed van de EMS overgenomen door
Brederode, bekend van het winkelcentrum Hoog Catharijne. In samenwerking met de ge-
meente Den Haag wordt onder supervisie van de architect Bakema een ontwerp voor de
‘nieuwe’ badplaats gemaakt. Hij gaat daarbij uit van sloop van de meeste hotels, het toevoe-
gen van recreatieve functies, een winkelcentrum en appartementen. In 1975 wordt een begin
gemaakt met de reconstructie waarbij alleen het Kurhaus wordt gespaard. Begin jaren ’80
heeft de mondaine badplaats van vroeger plaatsgemaakt voor de nieuwe badplaats, qua be-
zoekers meer gericht op dagtoerisme en qua functies meer gericht op vertier en vermaak.

Jaren ’90: Streven naar een all seasons badplaats
De laatste fase die we kunnen onderscheiden in de ontstaansgeschiedenis van Scheveningen
als badplaats is de economische impuls in de jaren ’90. Direct achter het strand en de boule-
vard zijn immers in de jaren ’90 echte publiekstrekkers tot stand gekomen. Denk aan het Cir-
custheater van Joop van de Ende, het Holland Casino en de Pathé bioscoop. Hierdoor is de
badplaats uitgegroeid tot de meest bezochte badplaats van Nederland, met ook in de winter,
in de avond en tijdens dagen met slecht weer voldoende vertier. 

Inmiddels is deze investering al weer 20 jaar geleden waardoor opnieuw achteruitgang
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op de loer ligt. Het faillissement van het saunacomplex Vitalizee en de Pier en de leegstand
van winkels in het Palacecomplex vormen hiervoor aanwijzingen. 

3 | Heden – de nieuwe boulevard

De aanleg van de nieuwe boulevard komt vanuit dat oogpunt op een goed moment. Deze in-
vestering vormt een geweldige kwaliteitsimpuls voor de badplaats en verbindt Scheveningen-
Bad met de Scheveningen-Haven tot één samenhangend zeefront (gemeente Den Haag
2010). Tussen Scheveningen-Bad en Scheveningen-Haven is een gebied gecreëerd waar de
auto te gast is, de bezoeker alle ruimte heeft en de beleving van zee en strand is versterkt.
Dit door het maken van looproutes op verschillende niveaus en het clusteren van de strand-
paviljoens waardoor de openheid tussen boulevard en strand blijft bestaan. Naast de boule-
vard is het strand verbreed waardoor meer ruimte is ontstaan voor badgasten, voor jaarrond-
exploitatie van strandpaviljoens en het strandsportcluster (golfsurfen, kitesurfen en beachvol-
leybal).  

Het historische dorp is verbonden met de zee via de opnieuw ingerichte Kalhuisplaats.
Hier kijkt het Vissersvrouwtje weer uit over zee. Het markeert de overgang van de boulevard
naar de Keizerstraat, de belangrijkste winkelstraat van Scheveningen-Dorp. Recent is deze
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winkelstraat opnieuw ingericht en autovrij gemaakt om bezoekers te verleiden ook dit deel
van Scheveningen te bezoeken. Door het versterken van de loopstroom vanaf de boulevard
ontstaat ook een betere voedingsbodem voor nieuwe winkels en horeca aan de zeezijde van
de Keizerstraat.

Samen met de boulevard ontwikkelt de haven zich als tweede toeristische cluster in Sche-
veningen. In de Tweede Haven is een wereld rondom de jachthaven ontstaan van horeca,
kleinschalige (creatieve) bedrijvigheid en woningen; een wereld die steeds meer bezoekers
trekt. Voor het voormalige Norfolkterrein rondom de Derde Haven zijn plannen ontwikkeld
om ook dit gebied te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied voor bewoners en
bezoekers. Naast 700 woningen wordt hier geïnvesteerd in het zeezeilcluster, cultuur en is er
ruimte voor leisure. In de havenmond bestaat de mogelijkheid een nieuw vijfsterrenhotel te
realiseren. Daarnaast werkt het viscluster aan plannen om hun bedrijfsvoering verder te ver-
beteren, meer ruimte te creëren voor duurzame visserij en de toeristische meerwaarde van
hun product zichtbaar te maken.

