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0 SAMENVATTING 

 
 
Het Haagse leisure-aanbod is van grote invloed op de identiteit en het imago van Den Haag, het 
vormt één van de meest sprekende visitekaartjes van de stad en bij ‘Den Haag, Wereldstad aan 
Zee’ hoort een aantrekkelijk leisurepakket. Economisch gezien is het een belangrijke sector omdat 
het veel werkgelegenheid met zich meebrengt.  

 
 
I Insteek leisurenota 
Leisure is een complex containerbegrip en het begrip kent in verschillende steden een verschillende 
betekenis. In de Haagse leisurenota wordt voor leisure de volgende definitie gehanteerd:  
 

Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële  vrijetijdsvoorzieningen met een (bo-
ven-)stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat het om de volgende sectoren: horeca/uitgaan, at-
tracties/vermaak, kunst/cultuur, sport/spel, welness/health, verblijfsaccommodaties en zakelijk 
toerisme.  

 
 
Op dit moment wordt sturing aan het vrijetijdsaanbod gegeven vanuit een aantal afzonderlijke sector-
nota’s, zoals er zijn: 1. Beweegredenen, Haagse Sportnota 2000-2005, 2. Meerjarenbeleidsplan Kunst 
en Cultuur 2005-2008 ‘De wereld vangen’, 3. Structuurvisie Horeca, 4. Room Service, Hotels in Den 
Haag, 5. Evenementenvisie 2004-2010. Deze blijven onverminderd van kracht. Daarnaast is nog 
steeds de toeristische nota Den Haag, ’s-Gravenhage, The Hague, drie in één 2000-2005 van kracht. 
Ook in het Binnenstadsplan 2000-2020: Binnenstad Buitengewoon! en het Masterplan Scheveningen 
Kuststrook: Ontwikkelings- en toetsingskader 2001-2010 zijn ontwikkelingsrichtingen aangegeven 
voor het leisure-aanbod. Verschillende ontwikkelingen vragen echter ook om een ruimtelijk-
economisch kader waarin ingegaan wordt op bovenstedelijke commerciële initiatieven en waarin de 
verschillende ontwikkelingsprojecten vanuit een totaalbeeld bekeken worden:  
 
§ het biedt een strategisch kader op het vlak van stedelijke ontwikkeling  
§ voor een deel van de leisurevoorzieningen is op dit moment nog geen beleidskader aanwezig  
§ hiermee kunnen de kansen die de grootschalige ontwikkelingskansen bieden beter benut wor-

den, creëren van een hogere toegevoegde waarde  
§ de leisuresector wordt gekenmerkt door een hoge dynamiek en de verschillende sectoren raken 

meer met elkaar verweven.  
 
In de leisurenota worden de uitgangspunten voor de leisurestructuur aangegeven alsmede de gewenste 
ontwikkelingsrichting. Het betreft een kadernota, geen gedetailleerde blauwdruk aangezien hiermee de 
hoge dynamiek en dus de vernieuwing onvoldoende benut of tegengewerkt kunnen worden. 
 
II Unique selling points, HOOFDOPGAVE en doelstellingen 
Het Haagse leisure-aanbod in Den Haag is omvangrijk en aantrekkelijk voor zowel de eigen in-
woners als bezoekers. Als unique selling points worden beschouwd:  
 
 
§ Zee, strand en duinen, omvangrijk en divers vrijetijdsaanbod aan zee – ook sport 
§ Koninklijke Residentie, regeringsstad en internationale stad van recht, vrede en veiligheid 
§ Cultuuraanbod, verschillende internationale toppers 
§ Zakelijk toerisme, positie op de congres-/vergadermarkt 
§ Attracties 
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Het leisure-aanbod kan nog krachtiger worden door de volgende HOOFDOPGAVE in te zetten:  
 
§ Voorkeurslocaties voor nieuwvestiging zijn de binnenstad en Scheveningen, gevolgd door 

Kijkduin (voor speciality voorzieningen). De A12-zone wordt hier eventueel op de langere 
termijn aan toegevoegd. De binnenstad en Scheveningen worden verder versterkt als dé visi-
tekaartjes van de stad. Concentratiegedachte voor trekkers en recreatieve voorzieningen in de 
grootschalige ontwikkelingsprojecten binnen de voorkeurslocaties. Uiteindelijk is de keuze 
van de exploitant leidend. 

 
§ De volgende zaken hebben prioriteit, hierin zal stimulerend/faciliterend opgetreden worden: 

o Het profileren van Den Haag als dé internationale congresstad van Nederland heeft top-
prioriteit. In 2005 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een nieuwe hoogwaar-
dige congresaccommodatie. In dit kader zal ook blijvend aandacht uitgaan naar het toe-
voegen van (internationale) kwaliteitsvoorzieningen, met name op het gebied van ver-
blijfsaccommodaties en horeca. 

o Ook de ontwikkeling van een nieuwe evenementen-/topsporthal op een goed bereikbare 
locatie heeft topprioriteit, hiernaar wordt in 2005 een haalbaarheidsstudie gedaan.  

o Het profileren van Den Haag als (inter-)nationale cultuurstad, met toppers als onder meer 
het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Mauritshuis, Crossing Border en 
de Haagse Cultuurnacht. 

o Vernieuwing en/of uitbreiding bestaande attracties (waar mogelijk en noodzakelijk), mede 
vanwege de trekkracht voor het overige aanbod. Op korte termijn zal duidelijkheid moeten 
ontstaan over de hiervoor geldende ruimtelijke doorontwikkelingsmogelijkheden.  

o Aanbod gericht op de aantrekkelijkheid van Scheveningen buiten het hoogseizoen. 
o Nieuwe, extra trekker voor de binnenstad, bijvoorbeeld een binnenstadsattractie  

 
§ Blijvende aandacht voor het bestaande leisure-aanbod (ook vanuit het vigerende sectorale be-

leid). Speciale aandacht voor de delen die op dit moment nog relatief beperkt ontwikkeld zijn,  
hierbij gaat het specifiek om aanbod voor de volgende doelgroepen: kinderen, jongeren, ‘nieu-
we’ ouderen en niet-westerse bevolkingsgroepen. 

 
§ Veel aandacht voor de grootschalige ontwikkelingsprojecten, benutten van de ontwikkelings-

kansen. Afstemmen van de leisure-invulling van de verschillende projecten, kiezen voor ver-
schillende aanbod-, kwaliteits- en bezoekersprofielen. In dit kader zal vroegtijdig overleg met 
ontwikkelende partijen over de invulling plaatsvinden. 

 
§ Stimuleren van combinatiebezoek tussen de verschillende leisurevoorzieningen- en locaties, 

o.a. middels gerichte promotie en het vergroten van de arrangementmogelijkheden. 
 
§ Committeren van goede leisure-exploitanten, boekers, programmeurs en vastgoedpartijen met 

ervaring op het vlak van leisure. Hiervoor is pro-actief relatiebeheer en acquisitie van belang. 
 
§ Aandacht voor citymarketing/promotie en flankerende aspecten zoals bereikbaarheid en open-

bare ruimte (sfeer), ook vanuit een puur economisch oogpunt.  
 

 
 
Aan de HOOFDOPGAVE zijn de volgende hoofddoelstellingen gekoppeld: 

1. Het aantrekken van meer bezoekers, ook middels verhoging van het herhalingsbezoek 
2. Verlenging van de verblijfsduur  
3. Verhoging van de bestedingen   
4. Betere seizoensspreiding (aantrekkelijkheid in de niet-zomermaanden) 
5. Vergroten van het aantal combinatiebezoeken 
6. Aldus (1 t/m 5): vergroten van de werkgelegenheid, verbeteren van de koopkracht 
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III Hoofdstructuur leisure -aanbod 
In onderstaand kaartbeeld is de hoofdstructuur van ’t Haagse leisure-aanbod aangegeven. Binnen deze 
hoofdstructuur kunnen nieuwe initiatieven gevestigd worden, bij voorkeur in de strategische zones. Bij 
de strategische zones gaat het om: 1. de binnenstad, 2. Scheveningen, 3. Kijkduin voor speciality-
initiatieven, 4. A12-zone als potentiële voorkeurslocatie voor de langere termijn. Om de kansen zo 
goed mogelijk te benutten en het omvangrijke totaalmetrage leisure in de grootschalige ontwikke-
lingsprojecten zo goed mogelijk in te vullen, is het belangrijk om vast te houden aan de concentratie-
gedachte.  
 

