
 

Informatiebijeenkomst DO Noordboulevard en kruising 

Zwolsestraat druk bezocht 

Dat er veel belangstelling is voor de ontwikkelingen op de Noordboulevard en rond de 

Zwolsestraat, blijkt wel uit de grote hoeveelheid aanwezigen tijdens de 

informatiebijeenkomst op 14 februari 2018 in Hotel Bilderberg aan de Zwolsestraat. 

Tijdens deze avond presenteerde de gemeente Den Haag het Definitieve Ontwerp voor 

de Noordboulevard Scheveningen aan de buurt en informeerde hen tevens over de 

stand van zaken rond de plannen voor de ongelijkvloerse kruising aan de Zwolsestraat/ 

Gevers Deynootweg. Deze avond was een vervolg op de eerste informatiebijeenkomst 

over de kruising die plaatsvond op 14 juni 2017.  

 

Peiling 

Dagvoorzitter Menno van Ginkel opende de avond met een welkom en een korte peiling bij de 

aanwezigen. Waarom zijn zij hier? Is het algemene interesse, willen zij weten wat de ontwikkelingen 

voor hen persoonlijk betekenen, of wil men slechts een visie of standpunt delen? De meningen zijn 

verdeeld, maar het is duidelijk dat de aanwezigen- naast interesse voor het ontwerp voor de 

Noordboulevard- vooral geïnteresseerd zijn in de veranderingen in hun directe omgeving. Menno van 

Ginkel neemt kort het programma met de aanwezigen door en geeft vervolgens het woord aan 

wethouder Boudewijn Revis.  

 

De zee weer ruiken en voelen 

Wethouder Revis refereert aan de afgelopen vier jaar waarin er hard gewerkt is aan de projecten 

binnen het programma ‘De Kust Gezond’. “We werken aan een mooier en groener Scheveningen”, zegt 

Revis.“ De Pier, het plein voor het Kurhaus en de Gevers Deynootweg kunnen groener en mooier. 

Scheveningen moet weer een badplaats worden waar het fijn is om te wonen, te ondernemen en te 

recreëren. Het ligt nu verstopt tussen stenen en massa. Zelfs als je dichtbij de zee staat, ruik en voel je 

hem niet. Dat kan en moet beter.” 

De vergroening van het Palaceplein met duinvegetatie was één van de eerste projecten van ‘De Kust 

Gezond’. De omgeving van Seinpostduin is opgeknapt met nieuwe bestrating en een mooie trap en van 

de nieuwe Moralesboulevard wordt al goed gebruik gemaakt. Nu is het Noordelijke deel van de 

boulevard aan de beurt. 

“De plannen voor dit deel van de boulevard zijn in nauw overleg met bewoners tot stand gekomen”, 

zegt Revis“. Op dit moment is het een flinke bouwput. Tussen de Pier en het Zwarte Pad wordt de oude 

horeca afgebroken waarna de opbouw van het nieuwe gebouw begint. De buitenruimte wordt volledig 

vernieuwd. Onder het nieuwe gebouw wordt een parkeergarage gerealiseerd voor de bezoekers en voor 

het personeel van de nieuwe horecagelegenheden. Deze krijgt een ondergrondse in- en uitrit. Al voor 

de kruising Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg gaan de auto’s onder de grond. Hierdoor stroomt op het 

maaiveld het verkeer beter door en is er meer ruimte voor langzaam verkeer en groen. Alle projecten 

samen zorgen voor een transformatie van Scheveningen Bad die dat verdient.”  

 

Prettig verblijfsklimaat 

Het ontwerp voor de Noordboulevard heeft al een heel traject doorlopen en is inmiddels definitief. 

Klaas Hilverda, landschapsarchitect bij de gemeente Den Haag, neemt de aanwezigen mee in de 

plannen. “In december 2016 is het Voorlopig Ontwerp van de Noordelijke boulevard- het stuk tussen 

Moralesboulevard en Zwarte Pad- vastgesteld”, vertelt Hilverda. “Het Kurhaus is een bijzondere plek. 

Deze staat daarom centraal met aan weerzijden een welvende boulevard met elk hun eigen kenmerken, 

maar samenhang door materiaalgebruik en vorm. Op basis van dit VO heeft de Werkgroep De Kust 

Gezond, bestaande uit ondernemers, bewoners, deskundigen en belangengroepen, een advies 

uitgebracht met aandachtspunten. De werkgroep heeft onder andere aandacht gevraagd voor het 



maximaliseren van de toegankelijkheid, het ordenen van de fietsenchaos en de bereikbaarheid. Daar 

zijn we vervolgens mee aan de slag gegaan.” 