In de context van bovenstaande ontwikkelingen blijft Scheveningen-Bad achter bij de
kwaliteitsimpuls die de boulevard en de haven krijgen. Het doorzetten van de ingezette
middelen lijkt voor Bad niet voor de hand te liggen. In de huidige crisis ontbreekt het de
overheid aan geld om een impuls zoals de nieuwe boulevard te realiseren. Bovendien dwingt
het zeer versnipperde eigendom de gemeente een andere aanpak te kiezen om de gewenste
impuls te realiseren.

4 | Opgaven voor de badplaats van de toekomst

Scheveningen-Bad staat voor een aantal opgaven om haar historische positie als dé badplaats
van Nederland te behouden. Het is tijd voor een nieuwe impuls, na de laatste impuls in de ja-
ren ’90. Bij het schrijven van deze paragraaf is gebruik gemaakt van cijfers over bezoekers en
bestedingen die afkomstig zijn uit het consumentenonderzoek dat de gemeente Den Haag
periodiek laat uitvoeren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten en
voorkeuren van bezoekers en niet-bezoekers van de stad (Smartagent 2013).

Bredere perspectief: ‘Kanskaart Toerisme’
Voordat we verder gaan met het schetsen van de opgaven voor de toekomst, plaatsen we
Scheveningen in het bredere perspectief van de stad Den Haag. Het ombuigen van de neer-
waartse tendens in Scheveningen is niet alleen in belang van lokale ondernemers maar ook in
belang van Den Haag als geheel. Nu de overheid als grootste werkgever van de stad onder
druk staat is het belangrijk om alternatieve werkgelegenheid voor de inwoners van de stad te
stimuleren. Er liggen voor Den Haag economische kansen op het gebied van toerisme (beste-
dingen, werkgelegenheid). Cijfers van de World Tourism Organisation (WTO), het Nederlands
Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
laten zien dat:
• het mondiale toerisme groeit, 
• het aantal buitenlandse toeristen dat voor een verblijf in Nederland kiest groeit, 
• de binnenlandse en buitenlandse toeristen laten een stijgende voorkeur zien voor een be-
zoek aan steden (groeiend aantal stedentrips). 

Nu al verdient 1 op de 10 Hagenaars zijn geld dankzij toerisme, maar er liggen allerlei kansen
dit te laten groeien (Bureau voor Economische Argumentatie 2013). Kortom: de taart wordt
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groter en Den Haag kan een grotere punt van de taart krijgen indien het weet te profiteren
van de sterke uitgangspunten die het heeft (internationale oriëntatie, historische binnenstad
en ligging aan zee) en de groeipotentie die de toeristische sector mondiaal en nationaal
biedt. 

De strategie hoe de gemeente hier een bijdrage aan kan leveren noemen we in Den Haag
de ‘Kanskaart Toerisme’. Scheveningen vormt een essentieel onderdeel van dit streven aange-
zien de ligging aan de kust de stad Den Haag (mede) onderscheid van andere steden. Dit
maakt de stad niet alleen aantrekkelijk om in te wonen, maar ook voor (internationale) be-
zoekers en als vestigingsplaatsfactor voor bedrijven en hun internationale werknemers (ex-
pats). 

De revitaliseringsopgave van de badplaats ondersteunt de ‘Kanskaart Toerisme’ en is aan
de hand van drie opgaven te duiden:
• Bevorderen van de economische vitaliteit
• Versterken van de concurrentiepositie
• Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit

Economische vitaliteit
De basis voor het economisch functioneren van Scheveningen blijven de bezoekersaantallen
en -bestedingen. Nog steeds trekken het strand en de zee miljoenen mensen naar de kust
van Den Haag. De uitkomst van de meest recente schattingen laat zien dat er jaarlijks zo’n 19
miljoen bezoeken aan de Haagse kust worden gebracht, waarvan  14,2 miljoen aan Scheve-
ningen (inclusief Scheveningen-Haven) en 4,8 miljoen aan Kijkduin. Ondanks deze bezoekers-
aantallen geven de ondernemers in de toeristische sector die actief zijn op Scheveningen in
gesprekken met de gemeente aan dat het economisch slecht gaat.