 
 
IV Ontwikkelingsrichting bestaande locaties 
 
Binnenstad 
De Haagse binnenstad kan nog op een aantal punten verbeterd worden. Gestreefd wordt naar zowel 
een verhoging van de kritische massa van het totaalaanbod als van de afzonderlijke deelgebieden. Zo 
bieden de ontwikkelingsprojecten volop ruimte voor inpassing van nieuwe concepten, zullen de speci-
al interest gebieden zoals Avenue Culinaire nog herkenbaarder worden en ook zal het Spui verder 
ontwikkeld worden als uitgaansboulevard. Invullingsmogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld uitgaans-
gelegenheden, ‘low culture’ en entertainment. Het Spuiplein kan nog beter herkenbaar worden als cul-
tuurgebied door het toevoegen van laagdrempelig aanbod, bijvoorbeeld op het vlak van horeca en ga-
leries. In 2005 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een congresaccommodatie en een 
evenementenhal, de binnenstad wordt hierbij onderzocht als een potentiële locatiemogelijkheid.  
 
Scheveningen 
Voor het leisure-aanbod in Scheveningen zal verder ingezet worden op de bestaande economische 
zwaartepunten en het verbeteren van de onderlinge verbindingen. Op dit moment wordt gewerkt aan 
plannen voor herontwikkeling van de boulevard, doelstellingen hierbij zijn het versterken van de zee-
wering en het creëren van een aantrekkelijke wandelpromenade. Bij het toevoegen van nieuw aanbod 
zal gestreefd worden naar formules die ook in de niet-zomermaanden bezoekers aantrekken. Qua aan-
bod liggen er kansen voor het toevoegen van kwaliteitsvoorzieningen. Voor de trekkracht van Scheve-
ningen-Haven is het van belang dat een sterke ankerfunctie aangetrokken wordt. In het Europese pro-
ject SEAPORT waarvan Den Haag leadpartner is, zal nader onderzoek gedaan worden naar de econo-
mische ontwikkelingsmogelijkheden voor Scheveningen-Kuststrook. 
 
 

LEGENDA 
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Kijkduin 
Voor Kijkduin wordt ingezet op een verdere ontwikkeling van het overkoepelende thema gezond-
heidstoerisme, rust en ruimte. Doelstelling hierbij is het verder van kijkduin ontwikkelen tot een re-
sortachtige badplaats met een eigen positie. Belangrijkste doelgroep hierbij zijn families. Een kwali-
teitsconcept op het gebied van welness&health of een landschappelijke attractie zou een goede aanvul-
ling op het huidige aanbod vormen.  
 
Sublocaties en attracties 
Voor de sublocaties en attracties zoals Madurodam en de Uithof geldt dat (door-)ontwikkeling moge-
lijk gemaakt moet worden, deze voorzieningen zijn belangrijk voor het aantrekken van bezoekers naar 
Den Haag. Vanwege de hevige concurrentie is vernieuwing voor deze sector erg belangrijk. Hierbij 
kan meer ingezet worden op toevoeging van branchevreemde elementen zoals ondersteunende detail-
handel/horeca en multifunctioneel gebruik. Op korte termijn zal duidelijk moeten worden of dooront-
wikkeling ruimtelijk gezien mogelijk is. 
 
V Gemeentelijke organisatie  
De vele ontwikkelingen en het hoge ambitieniveau vragen om een meer stimulerende regierol van de 
gemeente Den Haag. De afdeling Economische Zaken zal hierin een belangrijke rol vervullen, dit in 
nauwe samenwerking met de afdelingen Sport en Cultuur en HOB-projectleiders. Hierbij zal sterk in-
gezet worden op samenwerking met de markt en zal vroegtijdig overleg met ontwikkelende partijen 
plaatsvinden over de invulling van de grootschalige ontwikkelingsprojecten. Daarnaast wordt het pro-
actief accountmanagement verder versterkt en zal ingezet worden op het acquireren en committeren 
van nieuwe formules. Afstemming op gemeentelijk niveau vindt plaats in het gemeentebrede leisure-
overleg. Daarnaast zal een klankbordgroep met Haagse leisurepartijen ingesteld worden. 
 
Het creëren van een aantrekkelijk leisurepakket is niet alleen afhankelijk van het aantrekken van aan-
sprekende partijen. De rol van de gemeente Den Haag ligt juist ook op het vlak van belangrijke flanke-
rende aspecten. Hierbij gaat het primair om bereikbaarheid/parkeren, de openbare ruimte, veiligheid, 
evenementen en citymarketing/promotie.  

 



 RIS127847a_15-JUN-2005 

 1   

 

1 INLEIDING 

 
Den Haag wordt gezien als tweede stad van Nederland op het gebied van musea.1Den Haag is ook 
de tweede stad van Nederland op het gebied van kwaliteitsrestaurants. 2 Den Haag is in 2004 uitge-
roepen tot evenementenstad van het jaar.  

 
 
1.1  Aanleiding  
Iedereen heeft wel een mening over het Haagse leisure-aanbod. De één vindt Den Haag een saaie amb-
tenarenstad, de ander noemt Den Haag veelzijdig en weer een ander benadrukt het koninklijke. Feit is 
dat het leisure-aanbod van grote invloed is op de identiteit en het imago van Den Haag. Het is belang-
rijk voor de stad, alleen al omdat het bij iedereen bekende beelden oproept van bijvoorbeeld het Kur-
haus of Madurodam. Den Haag heeft een uitermate goede uitgangspositie op het gebied van leisure. 
Den Haag heeft in tegenstelling tot andere steden twee belangrijke visitekaartjes, de binnenstad en 
Scheveningen. De ligging aan de kust is een belangrijke onderscheidende factor voor Den Haag en 
Scheveningen is de drukst bezochte badplaats van Nederland. De Haagse binnenstad is cultuur-
historisch van betekenis en biedt voor elk wat wils. 
 
Bij Den Haag, ‘Wereldstad aan Zee’ hoort een aantrekkelijk leisurepakket. Den Haag streeft dan ook 
naar een optimaal en onderscheidend voorzieningenpakket, zowel op stedelijk als nationaal en zelfs 
internationaal niveau. De laatste jaren heeft Den Haag een positieve transformatie doorgemaakt, zo is 
het horeca- en uitgaansaanbod de laatste jaren sterk verbeterd en ook zijn er aantrekkelijke, eigentijdse 
musea bijgekomen. De komende tien jaar heeft Den Haag de kans om meerdere grootschalige projec-
ten op goede locaties te ontwikkelen en op het vlak van attracties zal Den Haag verrijkt worden met 
het Nationaal Automobielmuseum. Hier staat tegenover dat er nog geen vervanger voor Houtrust is 
gerealiseerd, de Statenhal afgebroken gaat worden, er vraag is naar een nieuwe, extra binnenstadstrek-
ker en de positie als congresstad veel aandacht vraagt. Ondertussen neemt de concurrentie met - op het 
vlak van leisure zeer actieve - steden Rotterdam en Zoetermeer toe. Deze dus zowel positieve als ne-
gatieve ontwikkelingen vragen om een actieve gemeentelijke inzet en marktoriëntatie op het vlak van 
leisure, zodat de goede uitgangspositie van Den Haag verzilverd kan worden. 
 
Op dit moment wordt vanuit een groot aantal sectorale en gebiedsgerichte nota’s sturing gegeven aan 
zowel de commerciële als de gesubsidieerde vrijetijdsvoorzieningen. Daarnaast is ook de toeristische 
nota ‘Den Haag, ’s-Gravenhage, The Hague, drie in één’ nog steeds van kracht. Er zijn echter verschil-
lende (inhoudelijke) redenen voor een leisurenota. Het biedt een strategisch kader op het vlak van de 
stedelijke ontwikkeling. Voor een deel van de grootschalige, commerciële leisurevoorzieningen is op 
dit moment nog geen passend strategisch beleidskader aanwezig. Daarnaast biedt de leisurenota een 
kader voor het benutten van de kansen die de grootschalige ontwikkelingsprojecten bieden, hierbij 
gaat het ook om de afstemming van de projecten op elkaar – hierdoor kan een hogere toegevoegde 
waarde ontstaan. Andere belangrijke reden is dat de leisuresector gekenmerkt wordt door een hoge 
dynamiek en de verschillende afzonderlijke sectoren steeds meer met elkaar verweven raken. Tot slot 
vraagt ook het behouden van de positie op het vlak van congressen en evenementen om gericht beleid 
en een pro-actieve houding. Gedegen kennis van de markt is hierbij onontbeerlijk. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 LAgroup, 2003 
2 Hoge Hotelschool, 2003 
6 Multiplex 8-12 zalen en megaplex > 12 zalen. 
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1.2 Definiëring leisure  
In de wereld van de vrije tijd wordt een groot aantal begrippen gehanteerd, ook binnen Den Haag. Met 
name de begrippen vrijetijdseconomie, toerisme/recreatie en leisure worden vaak door elkaar heen 
gebruikt en dit leidt tot veel verwarring. Binnen Nederland is geen standaarddefinitie voor leisure 
voorhanden, ook omdat de leisuresector nog niet uitgekristalliseerd is en de laatste jaren grote trans-
formaties doormaakt (zie ook paragraaf 2.2). Leisure is een complex containerbegrip en het begrip 
kent in verschillende steden dan ook een verschillende betekenis. In de Haagse leisurenota wordt voor 
leisure de volgende definitie gehanteerd:  
 

Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (bo-
ven-)stedelijke verzorgingsfunctie . Hierbij gaat het om de volgende sectoren: horeca/uitgaan, at-
tracties/vermaak, kunst/cultuur, sport/spel, welness/health, verblijfsaccommodaties en zakelijk 
toerisme.  

