THEMA: SCHEVENINGEN

WAAR GAAT
SCHEVENINGEN IN DE
NIEUWE TIJD NAAR TOE?

Nieuwbouw op Scheveningen. Foto Jacob Bijl

Er wordt door gemeente en private partijen weer veel geïn

een anomiem alledaags blok met vakjesramen. Juist hier kan

vesteerd in Scheveningen. De aftrap was de woningbouw

Den Haag iets moois neerzetten. Denk maar eens aan de

aan de Dr. Lelykade en in Duindorp. Maar wat hebben wij

boeg van het Nemogebouw oprijzend uit het IJ, of de zich als

nog voor de boeg?

bolle zeilen in het water spiegelende Armada in Den Bosch.

In de agenda ’Ruimte voor de Stad’ zijn in Scheveningen

Tot nu toe was de bouw vooral groot, hoog en hard, in scherp

meer bouwlocaties aangewezen, zoals langs het Verversings-

contrast met de historische bebouwing van het oorspronke-

kanaal en op de Pier. Daarnaast is er ruimte voor transforma-

lijke dorp. Ook de bebouwing aan het Gevers Deynootplein is

tie, bijv. van het voormalig Ministerie van Verkeer en

hard en mist samenhang met Kurhaus en omgeving. Nu

Waterstaat en voor modernisering, zoals rond het Gevers

Scheveningen weer op de schop gaat, kan de gemeente eisen

Deynootplein en de haven. De grote vraag is niet waar, maar

stellen zoals een relatie met karakteristieke Scheveningse

hoe deze vernieuwing van Scheveningen – de zoveelste

waarden en voldoende ruimte tussen alle beton. Voor

alweer – gaat uitpakken. De Vrienden hopen dat, gezien de

bezoekers en bewoners gaat het niet alleen om dicht bij zee

ervaringen in het verleden, de projectontwikkelaars stevig in

zijn. Juist de uitstraling van de gebouwen, de kwaliteit van de

de hand worden gehouden met de PUK-bouwvoorwaarden.

leefomgeving en de verbinding tussen wat was en is, bepalen

Alleen dan ontstaat een totaalplaatje waarin ook ruimte blijft

of men nog het gevoel heeft ‘op Scheveningen’ te zijn.

voor zachtere contouren en voldoende bij de kust passend

Voor de kopers gaat het niet alleen om de vierkante meters;

groen en doorkijkjes naar zand en zee. Een hoopgevend

zij kopen liever een appartement in een architectonisch

voorbeeld van juist deze kenmerken is de nieuwe Zuidboule-

interessant gebouw met een duinachtige omgeving.

vard. Wij bepleiten dan ook dat de Noordboulevard dezelfde

Daar kunnen ook de projectontwikkelaars zaken mee doen.

stijl krijgt. Onze (droom?)wens is een moderne kustplaats,

Een gouden kans voor de gemeente als regisseur. Gaat de

die toch duidelijk verwijst naar het unieke karakter van het

stad deze kans benutten?

Scheveningse verleden. Alles staat of valt met goed of slecht
bouwen. Wij zijn als de dood voor een Belgisch kustbeeld en

Christine Sijbesma

pleiten voor meer zachte vormgeving. Zo zou de vuurtoren

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

als iconische beeldbepaler toch zichtbaar blijven als het
nieuwbouwcomplex lager wordt aan de kant van de vuurtoren en hoger aan de andere kant. Ook zou de vorm van het
hotel op het noordelijk havenhoofd kunnen verwijzen naar
typisch Scheveningse dingen als vissersschepen of strandstoelen. Op deze plek past een beeldbepalend gebouw en niet
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