Van alle bezoekers aan Scheveningen komt 40% van buiten de provincie. De stuwende
kracht van Scheveningen voor de Haagse economie, dat wil zeggen ‘geld dat van buiten naar
de stad komt’, is dan ook relatief groot. Maar hier ligt dan ook meteen een uitdaging. De ge-
middelde bestedingen van al die bezoekers liggen namelijk relatief laag, zo’n ⇔ 19,- per be-
zoek. Bij andere toeristische activiteiten in de stad ligt dit bedrag 2-3 keer zo hoog. Eén van
de oorzaken is het te eenzijdige - deels verouderde - productaanbod, gericht op familiever-
maak. Het eerder genoemde onderzoek laat zien dat de bestedingen voor de verschillende
doelgroepen erg uiteen lopen. Scheveningen weet met haar productaanbod te weinig toe-
risten aan te trekken die relatief veel besteden. Doorgaans de doelgroep die gericht is op een
stedelijk aanbod. Dit ondanks dat deze groepen wél aangeven geïnteresseerd te zijn in een
bezoek aan Scheveningen. In andere woorden: men wil wel, maar vindt op dit moment op
Scheveningen niet wat men zoekt. Dit gecombineerd met de afhankelijkheid van het weer,
maakt Scheveningen economisch kwetsbaar. 

Om die reden is het niet zozeer belangrijk om meer mensen naar Scheveningen te trek-
ken, maar om te zorgen dat de mensen die komen, meer gaan besteden. Het ligt dan voor de
hand om het bezoek ook minder afhankelijk te maken van het weer. Als het strandweer is
weten voldoende mensen de weg naar Scheveningen te vinden. Er liggen juist groeikansen in
het voor- en naseizoen, de grote massa is weg en het risico dat de verschillende doelgroepen
qua activiteiten, gedrag en beleving elkaar ‘bijten’ is veel kleiner. Door het aantrekken van
deze bezoekers die relatief veel te besteden hebben, juist in de rustige periodes, wordt de
seizoensafhankelijkheid van Scheveningen minder groot. 

Maar dit is niet enkel een marketingopgave, ook het productaanbod moet op orde zijn.
Het is aan de ondernemers op Scheveningen om in te spelen op gewijzigde marktomstandig-
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heden en consumentenwensen. Denk daarbij aan prijs/kwaliteitverhouding, aandacht voor
gastvrijheid, differentiatie in branchering van het winkelaanbod en de opzet van arrangemen-
ten met andere toeristische ondernemers. De gemeente kan helpen om initiatieven die een
verbetering betekenen en/of het totale toeristische aanbod verder differentiëren te faciliteren.
Waar het gaat om meerdere private partijen kan het soms helpen om verschillende wensen
en initiatieven met elkaar te verbinden. 

Concurrentiepositie
Consumenten hebben steeds meer keuzes gekregen in hun vrijetijdsbesteding, en als gevolg
van de opkomst van low-cost-carriers is een zonvakantie bereikbaar geworden voor grotere
groepen mensen. Daardoor bestaat de unieke positie van Scheveningen, Nederlands enige
mondaine badplaats, met een chique allure, niet meer. De uitdaging is om de badplaats  als
het ware opnieuw uit te vinden, zodat deze zich onderscheidt van andere badplaatsen als
Zandvoort, Noordwijk en de Zeeuwse badplaatsen. 

De badplaats is meer dan vroeger ‘voor iedereen’, maar het probleem is dat niet iedereen
zich er thuis voelt. Het is zaak dat grotere groepen mensen een plein, stuk boulevard of deel
van het strand van hun gading vinden. Een plek waar ze zich thuis voelen, hierdoor terug blij-
ven komen en hiermee de bestedingen in de badplaats op peil houden. Scheveningen heeft,
in vergelijking met andere badplaatsen, een aantal sterke troeven in handen. De binnenstad
van Den Haag en de badplaats Scheveningen kunnen wederzijds van elkaar profiteren. De
stad profiteert van haar ligging aan zee en duinen, en de badplaats van het aanbod aan ste-
delijke functies zoals cultuur en winkelen. Scheveningen zelf biedt ten opzichte van andere
badplaatsen een grotere verscheidenheid aan milieus; het strand waar niet alleen op mooie
dagen wat te doen is, maar waar ook veel gesport wordt, de haven met haar dynamiek rond-
om de visserij en de jachthaven, de gezelligheid van het kleinschalige dorp en het meer
grootschaligere vertier rondom Pier en Kurhaus. 