 
 
Het begrip leisure is breder dan het begrip toerisme omdat het voor een deel tevens gericht is op de 
eigen bevolking (bijvoorbeeld fitness) en ook ingaat op avondbezoek (bijvoorbeeld bioscopen). Toe-
risme kan afgebakend worden op één- of meerdaagse bezoeken door personen van buiten Den Haag. 
Naast het begrip toerisme wordt ook vaak de term vrijetijdseconomie gehanteerd; dit omhelst echter 
weer meer dan het begrip leisure aangezien vrijetijdseconomie tevens betrekking heeft op retail en 
buurt-/wijkgerichte vrijetijdsvoorzieningen. 
 
In de leisurenota worden wat betreft nieuwe initiatieven en ontwikkelingsrichtingen enkel uitspraken 
gedaan over commerciële , (boven-)stedelijke voorzieningen. Het beleid voor gesubsidieerde sport- en 
cultuurinstellingen is verwoord in de vigerende nota’s Beweegredenen; Haagse sportnota 2000-2005 
en het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 ‘De wereld vangen’. Alleen het opgenomen 
ruimtelijk beleid geldt ook voor nieuwe initiatieven op het vlak van bovenstedelijk functionerende ge-
subisideerde sport- en cultuurinstellingen; hiervoor wordt geen nieuw beleid gepresenteerd maar wordt 
aangesloten bij de vigerende regionale leisurenota van stadsgewest Haaglanden.  
 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het totale Haagse vrijetijdspakket waarbij ook in-
gegaan wordt op bovenstedelijke gesubsidieerde instellingen, met name waar het cultuur betreft. Ons 
inziens is het noodzakelijk om ook de ontwikkelingsrichting voor het commerciële leisure-aanbod 
vanuit het totaalaanbod te bekijken, bezoekers maken immers geen onderscheid tussen commerciële 
en gesubsidieerde voorzieningen. Daarnaast moet beseft worden dat de verschillende sectoren steeds 
meer in elkaar grijpen en ook binnen de sectoren cultuur en sport het commerciële  belang toeneemt 
door de opkomst van voor Nederland relatief nieuwe marktinitiatieven - de gemeente Den Haag wil 
hier niet de ogen voor sluiten (zie tevens paragraaf 2.2). Daarnaast wordt de aantrekkelijkheid van een 
leisurelocatie ook bepaald door aspecten zoals het winkelaanbod, evenementen, de openbare ruimte en 
de bereikbaarheid: deze zijn medebepalend voor de verblijfsduur en aantrekkingskracht. Alhoewel het 
leisurepakket in deze nota centraal staat, zal in de leisurenota ook het belang van deze aspecten voor 
het economisch functioneren aangegeven worden. 
 
Er zijn binnen de Haagse definitie van leisure globaal gezien drie soorten leisurevoorzieningen:  
§ Gemaks- en impulsgericht: hierbij gaat het om aanbod dat snel even aangedaan wordt omdat 

men er in de buurt is. De verblijfsduur is vaak relatief kort. Voorbeelden zijn een drive-in 
langs de snelweg, een fitnesscentrum aan de rand van een bedrijventerrein en het horeca-
aanbod op stations. 

§ Doelgericht: dit zijn voorzieningen waar bewust naar afgereisd wordt. Een deel hiervan func-
tioneert solitair. Voorbeelden in Den Haag zijn de Uithof en Drievliet.  

§ Recreatief gericht: hierbij gaat het om aanbod dat gericht is op sfeer, gezelligheid en verblij-
ven. De verblijfsduur is lang, vaak gaat het om meerkeuzebezoek. Voorbeelden hiervan zijn 
het leisure-aanbod in Scheveningen en de Haagse binnenstad. 
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1.3 Inkadering leisurenota, verhouding ten opzichte van andere nota’s  
De leisurenota vertoont raakvlakken met een groot aantal beleidsterreinen op het vlak van vrije tijd. 
Eerder is al aangegeven dat het Haagse leisurebeleid binnen de kaders van het regionale leisurebeleid 
van stadsgewest Haaglanden valt. Binnen Den Haag is er voor verschillende genoemde sectoren en 
gebieden sprake van vigerend beleid, het gaat hierbij om de volgende nota’s:  

§ Den Haag, ’s-Gravenhage, The Hague, drie in één; Toeristische beleidsnota 2000-2005  
§ Binnenstadsplan 2000-2010: Binnenstad Buitengewoon! 
§ Masterplan Scheveningen-Kuststrook: Ontwikkelings- en toetsingskader 2001-2010 
§ Structuurvisie Horeca den Haag 
§ Room Service, Hotels in Den Haag: beleid en ontwikkelingsmogelijkheden 2000-2005 
§ Beweegredenen, Haagse Sportnota 2000-2005 
§ Meerjarenbeleidplan Kunst en Cultuur 2005-2008 ‘De wereld vangen’  
§ Detailhandelsnota Den Haag ‘Maak het nieuwe mogelijk, behoud het goede’  
§ Evenementenvisie Gemeente Den Haag 2004-2010 

 
Deze vigerende nota’s blijven onverminderd van kracht, in bijlage 1 is een samenvattend overzicht 
opgenomen; hierin zijn ook de regionale leisurenota van stadsgewest Haaglanden en de Vernieuwde 
Toeristische Agenda van het Ministerie van Economische Zaken opgenomen. In de Impuls Haagse 
Economie is vrijetijdseconomie (breder dan leisure) als een belangrijk speerpunt aangewezen en ook 
in de ‘Structuurvisie Den Haag 2020’ vormt het een belangrijk aandachtspunt. Voor de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van Den Haag als woonstad zijn  uiteraard ook buurt- en wijkgerichte vrijetijdsvoor-
zieningen van belang, hier zal door de gemeente blijvend veel aandacht aan besteed worden, beleid 
hiervoor is opgenomen in de genoemde vigerende beleidsnota’s. 
 
1.4    Leeswijzer  
In de leisurenota worden de uitgangspunten ten aanzien van de leisurestructuur aangegeven alsmede 
de gewenste ontwikkelingsrichting. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke alsmede 
economische betekenis van de sector voor Den Haag en de laatste trends en ontwikkelingen. Het be-
treft geen gedetailleerde blauwdruk aangezien hiermee de hoge dynamiek en dus ook de vernieuwing 
onvoldoende benut of zelfs tegengewerkt kunnen worden. Beseft moet worden dat sprake is van een 
blijvende zoektocht naar de gulden middenweg tussen sturing en marktwerking. De nadere invulling 
zal in de praktijk gezamenlijk met de marktpartijen opgepakt moeten worden.  
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2  ACHTERGRONDKADER EN HOOFDOPGAVE 

 
Age of access… The dreamsociety…. Creative industries… People want to collect memories 
rather than things…. Comfort of the known and excitement of the new… Once of a lifetime ex-
perience versus instant relaxation… Geen bricks maar kicks! 
 

 
2.1 Betekenis van leisure   
In de aanleiding in hoofdstuk 1 is al aangegeven dat leisure van wezenlijk belang is voor de identiteit 
en het imago van Den Haag (visitekaartje). Voor een stad is een positief imago een voorwaarde omdat 
hiermee de aantrekkingskracht van zowel de leisurelocaties zelf als de stad als geheel toeneemt. Bij de 
identiteit speelt mee dat de stedelijke concurrentiestrijd zich steeds meer gaat afspelen op basis van het 
totaalpakket. Hierbij vormt leisure een belangrijk onderdeel van de pijler vrije tijd (naast de pijlers 
wonen, werken en studeren). Een goed leisure-aanbod heeft een positieve invloed op het vestigings-, 
bezoek- en woonklimaat. Bij het binden van met name midden- en hogere inkomensgroepen gaat het 
niet alleen om het aanbieden van een geschikt woningaanbod, ook een adequaat voorzieningenpakket 
is hiervoor een belangrijke voorwaarde. En bedrijven bepalen hun vestigingsplaatskeuze niet alleen op 
basis van objectieve argumenten maar wellicht nog meer op basis van gevoelsargumenten. Hierbij 
speelt ook de totale woonomgeving, dus inclusief het voorzieningenaanbod, een belangrijke rol. 
 