De belangrijkste wijzigingen in het Definitief Ontwerp voor de Noordboulevard ten opzichte van het 

Voorlopig Ontwerp zijn de inpassing van de strandpaviljoens, minder onderbrekingen van de 

groenzone tussen de boulevard en paviljoens en de positie en grootte van de kiosken. Ook zijn de 

banken en de verlichting verder uitgewerkt.  

De oplevering van de ongelijkvloerse kruising voor de ontsluiting van de parkeergarage aan de 

zuidzijde vindt later plaats. Daarom is er aan de noordzijde van het plan nabij de keerlus sprake van 

een tijdelijke situatie met een noordelijke entree tot de parkeergarage.  

 

Ongelijkvloerse kruising 

Om Scheveningen ook in de toekomst goed bereikbaar te houden zijn vele maatregelen nodig. Eén 

ervan is de aanleg van een ondergrondse kruising. Hilverda: “De huidige kruising van de Zwolsestraat/ 

Gevers Deynootweg wordt op drukke momenten zwaar belast. Zowel autoverkeer, het openbaar 

vervoer, als fietsers en voetgangers maken gebruik van de kruising. Deze ongewenste verkeerssituatie 

willen we zo goed mogelijk oplossen door één verkeersstroom ondergronds te brengen. Door 

tegelijkertijd de inrichting van de korte zijde van de Zeekant aan te pakken, ontstaat er meer ruimte en 

wordt deze aantrekkelijk gemaakt voor voetgangers.  Bovendien wordt het zicht vanaf de Gevers 

Deynootweg op de boulevard en strand verbeterd.” De korte Zeekant wordt, met uitzondering van 

hulpdiensten, autovrij gemaakt. Bovendien komt er in plaats van de steile trap, een flauwe helling. De 

doorgang onder de brug wordt verbreed en er wordt waar mogelijk groen toegevoegd.  

 

“Uitgangspunt van ‘De Kust Gezond’ is dat de buitenruimte van Scheveningen 

bad weer aantrekkelijk wordt voor bewoners, gebruikers en bezoekers. 

Uitnodigend, gastvrij en comfortabel.” 

 

Niet alleen de gemeente investeert flink in het gebied. Hommerson vernieuwt hun vastgoed, de Pier is 

de afgelopen jaren flink vernieuwd en Legoland (in het voormalig gebouw van Vitalizee) is in 

ontwikkeling. Een aantrekkelijker Scheveningen zorgt voor nog meer bezoekers. André Everts, 

projectleider van de Noordboulevard en de kruising vertelt hier meer over. “Ondanks flinke stimulans 

om met het openbaar vervoer naar Scheveningen te komen, is het niet zo dat alle bezoekers aan de 

rand van de stad uitstappen en vervolgens met het OV verder reizen. Het verkeer neemt in het gebied 

alleen maar toe. De toestroom van auto’s is op drukke dagen groter dan de beschikbare 

parkeercapaciteit met het rondrijden van deze auto’s op zoek naar een parkeerplaats en filevorming tot 

gevolg. Dit is niet uitnodigend, gastvrij en comfortabel wat juist de uitgangspunten zijn van het 

programma ‘De Kust Gezond’.”  

 

Breed verkeersonderzoek 

In juni vorig jaar heeft de gemeente Den Haag de plannen voor de kruising en het verkeersonderzoek 

voor het eerst toegelicht. De algemene reactie van de aanwezigen destijds was de wens om breder te 

kijken naar verkeersstromen in het gebied en niet alleen rond de kruising. Onderzoeksbureau Movares 

heeft hier vervolgens verder onderzoek naar gedaan en de zowel de huidige situatie bekeken als die van 

2030. Met behulp van ontvangen data van onder andere BKS (Beheerskantoor Svheveningen, eigenaar 

van diverse parkeergarages) is er een goed beeld ontstaan wat er precies gebeurt in het gebied op 

drukke momenten. Everts: “Het is een complexe situatie. Met name omdat er niet precies te zeggen is 

op welke dagen en op welke momenten er problemen optreden. Als de weersvoorspellingen goed zijn, 

is het ’s ochtends druk, maar wordt het in de loop van de dag mooi weer, dan treden de problemen 

midden op de dag op. Bij zowel ingaand als uitgaand verkeer ontstaan er op verschillende momenten 

en op verschillende plekken problemen op de weg. In het onderzoek zijn alle verschillende onderdelen 

uit elkaar gerafeld en verder onderzocht.” 