Ieder afzonderlijk deel is niet uniek, maar de combinatie van mogelijkheden wel. Echter,
deze verschillende kwaliteiten binnen Scheveningen zijn lang niet bij iedereen bekend. Boven-
dien: dat Scheveningen onderdeel is van Den Haag is voor veel mensen een verrassing, laat
staan dat ze vooraf bedacht hebben meerdere activiteiten in verschillende delen van de stad
tijdens één bezoek te combineren. Zaak is om in de toekomst per doelgroep de kwaliteit en
diversiteit van het aanbod in heel Den Haag bekender te maken en de combinatie van acti-
viteiten door toeristen te stimuleren, bij voorkeur tijdens een meerdaags verblijf. Dit kan door
samenwerkingsverbanden binnen de toeristische sector op te zetten, consequente aandacht
voor de combinatie Den Haag / Scheveningen in de toeristische marketing te vragen en de
opzet van arrangementen te stimuleren waarbij meerdere activiteiten gecombineerd worden
en toeristen langer in de stad blijven. Scheveningen is dan de eerste die (economisch) profi-
teert.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit
Naast de meer economische opgaven is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit een be-
langrijke randvoorwaarde voor het succes van de badplaats. Wanneer bezoekers op dit mo-
ment in Scheveningen aankomen wordt de nabijheid van de zee niet gevoeld. Ook de routes
naar zee zijn verre van aangenaam of  ontbreken geheel. De gebouwen vormen gezamenlijk
geen meerwaarde voor het badplaatsgevoel en de openbare ruimte wordt gedomineerd door
verkeer. Hierdoor nodigt het gebied niet uit om er langer te verblijven of vaker terug te komen.

Gezien het huidige economische klimaat werkt de gemeente aan een aantal strategieën
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om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren zonder direct risicodragend te investeren in gebieds-
ontwikkeling. In de eerste plaats door te sturen op ruimtelijke kwaliteit in de badplaats. Dit
kan onder andere door middel van het opstellen van een stedenbouwkundig kader voor de
badplaats, het sturen op architectonische kwaliteit bij ver- en nieuwbouwplannen en door de
openbare ruimte beter in te richten. In de tweede plaats door het realiseren van goede en ro-
buuste verbindingen met het achterland door tramlijnen te versnellen, nieuwe garages moge-
lijk te maken en P+R mogelijkheden te creëren. Dit wordt slim gecombineerd met een upgra-
de in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld bij de toekomstige tophalte op het Palaceplein in
het hart van de badplaats. Daarmee wordt het voor bezoekers aantrekkelijker om ook buiten
het weekend en het zomerseizoen naar de badplaats te komen. Tenslotte lijkt het vernieuwen
van het noordelijke deel van de boulevard bij Scheveningen-Bad noodzakelijk om de kwaliteit
aan te laten sluiten bij de kwaliteit van de net geopende nieuwe boulevard (zuidelijke deel).
Deze impuls moet voor ondernemers aan de boulevard als een prikkel dienen om de eigen
onderneming te vernieuwen en ook de komende jaren nieuwe bezoekers te trekken.

5 | Scheveningen-Bad, slotstuk revitalisering Haagse Kust

De opgaven waar Scheveningen-Bad voor gesteld wordt bieden inzicht in wat er moet veran-
deren om als toeristisch cluster door te kunnen ontwikkelen. Dit inzicht geeft nog geen ant-
woord op de vraag hoe dit kan worden gedaan vanuit het perspectief van de gemeente.
Daarvoor bekijken we de aanpak van het Haagse zeefront vanuit de ruimtelijk-economische
ontwikkelopgave in het nabije verleden, heden en vertalen die naar een mogelijke toekomsti-
ge aanpak voor Scheveningen-Bad.

Verleden
Terugkijkend naar de kritieke momenten in de ontwikkeling van de Scheveningen valt op
hoezeer publieke investeringen van de stad cruciaal zijn geweest voor het economisch succes
van de badplaats:
• Zonder de aanleg van de zeestraat zou Scheveningen nog een vissersdorp zijn. 
• Zonder de bouw van het eerste stedelijke badhuis door de gemeente geen Kurhaus en geen
ontwikkeling tot mondaine badplaats.