De vrijetijdseconomie als totaal is de snelst groeiende commerciële sector. Inmiddels wordt 20-25% 
van het besteedbaar inkomen uitgegeven aan de vrije tijd. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid in 
deze sector meer dan gemiddeld zal toenemen. Daarnaast gaat het nog om de indirecte werkgelegen-
heid van bedrijven die de vrijetijdsindustrie van goederen en diensten voorzien. Als dienstverlenende 
sector leidt een toename van de activiteiten tot een meer dan gemiddelde bijdrage aan de groei van de 
werkgelegenheid. Grofweg kan gesteld worden dat elke 90.000 euro omzet twee banen oplevert. Zeker 
voor een stad als Den Haag met veel hooggeschoolde werkgelegenheid is de werkgelegenheid die le i-
sure oplevert van belang, dit omdat het voor een groot deel gaat om banen voor de onderste helft van 
de arbeidsmarkt.  
 
Ook moet bedacht worden dat een leisurevoorziening met uitstraling en aantrekkingskracht een vlieg-
wieleffect voor een locatie kan hebben en zo een locatie op de kaart kan zetten waardoor bezoekers en 
nieuwe ontwikkelingen aangetrokken worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Cir-
custheater in Scheveningen of Hotel New York in Rotterdam. 
 
2.2 De nieuwe leisurewereld  
Trends en ontwikkelingen op het gebied van leisure worden gekenmerkt door een hoge dynamiek, 
ontwikkelingen volgen elkaar zelfs steeds sneller op. Draaide vorig jaar alles om de belevenisecono-
mie, tegenwoordig willen we ook weer ontspannen en genieten. In de beleveniseconomie staan unieke 
en spectaculaire ervaringen centraal. Daarnaast gaan mensen op zoek naar betekenis en zingeving als-
mede naar ervaringen waar weer moeite voor gedaan moet worden – het simpelweg consumeren van 
entertainment neemt af. Het aanbod groeit sterk en de consument is steeds beter op de hoogte omdat 
we leven in een multimediale informatiemaatschappij. Hierdoor heeft de consument steeds meer keuze 
en gaat de consument ook steeds hogere eisen stellen aan het aanbod. Voor de aanbodzijde geldt hie r-
door dat hoge belevingsinvesteringen noodzakelijk zijn en voorzieningen continu aangepast moeten 
worden aan de laatste trends en hypes. Ook binnen de aanbodzijde is er echter een tegenbeweging, 
voortkomend uit de onthaastings- en reflectietendens.  
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Voor bestaande voorzieningen zijn investeringen vaak niet alleen gericht op het aantrekken van nieu-
we bezoekers maar op het behoud van huidige bezoekersaantallen, het verlengen van de verblijfsduur 
en een verhoging van de bestedingen. De ontwikkeling dat het aanbod blijft groeien en in veel geval-
len steeds spectaculairder wordt, leidt er op een gegeven moment toe dat de aanbodzijde de investerin-
gen niet meer op kan brengen en de consument overspoeld en dus afgestompt raakt. Steeds vaker gaan 
geluiden op dat consumenten ook weer willen ontspannen en genieten in hun vrije tijd. Dit betekent 
dat aspecten zoals sfeer, ambiance, uitstraling en gezelligheid bepalender gaan worden.  
 
De laatste jaren vercommercialiseert de leisuresector in hoog tempo, dit geldt ten dele ook voor de 
sectoren sport en cultuur. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de opkomst van grote, vaak internationale 
ketens en het ontstaan van samenwerkingsverbanden. Partijen zoals Pathé, Cannons en Mojo hebben 
grote delen van respectievelijk de bioscoop-, fitness en muziekmarkt in handen. Daarnaast worden in 
Nederland de eerste schreden op het vlak van grootschalige leisurecentra gezet. Voorbeelden hierbij 
zijn het Urban Entertainment Centrum in Stadshart Almere, de plannen voor het GETZ-center op de 
ArenA-boulevard en het NL-centrum bij Deil/Geldermalsen.  
 
In figuur 2.1 zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen samengevat. In kader 2.1 is een overzicht 
gegeven van de nieuwe leisurewereld, hierin zijn een aantal kenmerkende spelers opgenomen (niet 
uitputtend).  
 
Figuur 2.1: Trends en ontwikkelingen vrijetijdssector 
 
VRAAGZIJDE  AANBODZIJDE 
§ Beleving èn ontspanning 
§ Grotere uithuizigheid 
§ Veeleisende, goed geïnformeerde consument 
§ Toename automobiliteit en belang gemaksaspecten 
§ Steeds meer oog voor efficiënte tijdsbesteding 
§ Toename tweeverdieners en kleine huishoudens 
§ Vergrijzing, nieuwe – meer actieve - ouderen 
§ Toename deelname allochtonen 

 § Professionalisering en vercommercialisering 
§ Van monofunctioneel naar multifunctioneel gebruik, 

branchevervaging  
§ Schaalvergroting voorzieningen, grote spelers 
§ Opkomst grootschalige retail/leisurecentra 
§ Permanente revitalisering, hypes 
§ Afname belang publieke voorzieningen 

 
 
Kader 2.1: De nieuwe leisurewereld (voorbeelden, niet uitputtend) 
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2.3 Haalbaarheid en becijfering van leisure  
Leisure wordt vaak als een onvoorspelbare sector beschouwd, projectervaring en richtinggevende 
normcijfers zijn slechts gefragmenteerd aanwezig. Vaak past leisure niet binnen de gangbare bestem-
mingsplannen. Daarnaast kan vanwege hoge bezoekersaantallen een MER-procedure noodzakelijk 
blijken. Gesteld kan worden dat vergeleken met een aantal jaren geleden, de vercommercialisering van 
de leisuresector geleid heeft tot hogere vastgoedopbrengsten. Uiteraard zijn er verschillen tussen deel-
sectoren, zeker horeca, fitness, bioscopen en amusementscentra zijn vastgoedtechnisch interessant.  
 
Ook moet bedacht worden dat leisure een locatie een impuls geeft zodat op andere delen van een pro-
ject hogere opbrengsten gegenereerd kunnen worden. Daarnaast kan gekozen worden voor een combi-
natie waarbij niet-rendabele vaak gesubsidieerde voorzieningen gecombineerd worden met commerci-
ele voorzieningen. Het berekenen van de haalbaarheid van leisure is een lastige zaak. Door te werken 
met haalbaarheidsberekeningen wordt vaak vastgehouden aan een schijnzekerheid, dit omdat de 
marktruimte niet zozeer voortkomt uit bestaande maar uit latente behoeften en de kwaliteit van de ex-
ploitant(en) doorslaggevender is voor het succes dan het metrage. De hoge dynamiek en de langdurige 
planningstrajecten maken het opstellen van een gedetailleerd programma niet alleen onmogelijk maar 
ook onwenselijk. Een conceptmatige visie en inpassing in een overall-structuur daarentegen zijn on-
ontbeerlijk, op basis hiervan moeten afwegingen gemaakt worden. Tegenstrijdig genoeg leidt terug-
houdendheid bij leisure juist tot risico’s omdat daardoor niet gekozen wordt voor vernieuwing en on-
derscheid. Het risico kan sterk teruggebracht worden door te kiezen voor een goede locatie, voldoende 
kritische massa en een samenhangend, vernieuwend concept (zaken waarop vaak ingeleverd wordt bij 
terughoudendheid). Het committeren van investeerders en exploitanten is hierbij van het grootste be-
lang, zeker van de zogenoemde dragers - de grootschalige en aansprekende voorzieningen met een 
grote trekkracht. De dragers vormen immers de basis van een concept en kunnen een vliegwiele ffect 
teweeg brengen.  
 
2.4 ’t Haagse leisure -aanbod 
 
2.4.1 Algemeen 
In het ambitiedocument voor de Structuurvisie Den Haag 2020 is Den Haag omschreven als ‘Wereld-
stad aan Zee’. De ligging aan de kust is een belangrijke onderscheidende factor voor Den Haag en 
Scheveningen is de drukst bezochte badplaats van Nederland. De Haagse binnenstad is cultuur-
historisch van betekenis en heeft met het Binnenhof en Paleis Noordeinde twee unieke identiteitsdra-
gers. Daarnaast heeft Den Haag Nieuw Centrum Den Haag een indrukwekkende skyline bezorgd. 
Kijkduin heeft zich ontwikkeld tot een kleinschalige, kwalitatieve badplaats met een sfeervol karakter. 
Vanwege de vele internationale instellingen staat Den Haag bekend als internationale stad van recht en 
vrede. Den Haag is een groene stad met een groot aantal recreatief te gebruiken parken, zoals het Zui-
derpark en het Haagse Bos en het chique van Den Haag is een onmiskenbare kwaliteit waar andere 
grote steden jaloers op mogen zijn.  
 