Duidelijk is dat er een breed pakket van maatregelen noodzakelijk is om de verkeersafwikkeling zowel 

in als uitgaand te verbeteren. Te denken valt aan een betere informatievoorziening over 

beschikbaarheid van parkeerplaatsen, P+R gelegenheden met een goede OV-verbinding, nog verder 

verbeteren van het OV en de routes voor de fietsers en een beter verwijssysteem in het gebied.  Voor 

het noordelijke deel van de Gevers Deynootweg, de zogenaamde ‘fuik’ is het van belang dat alleen 

verkeer dat daar een bestemming kan vinden het gebied in rijdt. Zodra de parkeercapaciteit vol raakt 

moet het inrijden van nog meer verkeer worden voorkomen. De realisatie van de parkeergarage aan de 

Noordboulevard en de ongelijkvloerse kruising dragen hier aan bij. Er is meer parkeercapaciteit in het 

gebied waardoor wachttijen later optreden en het verkeer naar de nieuwe garage verdwijnt al op de 

Zwolsestraat onder de grond. Door het weghalen van deze verkeersstroom van de kruising krijgt het 

overige verkeer ook meer ruimte waardoor verkeersproblemen niet verder toenemen. Daarnaast 

ontstaat meer ruimte om een kwaliteitsimpuls aan het Noordelijke deel van de Gevers Deynootweg te 

geven. De komende maanden wordt het ontwerp van de kruising, evenals de extra maatregelen, samen 

met bewoners verder uitgewerkt.  

 

Wat vinden de bewoners? 

Na het plenaire gedeelte kregen de aanwezigheid de gelegenheid om bij diverse panelen en tekeningen 

aan medewerkers van de gemeente hun vragen te stellen en hun zorgen te delen. De aanwezigen zijn 

positief over de plannen voor de Noordboulevard en de heldere uitleg hierover. Zij zien de 

ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en zijn blij dat- onder andere door de aanpak van de korte 

zijde van de Zeekant- het zicht op zee verbetert. Wel zijn er zorgen over de verkeersproblemen die er 

nu al zijn en niet op korte termijn worden opgelost. Ook vraagt men zich af of er, als fietsen naar 

Scheveningen aantrekkelijker wordt gemaakt, wel voldoende stallingsmogelijkheden zijn. Diverse 

bewoners vroegen aandacht voor de omliggende gebouwen bij de aanleg van de tunnel. Tevens 

maakten zij zich zorgen over het vollopen van de tunnel bij hoog water. Veel bewoners hebben gaveb 

aan de gemeente aandachtspunten mee die voor hen persoonlijk van belang zijn. 

Vervolg en planning 

Nog voor de zomer worden er twee sessies georganiseerd waarin bewoners de ruimte krijgen om input 

en feedback te geven op het opgesteld voor de uitwerking van de verkeersvisie. Uiteraard komen hierin 

ook bovenstaande zorgen en aandachtspunten aan bod. Bewoners worden hier te zijner tijd voor 

uitgenodigd.  

 

 



Informatiebijeenkomst 

De Kust Gezond  
DO Noordboulevard en ongelijkvloerse kruising 

Zwolsestraat / Gevers Deynootweg 
  

 
14 februari 2018 Bilderberg Europe Hotel, Scheveningen 



Programma: 
• 19.30 uur Inleiding wethouder Boudewijn Revis  

• 19.45 uur Toelichting DO Noordboulevard en SO ongelijkvloerse kruising 

• 20.00 uur Toelichting verkeersonderzoek 

• 20.15 uur Korte vragenronde 

• 20.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen bij de panelen 

• 21.30 uur Einde 



Inleiding wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad, 

Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) 

 



Inleiding Klaas Hilverda, Landschapsarchitect 

Ingenieursbureau Den Haag 

14 februari 2018 



Verkeersonderzoek Zwolsestraat 

André Everts, Projectleider Dienst Stedelijke Ontwikkeling 



Aanleiding 

“Uitgangspunt van De Kust Gezond is dat de buitenruimte van 

Scheveningen Bad weer aantrekkelijk wordt voor bewoners, gebruikers en 

bezoekers: uitnodigend, gastvrij, en comfortabel.”  
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Aanleiding 

“Uitgangspunt van De Kust Gezond is dat de buitenruimte van 

Scheveningen Bad weer aantrekkelijk wordt voor bewoners, gebruikers en 

bezoekers: uitnodigend, gastvrij, en comfortabel.”  
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• Ondanks stimuleren gebruik OV en fiets komt een aanzienlijk deel van de 

mensen met de auto 

• De toestroom aan auto’s is op drukke dagen groter dan de beschikbare 

parkeercapaciteit. 
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Verkeersonderzoek Movares 
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Verkeersonderzoek Movares 
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Verkeersonderzoek Movares 

 