• Zonder de aanleg van de zeehaven zou de visserij niet hebben kunnen uitgroeien tot een
bedrijfstak van betekenis. 

Hierdoor is het voormalige vissersdorp Scheveningen uitgegroeid tot een stedelijke badplaats
waar voor iedereen wel wat te vinden is.

Heden
De aanleg van de nieuwe boulevard zou zonder investeringen vanuit de verschillende andere
overheden niet mogelijk zijn geweest. De impuls voor het vernieuwen van de boulevard
kwam immers niet tot stand vanuit het oogpunt van toerisme, maar vanuit de noodzaak een
zwakke schakel in de kustverdediging te versterken. Door het succesvolle pleidooi om ook te
investeren in ruimtelijke kwaliteit is de meerwaarde bereikt waarvan nu de vruchten geplukt
worden op het Scheveningse  strand. 

Ook met de planontwikkeling in de haven wordt in de periode tussen 2015 en 2025 een
nieuw toeristisch gebied aan de badplaats toegevoegd. Voor deze (her)ontwikkeling werkt de
gemeente samen met private ontwikkelaars in een Publiek-Private Samenwerking waarbij het
doortrekken van het boulevardmilieu naar de haven wordt medegefinancierd. 

GIELIJN BLOM EN ARNO SEGEREN
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Zonder deze gebiedsontwikkeling was deze schaalsprong van het Haagse zeefront niet moge-
lijk geweest.

Toekomst
Het upgraden van de boulevard bij Scheveningen-Bad zou de schaalsprong van de Haagse
kust compleet maken en het hele gebied van haven tot bad in een nieuw perspectief plaat-
sen. Deze laatste grootschalige impuls blijft op dit moment uit aangezien het in de huidige
crisis niet voor de hand ligt dat de overheid dit als klassieke voorinvestering doet en private
partijen niet het vermogen of het korte termijn belang hebben om dit (al dan niet gezamen-
lijk) op te pakken. 

Voor Scheveningen-Bad ligt een standaard aanpak om dit gebied grootschalig te revitali-
seren ook om een andere reden niet voor de hand. Het eigendom in het gebied is sterk ver-
snipperd en de belangen van de afzonderlijke eigenaren zijn niet altijd hetzelfde. In plaats
van te wachten op betere economische tijden kan ook worden gekozen voor een creatieve
benadering van dit vraagstuk. Een benadering waarbij overheden, private partijen en lokale
stakeholders gezamenlijk meedenken en meewerken vanuit eigen verantwoordelijkheid en
draagkracht aan de vernieuwing van de badplaats.

Een aantal ingrediënten voor een alternatieve aanpak hebben we benoemd in dit artikel:
marketing gericht op combinatiebezoek stad en zee, het opzetten van een strategisch locatie-
beleid voor de badplaats Scheveningen en het actiever sturen op ruimtelijke kwaliteit. 

Het gaat dus om een meer pragmatische aanpak op grote en kleine schaal waarbij een
privaat initiatief bijdraagt aan meer publieke doelen voor de badplaats, en andersom waarbij
publieke investeringen (bijvoorbeeld in de openbare ruimte) een bijdrage leveren aan de af-
zonderlijke private doelen van de ondernemers. Op deze wijze kan met behulp van betrokken
partijen mogelijk weer een nieuw hoofdstuk aan de rijke geschiedenis van de badplaats wor-
den toegevoegd. 

Een nieuw hoofdstuk dat is ingezet met het realiseren van de nieuwe boulevard waardoor
Scheveningen opnieuw op de toeristische kaart is gezet, het toeristisch zeefront is verrijkt
met de haven, en een kwaliteitsstandaard voor de herontwikkelingsopgave in Bad is gesteld.
Hierdoor kan de komende 10 tot 15 jaar op deze kwaliteitsimpuls worden doorgewerkt zodat
de stad aan zee werkelijkheid wordt.
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Noot
i Meer informatie over de nieuwe boulevard Scheveningen is te vinden op www.denhaag.nl
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