Den Haag heeft een omvangrijk en divers attractie -aanbod voor verschillende doelgroepen. Hierbij 
gaat het om Drievliet, Madurodam, Omniversum, Sea life, Vitalizee, de Uithof, Bowlingworld en de 
Pier. Den Haag heeft een breed, divers en kwalitatief goed cultuuraanbod – zowel op het vlak van po-
diumkunsten, film, festivals, musea en beeldende kunst. Bekende musea en podia zijn onder andere 
het Gemeentemuseum, Museum Beelden aan Zee, de Dr. Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater, 
de Koninklijke Schouwburg, het Paard van Troje en Diligentia. Dankzij het Circustheater heeft Den 
Haag een sterke landelijke functie op het vlak musicals, andere (ook toekomstige) musicaltheaters 
richten zich op een ‘smallere’ doelgroep. Ook op het vlak van bioscopen en casi-
no’s/amusementscentra scoort Den Haag goed. Met het Nederlands Congrescentrum en het Kurhaus 
als belangrijkste accommodaties heeft Den Haag een sterke positie voor de congres- en vergadermarkt. 
De sportstad Den Haag is duidelijk in ontwikkeling, met the Globe is een uniek themacentrum op het 
vlak van zowel leisure als detailhandel gerealiseerd en aan de City-Pier-City loop is in 2004 een A-
status verleend.  
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De laatste jaren is op het vlak van horeca een grote inhaalslag gemaakt door de komst van nieuwe 
(grootschalige) trendhoreca en uitgaansgelegenheden. Den Haag in een evenementenstad bij uitstek op 
cultureel en sportief gebied en is 2004 uitgeroepen tot evenementenstad van het jaar. 
 
Kader 2.2: ‘t Haagse leisure-aanbod in beeld (voorbeelden) 

 
Voor de toekomst staat nog een groot aantal nieuwe ontwikkelingen op stapel. Zo wordt middels ver-
schillende grootschalige ontwikkelingsprojecten gewerkt aan de verdere versterking van de binnen-
stad (o.a. Spuimarkt, Wijnhavenkwartier en Den Haag Nieuw Centraal) en Scheveningen (o.a. Nau-
tisch Centrum, Noordelijk Havenhoofd en herontwikkeling van de boulevard). Daarnaast zullen het 
Nationaal Automobielmuseum en een nieuw stadion gerealiseerd worden.  
 
Er zijn een aantal zaken die aandacht vragen. Het bezoekersonderzoek (2003/2004) heeft laten zien dat 
de mate van combinatiebezoek tussen de verschillende hoofdlocaties relatief beperkt is, hierbij kan 
nog een forse slag gemaakt worden. Er is nog geen vervanger voor Houtrust gekomen en de Statenhal 
zal afgebroken worden. Voor de positie binnen de congres- en vergadermarkt geldt dat de steden Am-
sterdam en Rotterdam zich op dit vlak sterk profileren en ook Noordwijk en Maastricht hun positie 
versterken. Daarnaast kan de kritische massa op de hoofdlocaties verder vergroot worden en kan de 
stedenbouwkundige structuur van deze locaties nog verbeterd worden. De verworven positie als toon-
aangevende evenementenstad kan nog verder uitgebouwd worden met behulp van aansprekende 
(ver)nieuw(d)e (topsport)evenementen; dit heeft ook een relatie met het creëren van de hiervoor beno-
digde sportpodia  (zoals een evenementen-/topsporthal en een beachsportstadion). 
 
2.4.2 ’t Haagse leisure -aanbod in cijfers : o.a. werkgelegenheid en bezoekersaantallen 
In de tabellen 2.1 tot en met 2.4 is het leisure-aanbod op hoofdlijnen cijfermatig in beeld gebracht. Al-
lereerst worden de belangrijkste werkgelegenheidscijfers aangegeven. In de tweede tabel worden de 
belangrijkste uitkomsten van het bezoekersonderzoek voor de bestaande hoofdlocaties gepresenteerd. 
In de derde tabel zijn de bezoekersaantallen voor de meest kenmerkende Haagse leisurevoorzieningen 
weergegeven. In de vierde tabel gaat het om de bezoekersaantallen aan de vijftien grootste evenemen-
ten in Den Haag. 
 
In Den Haag bedraagt de totale werkgelegenheid binnen de vrijetijdseconomie (breder dan leisure) 
zo’n 21.300 geregistreerde werkzame personen (peildatum 2003). Worden hierbij de sectoren detail-
handel en diensten in non-food buiten beschouwing gelaten dan bedraagt het aantal 10.472. Op het 
niveau van leisure zijn de werkgelegenheidscijfers slechts ten dele inzichtelijk, derhalve kunnen hie r-
voor geen betrouwbare uitspraken gepresenteerd worden. In tabel 2.1 is de werkgelegenheid voor de 
bestaande hoofdlocaties aangegeven. 
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Tabel 2.1: Werkgelegenheid bestaande hoofdlocaties 
Thema Binnenstad Scheveningen-

Bad 
Scheveningen- 

Haven 
Kijkduin 

 
Werkgelegenheid vrijetijdseconomie excl. 
detailhandel en non-food diensten* 

3.196 947 285 245 

Bron:  Werkgelegenheidsregister 2003 * Aantal geregistreerde werkzame personen. Het betreft hier de volgende 
branches: 1. horeca-overnachtingen, 2. horeca eten en drinken, 3. reisorganis atie, 4. sport en recreatie, 5. cultuur 
 
 
Tabel 2.2: Overzichtscijfers bestaande hoofdlocaties vanuit het bezoekersonderzoek 
Thema Binnenstad Scheveningen-

Bad 
Scheveningen- 

Haven 
Kijkduin 

 
Bezoekers (x 1 miljoen), incl. evenementen 29,0 13,9 3,8 2,8 
Verblijfsduur (in minuten) 136 172 131 118 
Gem. besteding per bezoek (in €)* 38,80 29,50 31,80 20,80 
Bron: Bezoekersonderzoek gemeente Den Haag 2003/2004 * Voorlopig cijfer 
 
Tabel 2.3: Bezoekersaantallen kenmerkende vrijetijdsvoorzieningen* 
 Bezoekers 2001 Bezoekers 2002 Bezoekers 2003 
Bioscopen (totaal) 1.679.000 1.726.000 1.716.000 
Hotelovernachtingen (totaal) 1.099.600 1.025.500 1.031.700 
De Uithof 1.020.320 1.009.453 1.012.975 
Holland Casino 800.000 757.000 770.000 
Madurodam 887.000 775.000 660.000 
Circustheater onbekend onbekend onbekend, circa 

600.000-700.000 
Pier 600.000 585.000 546.000 
Bowlingworld Zuiderpark onbekend onbekend 348.000 
Omniversum 315.000 290.000 290.000 
Sea Life 260.000 245.000 248.000 
Gemeentemuseum 181.000 257.000 268.200 
Mauritshuis  175.700 193.800 265.000 
Museon 172.000 167.000 163.000 
Panorama Mesdag 153.000 143.000 130.000 
Dr Anton Philipszaal 38.000 112.000 112.000 
Koninklijke Schouwburg 88.000 90.000 104.000 
Lucent Danstheater 84.000 95.000 97.000 
Escher in het Paleis   20.000 (vanaf nov.) 71.000 
Vitalizee 74.500 71.100 68.700 
Diligentia 64.000 47.000 ** 
Paard van Troje/Paard op Hol 48.000 30.000 54.000 
Fotomuseum/GEM - 10.000 (vanaf dec.) 53.000 
Beelden aan Zee 45.000 47.000 48.000 
Theater aan het Spui 53.000 63.000 44.000 
NCC 348.000 380.000 Nog onbekend 
Bron: DHME, 2004 en OCW-Monitor 2002+2003, CBS, NFC 
* Niet uitputtend, bezoekersaantallen worden niet in alle gevallen vrijgegeven. ** verbouwing 
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Tabel 2.4 Bezoekersaantallen grootschalige evenementen  
 2001 2002 2003 
Den Haag Sculptuur 600.000 Onbekend 700.000 
Parkpop 450.000 400.000 375.000 
Int. Sand Sculpture Festival 750.000 500.000 350.000 
Int. Vuurwerk Festival 300.000 Onbekend 270.000 
Koninginnenach 250.000 250.000 200.000 
Koninginnekermis  220.000 220.000 200.000 
Nationale Nederlanden Vliegerfeest 175.000 150.000 170.000 
Haags Uit Festival 150.000 150.000 150.000 
Ha-schi-ba 100.000 100.000 135.000 
Pasar Malam Besar 124.000 126.000 126.000 
Intocht Sinterklaas 125.000 100.000 125.000 
North Sea Jazz Festival 70.000 69.000 69.000 
Haagse Kermis  115.000 100.000 100.000 
Haagsche Kunst- en Antiekdagen 55.000 55.000 55.000 
City-Pier-City Loop 73.000 75.000 80.000 
Totaal (grootschalige evenementen) 3.556.000 2.348.700 3.146.500 