• Situatie 2017 en 2030 gesimuleerd 

• Scenario’s met ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/GD-weg  

• Scenario’s met noordelijke entree 

• Scenario’s met ongelijkvloerse oplossing Harstenhoekweg 
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Verkeersonderzoek Movares 

 

• Complexe situatie met problemen in de verkeersafwikkeling op 

verschillende plekken en verschillende momenten 
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Verkeersonderzoek Movares 

Probleem ingaand 

• Zodra P- Zwarte Pad vol staat treedt file vorming op 

• Slaat soms terug tot op de Zwolsestraat 

• Op het drukste interval van 2 uur rijden ca. 400 auto’s de Gevers 

Deynootweg op terwijl er geen parkeergelegenheid meer beschikbaar is 
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Verkeersonderzoek Movares 

 

• Lufo zwarte pad 
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Verkeersonderzoek Movares 

Mogelijke oplossingen 

• Betere informatievoorziening, al op de Rijkswegen A4/A12 

• P+R gelegenheid met goede OV-verbinding naar Scheveningen 

• Verbeteren OV en routes voor de fiets 

• Beter parkeerverwijssysteem in het gebied 

• Indien nodig: inrijden Gevers Deynootweg onmogelijk maken m.u.v. 

bestemmingsverkeer  
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Verkeersonderzoek Movares 

Probleem uitgaand kruising Zwolsestraat/GD-weg 

• 3 grote verkeersstromen kruisen elkaar: OV, Langzaam verkeer en auto 

• Te weinig tijd in cyclus verkeerslichten om alle stromen te verwerken 

• Langzaam rijdend verkeer tot aan Carlton Beach Hotel 
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• Lufo kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg 
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Verkeersonderzoek Movares 

Effect garage Noordboulevard  

Noordelijke entree: 

• Meer autoverkeer over noordelijke deel Gevers Deynootweg  

• Door slagboom Zwarte Pad kan verkeer uit garage invoegen 

• Intensiteit zit tegen maximale capaciteit aan 

 

Zuidelijke entree  

• Geen probleem met uitrijden van parkeergarage 
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Verkeersonderzoek Movares 

Mogelijke oplossingen 

• Eén van de stromen minder prioriteit geven 

• Ongelijkvloerse oplossing 

 - OV ondergronds 

 - Langzaam verkeer ondergronds of bovenlangs 

 - Auto ondergronds 
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Verkeersonderzoek Movares 

 

• Lufo kruising Harstenhoekweg 
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Verkeersonderzoek Movares 

Uitgaand kruising Zwolsestraat/Harstenhoekweg 

• Bij op grote schaal uitrijden parking Strand loopt de kruising vast 

• Ongelijkvloerse oplossing levert t.o.v. huidige maatregelen bij pieksituaties 

weinig tijdwinst op (ca. 10 min.) 

• Huidige maatregelen zijn provisorisch en kwetsbaar 
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Conclusies 

Met de ongelijkvloerse kruising en autovrij maken van de korte zeekant: 

• Minder complexe kruising en betere doorstroming  

• Aantrekkelijke route Langzaam Verkeer  

• Ruimte voor toevoegen groen 

• Minder verkeer op de noordelijke deel Gevers Deynootweg  

• Robuuste oplossing op de kruising Zwolsestraat/Harstenhoekweg is 

wenselijk 

• Aanvullende maatregelen uit de verkeersvisie zijn noodzakelijk 
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Aandachtspunten voor verdere uitwerking 

• Veiligheid: geen schade aan omliggende bebouwing 

 

• Bereikbaarheid tijdens en na de werkzaamheden 
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Vervolg en planning Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat / GD-weg  

• Tot de zomer 2018: 

 - 2 Bijeenkomsten om input en feedback te geven op het concept VO 

 - Opstellen uitvoeringsagenda Verkeersvisie 

• Afronden Voorlopig Ontwerp     oktober 2018  

• Ter visie legging VO      oktober / november 2018 

• Vaststellen VO        december 2018 

• Aanbesteding         1e helft 2019 

• Start uitvoering        eind 2019 / begin 2020 

 

 

 



Vervolg en planning Noordboulevard 

• Voorbereidende werkzaamheden     1 maart afgerond 

• Start bouw vastgoed       mei 2018 

• Start realisatie boulevard      september 2018 

• Oplevering boulevard en vastgoed    voor de zomer 2019 

 



Reageren? 

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: dekustgezond@denhaag.nl  

 

Het verslag van deze avond en aanmelden voor de digitale nieuwsbrief: 

 

www.denhaag.nl/dekustgezond 
 

mailto:dekustgezond@denhaag.nl
http://www.denhaag.nl/dekustgezond
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