Bronnen: DHME, ReSpons Top 100 evenementen 2002-2004 en ReSpons Sportevenementenmonitor 2002-2003 
OCW Monitor, 2003 

 
2.4.3 Unique selling points , kanskaarten  
Den Haag beschikt over de volgende unique selling points, dit zijn de kansen kanskaarten die Den 
Haag onderscheiden van concurrentsteden zoals Amsterdam en Rotterdam en die  nog sterker uitge-
speeld kunnen worden: 
 
 
§ Zee, strand en duinen, omvangrijk en divers vrijetijdsaanbod aan zee – ook sport 
§ Koninklijke Residentie, regeringsstad en internationale stad van recht, vrede en veiligheid 
§ Cultuuraanbod, verschillende internationale toppers 
§ Zakelijk toerisme, positie op de congres-/vergadermarkt 
§ Attracties 

 
 
De ligging aan zee is en blijft een unieke kwaliteit die nog veel potentie te bieden heeft, met name ook 
qua ontwikkeling van voorzieningen voor de aantrekkelijkheid in de niet-zomermaanden. Ook attrac-
ties zoals bijvoorbeeld Madurodam blijven uniek. Culturele voorzieningen zoals het Nederlands Dans 
Theater en Museum Beelden aan Zee, kunnen nog meer dan tot nu toe fungeren als identiteitsdragers. 
Ook de positie van de stad als bakermat voor belangrijke muziekbands kan beter benut worden. Daar-
naast kan Den Haag de positie als regeringszetel en koninklijke residentie verder versterken. Het feit 
dat Den Haag daarnaast ook te boek staat als internationale stad van recht, vrede en veiligheid, brengt 
met zich dat de congres- en vergadermarkt (zakelijk toerisme) veel potentie biedt. Inmiddels zijn voor 
de positie van Den Haag als Koninklijke Residentie en Regeringsstad activiteiten ontplooid om deze 
kwaliteiten meer zichtbaar, herkenbaar en tastbaar te maken voor bezoekers (nader uitgewerkt in de 
nota ‘Koninklijk Residentie’ die binnenkort verschijnt).  
 
2.4.4 Imago en doelgroepen 
Aan de bezoekerskant is het Haagse leisure-aanbod op dit moment met name in trek bij ouderen (45+), 
cultuurtoeristen, strandtoeristen en (internationale) zakelijke toeristen. Niet verwonderlijk, gezien de 
unique selling points van Den Haag. En, niet onbelangrijk: het zijn doelgroepen die gemiddeld gezien 
relatief veel geld uitgeven. Deze doelgroepen moeten dan ook zeker vastgehouden worden. De Haagse 
unique selling points bieden echter volop mogelijkheden voor het gericht aantrekken van meer doel-
groepen.  
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Het aanbod is zeker ook interessant voor de groep Nederlandse 30-45 jarigen met een hoog beste-
dingspotentieel die gericht is op gezelligheid en kwaliteit. Andere belangrijke doelgroep zijn inwoners 
en bezoekers van niet-westerse afkomst - op dit moment heeft Den Haag hiervoor nog te weinig aan-
bod. Hetzelfde geldt voor de doelgroepen kinderen, jongeren en ‘nieuwe’ ouderen. En wat te denken 
van het regiopubliek, bij een aanbodimpuls kan deze groep nog beter aangetrokken worden dan thans 
het geval is. Ook zijn er met name vanwege de diversiteit in oud en nieuw mogelijkheden voor het 
aantrekken van meer specifieke, toeristische doelgroepen zoals cit yhoppers en architectuurliefhebbers. 
Ook schoolreisjes en activiteiten van andere educatieve instellingen zijn interessant. Voor de langere 
termijn worden vanuit de toeristische markt kansen gezien voor bezoekers uit Azië en het Oostblok. 
 
2.5         HOOFDOPGAVE leisure -aanbod Den Haag  
 
§ Voorkeurslocaties voor nieuwvestiging zijn de binnenstad en Scheveningen, gevolgd door 

Kijkduin (voor speciality voorzieningen). De A12-zone wordt hier eventueel op de langere 
termijn aan toegevoegd. De binnenstad en Scheveningen worden verder versterkt als dé visi-
tekaartjes van de stad. Concentratiegedachte voor trekkers en recreatieve voorzieningen in de 
grootschalige ontwikkelingsprojecten binnen de voorkeurslocaties. Uiteindelijk is de keuze 
van de exploitant leidend. 

 
§ De volgende zaken hebben prioriteit, hierin zal stimulerend/faciliterend opgetreden worden: 

o Het profileren van Den Haag als dé internationale congresstad van Nederland heeft top-
prioriteit. In 2005 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een nieuwe hoogwaar-
dige congresaccommodatie. In dit kader zal ook blijvend aandacht uitgaan naar het toe-
voegen van (internationale) kwaliteitsvoorzieningen, met name op het gebied van ver-
blijfsaccommodaties en horeca. 

o Ook de ontwikkeling van een nieuwe evenementen-/topsporthal op een goed bereikbare 
locatie heeft topprioriteit, hiernaar wordt in 2005 een haalbaarheidsstudie gedaan.  

o Het profileren van Den Haag als (inter-)nationale cultuurstad, met toppers als onder meer 
het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Mauritshuis, Crossing Border en 
de Haagse Cultuurnacht. 

o Vernieuwing en/of uitbreiding bestaande attracties (waar mogelijk en noodzakelijk), mede 
vanwege de trekkracht voor het overige aanbod. Op korte termijn zal duidelijkheid moeten 
ontstaan over de hiervoor geldende ruimtelijke doorontwikkelingsmogelijkheden.  

o Aanbod gericht op de aantrekkelijkheid van Scheveningen buiten het hoogseizoen. 
o Nieuwe, extra trekker voor de binnenstad, bijvoorbeeld een binnenstadsattractie  

 
§ Blijvende aandacht voor het bestaande leisure-aanbod (ook vanuit het vigerende sectorale be-

leid). Speciale aandacht voor de delen die op dit moment nog relatief beperkt ontwikkeld zijn,  
hierbij gaat het specifiek om aanbod voor de volgende doelgroepen: kinderen, jongeren, ‘nieu-
we’ ouderen en niet-westerse bevolkingsgroepen. 

 
§ Veel aandacht voor de grootschalige ontwikkelingsprojecten, benutten van de ontwikkelings-

kansen. Afstemmen van de leisure-invulling van de verschillende projecten, kiezen voor ver-
schillende aanbod-, kwaliteits- en bezoekersprofielen. In dit kader zal vroegtijdig overleg met 
ontwikkelende partijen over de invulling plaatsvinden. 

 
§ Stimuleren van combinatiebezoek tussen de verschillende leisurevoorzieningen- en locaties, 

o.a. middels gerichte promotie en het vergroten van de arrangementmogelijkheden. 
 
§ Committeren van goede leisure-exploitanten, boekers, programmeurs en vastgoedpartijen met 

ervaring op het vlak van leisure. Hiervoor is pro-actief relatiebeheer en acquisitie van belang. 
 
§ Aandacht voor citymarketing/promotie en flankerende aspecten zoals bereikbaarheid en open-

bare ruimte (sfeer), ook vanuit een puur economisch oogpunt.  
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Aan deze HOOFDOPGAVE zijn de volgende hoofddoelstellingen gekoppeld: 
1. Het aantrekken van meer bezoekers, ook middels verhoging van het herhalingsbezoek 
2. Verlenging van de verblijfsduur  
3. Verhoging van de bestedingen  
4. Betere seizoensspreiding (aantrekkelijkheid in de niet-zomermaanden) 
5. Vergroten van het aantal combinatiebezoeken 
6. Aldus (1 t/m 5): vergroten van de werkgelegenheid, verbeteren van de koopkracht 

 
Daarnaast speelt mee dat een kwalitatief goed leisure-aanbod van belang is voor het aantrekken en 
vasthouden van midden- en hoge inkomensgroepen alsmede bedrijvigheid en investeerders. 



 RIS127847a_15-JUN-2005 

 12   

 

3  HOOFDSTRUCTUUR LEISURE 

Den Haag kiest voor het creëren van de grootst mogelijke aantrekkingskracht, ofwel: het 
benutten van kansen door concentratie  binnen de hoofdstructuur. 

 
 
3.1 Hoofdstructuur leisure -aanbod 
 
Algemeen 
In het regionale leisurebeleid van het Stadsgewest Haaglanden (2002) zijn de locatiemogelijkheden 
aangegeven voor nieuwe leisure-initiatieven, ook voor Den Haag. De leisurestructuur vanuit Haaglan-
den omvat voor Den Haag drie strategische zones alsmede een aantal concentratiegebieden: de strate-
gische zones voldoen het beste aan de vestigingsvoorwaarden - initiatieven worden bij voorkeur hier 
gevestigd, dit vanwege combinatiebezoek/synergie . Uiteindelijk zijn de keuze van de exploitant ui-
teraard en de potenties wat betreft het economisch renderen leidend. 
 
Bij de strategische zones gaat het om: 1. Binnenstad, 2. Scheveningen, 3. Vlietzone-Gavikavel-
Ypenburg. Als Den Haag voegen wij hier Kijkduin aan toe voor speciality-initiatieven die goed passen 
bij het ‘ontspannen’ karakter van Kijkduin – initiatieven die ons inziens niet in te passen zijn in de 
door Haaglanden genoemde drie strategische zones. Voor de Vlietzone-Gavikavel-Ypenburg is de 
A12-zone aangewezen als eventuele voorkeurslocatie op de langere termijn. Aan de door Haaglanden 
benoemde concentratiegebieden wordt de locatie voor het Nationaal Automobielmuseum toegevoegd.  
 
In kaartbeeld 3.1 is de ruimtelijke hoofdstructuur voor nieuwe leisure-initiatieven aangegeven. Deze 
hoofdstructuur biedt verschillende soorten locaties (qua bereikbaarheid, sfeer/uitstraling en bezoekers-
profiel) die voor het merendeel van nieuwe initiatieven voldoende ruimte en ruimtelijke keuzemoge-
lijkheden biedt. In specifieke gevallen kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor vormen van ge-
maksleisure en doelgerichte leisure waarbij geen sprake is van combinatiebezoek of uitstralingseffec-
ten, hierop zal in de volgende paragraaf nader ingegaan worden.  
 
Kaartbeeld 3.1: Ruimtelijke hoofdstructuur nieuwe leisure-initiatieven  
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Alhoewel de leisurenota focust op de ontwikkelingen in Den Haag, speelt natuurlijk ook het aanbod in 
de regio een rol. De voor Den Haag belangrijkste leisurevoorzieningen zijn Duinrell, Snowworld en de 
evenementenhal Rijswijk. Met name Duinrell is van belang omdat ook Haagse voorzieningen, met 
name aan de kust, profiteren van de trekkracht van deze Wassenaarse topattractie (jaarlijks circa 
1.300.000 bezoekers). 
 
Concentratie, inzet op de hoofdstructuur 
Bij het ontwikkelen van een aantrekkelijk leisure-aanbod wordt ingezet op het creëren van gebieden 
die herkenbaar zijn als vrijetijdsclusters (gebiedsontwikkeling). Bij het verder ontwikkelen van de 
Haagse leisurestructuur heeft het concentreren van recreatieve voorzieningen en doelgerichte trekkers 
een groot aantal ruimtelijke en economische voordelen, te weten:  
 
§ Grotere aantrekkingskracht (synergie), grotere reikwijdte en dus vergroting verzorgingsgebied 
§ Bevordering herkenbaarheid en onderscheidend vermogen (eigen identiteit) 
§ Meer combinatiebezoek, wisselwerking tussen functies 
§ Efficiënt ruimtegebruik  
§ Beperking mobiliteit 

 
De aantrekkingskracht van een beperkt aantal sterke locaties samen zal altijd sterker zijn dan bij ver-
snippering en dus hogere bestedingen tot gevolg hebben - waardoor ook een positief sneeuwbaleffect 
van verdere ontwikkeling kan ontstaan.  
 
Initiatiefaanvragen voor nieuwe bovenstedelijke leisurevoorzieningen worden getoetst door de werk-
groep detailhandel en leisure van het stadsgewest Haaglanden. Hierbij worden bovenstedelijke stand 
alone voorzieningen in principe afgewezen – deze worden alleen in uitzonderingsgevallen en met een 
duidelijke argumentatie toegestaan.  
 
3.2 Locatie -aanbod Den Haag voor de verschillende soorten leisure  
 
3.2.1 Gemaks-/impulsleisure  
Gemaks-/impulsvoorzieningen functioneren op locaties met omvangrijke passantenstromen. Hierbij 
gaat het enerzijds om locaties zoals de grote NS-stations en de grootschalige werklocaties. Anderzijds 
gaat het om ruimte in de binnenstad en Scheveningen. De ruimtevraag van deze voorzieningen is zeer 
divers aangezien zowel bijvoorbeeld grote fastfoodrestaurants als fitnesscentra op bedrijventerreinen 
tot deze categorie gerekend worden.  
 
3.2.2 Doelgerichte leisure  
Voor doelgerichte voorzieningen zijn locaties met een goed bereikbaarheidsprofiel nodig. Voor het 
toevoegen van nieuwe, doelgerichte voorzieningen is in de bestaande hoofdstructuur op dit moment 
slechts beperkt fysieke ruimte aanwezig. De ontwikkelingslocaties bieden hiervoor op termijn veel 
ruimte. Ook op de korte termijn zullen echter geschikte locaties beschikbaar moeten zijn, ten minste in 
de tijdelijke vorm. 
 
I Grootschalige, solitair functionerende  basisvoorzieningen 
Grootschalige, solitair bezochte basisvoorzieningen, zoals fitnesscentra, feestzalen en kinderspeelhal-
len, leveren geen of slechts een beperkte synergiewaarde op voor het bestaande aanbod omdat geen of 
slechts beperkt sprake is van combinatiebezoek en uitstralingseffecten. Het zijn echter wel belangrijke 
voorzieningen behorend tot het basispakket, waar veel vraag naar is. Vanwege de beperkte meerwaar-
de kunnen nieuwe initiatieven indien noodzakelijk, buiten de hoofdstructuur gevestigd worden.  
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Hiervoor vindt van geval tot geval toetsing plaats op de volgende criteria: 
1. toegevoegde waarde (completisering basisaanbod)  
2. bezoekersaantallen en reikwijdte  
3. vestigingsplaatskenmerken van de beoogde locatie , inclusief mogelijke overlast en veiligheid 
4. bovenlokale aanvragen worden ook getoetst op de Haaglanden-criteria .  

 
II Grootschalige trekkers  
Onder grootschalige trekkers worden voorzieningen met hoge bezoekersaantallen en een hoge mate 
van combinatiebezoek met omliggend aanbod verstaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
een congrescentrum of bioscoop. Voor Den Haag wordt in dit kader niet gedacht aan grootschalige 
attracties à la Six Flags of Artis. De trekkracht moet benut worden op voorkeurslocaties, zo kan im-
mers synergie optreden met omliggend aanbod – dit in de vorm van combinatiebezoek (bezoekersim-
puls). Het belang van een goede bereikbaarheid, in veel gevallen ook per openbaar vervoer, maakt dat 
de voorkeur bij nieuwe initiatieven uitgaat naar de grootschalige ontwikkelingsprojecten. 
 
III Mogelijkheid nieuw cluster grootschalige leisurevoorzieningen 
Voor een nieuw cluster grootschalige, bezoekersintensieve leisurevoorzieningen voldoet alleen een 
snelweglocatie  – dit omdat dan het autopubliek uit de regio optimaal aangetrokken wordt. Binnen Den 
Haag komt hiervoor de A12-zone op de langere termijn in aanmerking. In het geval gekozen wordt 
voor het ontwikkelen van een nieuwe grootschalige leisureconcentratie zal afstemming plaats moeten 
vinden met bestaande locaties, met name met het cluster Circustheater-Holland Casino-Pathé in Sche-
veningen-Bad en de binnenstad. Bedacht moet worden dat een dergelijke nieuwe locatie alleen een 
kans van slagen heeft wanneer een vernieuwend, aanvullend concept met een brede doelgroep en een 
grote reikwijdte neergezet wordt – hier zal dan ook op getoetst worden.  
 
3.2.3 Recreatieve leisure  
Recreatieve leisurevoorzieningen vragen om locaties waar sprake is van voldoende kritische massa 
(keuze/combinatiebezoek) en gevoelsaspecten zoals sfeer en uitstraling. Recreatieve leisure wordt 
voornamelijk bezocht voor een dag of avond uit en kent vaak een veel langere verblijfsduur dan de 
andere leisurevormen (totaal, combinaties). Voor toevoeging van recreatief aanbod gaat de voorkeur 
uit naar de binnenstad en Scheveningen, dit vanwege de meerwaarde van concentratie.  
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4  MOGELIJKHEDEN NIEUWE INITIATIEVEN 

Is de leisuresector voor 5 jaar gedetailleerd te voorspellen? Het antwoord hierop is simpel-
weg: nee. Wel kan vanuit de unique selling points en de genoemde prioriteiten een wenselijk 
ontwikkelingskader voor het aanbod aangegeven worden. 

 
 
 
4.1 Aanbodmogelijkheden en locatiemogelijkheden 
In de HOOFDOPGAVE (zie ook paragraaf 2.5) zijn met betrekking tot nieuwe initiatieven voor het 
leisure-aanbod de volgende prioriteiten benoemd: 
§ Congresfunctie: hoogwaardige congresaccommodatie en aanvullende (internationale) kwali-

teitsvoorzieningen, met name op het vlak van verblijfsaccommodaties en horeca 
§ Evenementen-/topsporthal 
§ Blijvende vernieuwing bestaande attracties 
§ Aanbod gericht op de aantrekkelijkheid van Scheveningen buiten het hoogseizoen 
§ Binnenstadstrekker, bijvoorbeeld in de vorm van een binnenstadsattractie  
§ Uitbreiding van het basispakket met betrekking tot relatief beperkt ontwikkelde onderdelen. 

Hierbij zijn de volgende doelgroepen benoemd: kinderen, jongeren, ‘nieuwe’ ouderen en niet-
westerse bevolkingsgroepen.  

 
Een kwantitatieve benadering van de uitbreidingsruimte is riskant omdat de vraag bij de meeste leisu-
rebranches met name wordt bepaald door de kwaliteit van de voorzieningen. Deze kwaliteit is vaak 
niet of moeilijk te schatten naar kwantitatieve variabelen, zeker bij nieuw aanbod. Het vaak innovatie-
ve karakter van nieuwe leisurevoorzieningen genereert in hoge mate een eigen vraag en een vaak bo-
venregionale aantrekkingskracht. De leisuresector is en blijft volop in beweging – zodra de economie 
aantrekt wordt een investerings- en vernieuwingsgolf verwacht. De ontwikkelingen op langere termijn 
zijn dan ook moeilijk te voorspellen, laat staan te plannen en te sturen. Dit betekent dat het gemeente-
lijk beleid open zal moeten staan voor nieuwe trends en ontwikkelingen.  
 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van concrete toevoegingen (niet uitputtend) , waar mogelijk ge-
koppeld aan de eerste locatievoorkeur. Het laatste betekent dat op deze locatie de vestigingsvoorwaar-
den zo optimaal mogelijk voldoen voor de betreffende functie , hierbij zijn de per functie opgenomen 
locaties in willekeurige volgorde benoemd. Benadrukt moet worden dat het mogelijkheden betreft 
(niet uitputtend). In de volgende paragrafen worden de in tabel 4.1 aangegeven mogelijkheden op het 
vlak van grootschalige leisurevoorzieningen nader uitgewerkt.  
 
Omdat in deze leisurenota niet alleen gekeken wordt naar de grootschalige leisurevoorzieningen maar 
ook naar de concentratiegebieden als geheel komen ook voorzieningen aan bod die op zichzelf geen 
bovenstedelijke aantrekkingskracht hebben; ze zijn immers wel van belang voor het recreatief gericht 
bezoek (sfeer, gezelligheid en verblijven: meerkeuzebezoek) 
 
Voor horeca wordt verwezen naar de Structuurvisie Horeca Den Haag en voor hotels naar Roomservi-
ce, Hotels in Den Haag alsmede de hie rover verschenen voortgangsberichten. Het beleid voor sport en 
cultuur is nader beschreven in de nota’s Beweegredenen; Haagse sportnota 2000-2005 en het Meerja-
renbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 ‘De wereld vangen’. 
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Tabel 4.1: Aanbodmogelijkheden en bijbehorende 1e locatievoorkeur (niet uitputtend) 
Leisuresectoren Mogelijke toevoegingen 1e locatievoorkeur, indien duidelijk 

 
‘Trend’-horeca: (grand-)cafés en restaurants  Binnenstad, Scheveningen-Haven 
Uitgaansgelegenheden voor jongeren en ‘nieuwe’ 
ouderen 

Binnenstad, Spui-Grote Markt(-straat) 
Scheveningen-Bad, 8e stadsdeel 

Sterrenrestaurants   
Snelle, gemakshoreca (horeca to go) Binnenstad, trafficlocaties 

Horeca/uitgaan 

Feestzalen (Goed bereikbare locatie) 
Binnenstadsattractie met korte verblijfsduur  Binnenstad 
Bioscoop Binnenstad, A12-zone 
Aanbod voor kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van 
een kinderspeelhal/-attractie 

(Goed bereikbare locatie) 

Attracties/entertainment 

Multimedia le popattractie Binnenstad 
Broedplaatsaccommodaties kunstenaars, combinatie 
werken-verkoop-tentoonstellingen-evenementen*  

Binnenstadsranden, Caballero-
/Hilderspanden 

Kunst/cultuur 

‘low culture’, bijvoorbeeld initiatieven zoals Anno en 
aanvullend als onderdeel van bijvoorbeeld grote eve-
nementen- en horecalocaties 

Binnenstad, Scheveningen-Haven, 
Gemeentemuseum e.o. 

Grootschalige fitnesscentra  (Goed bereikbare locaties) 
Faciliteiten Scheveningen als beachsportcentrum 
(bijvoorbeeld een beachstadion) 

Scheveningen-sportstrand 

Uitbreiding voorzieningen zeezeilhaven Scheveningen-Haven 
Commercieel toptennis opleidingscentrum (Goed bereikbare locaties) 
Hockeystadion (Goed bereikbare locaties) 

Sport/spel 

Driving range (golf) (Goed bereikbare locaties) 
Welness/health Totaalconcept welness/health Kijkduin 

5-sterren hotel  Binnenstad en Scheveningen 
Budget-/middenklasse hotel Scheveningen, binnenstad 
Hotelappartementen Scheveningen, binnenstad 

Verblijfsaccommodaties 

‘self-catering’ accommodaties (bungalows) Kijkduin, Scheveningen 
Evenementen-/topsporthal (Goed bereikbare locatie) Evenementen 

Uitbouwen positie als toonaangevende evenementen-
stad, o.a. middels aansprekende cultuur- en topsport-
evenementen 

 

Iconen Uitbouwen Den Haag Koninklijke Residentie  
en Regeringsstad 

Binnenstad 

Zakelijk toerisme Hoogwaardige congresvoorzieningen Binnenstad, Scheveningen-Haven  
* Ontwikkelingen op het vlak van de creatieve stad/culturele economie bevinden zich in een interessante groeifa-
se. Om deze dynamiek niet te verstoren worden hierover in de leisurenota geen richtingen aangegeven. 
 
4.2 Congresruimte  
Den Haag is na Amsterdam de 2e congresstad van Nederland en beschikt met het Nederlands Congres-
centrum en het Kurhaus over goed geoutilleerde congresaccommodaties. Het congresaanbod vormt 
een blijvende topprioriteit. De aanwezigheid van een goed aanbod aan congresaccommodaties is voor 
Den Haag vanwege de omvangrijke spin-off voor hotels, horeca en detailhandel van groot belang. 
Hierbij zijn met name de buitenlandse bezoekers van internationale congressen interessant: deze ver-
blijven gemiddeld 4 dagen in Nederland en geven gemiddeld een bedrag van €344,- per dag uit (waar-
van 2/3 in de lokale economie), een bedrag dat vele malen hoger ligt dan dat van een standaardtoerist.  
Het gegeven dat Den Haag te boek staat als internationale stad van recht en vrede alsmede dé beslis-
stad van Nederland is, brengt met zich mee dat de congres- en vergadermarkt veel potentie biedt. Het 
is van belang dat blijvend geïnvesteerd wordt in congresaccommodaties, zeker gezien de toenemende 
concurrentie met congresbestemmingen zoals Rotterdam, Noordwijk en Maastricht. Ook Amsterdam 
richt zich op het aantrekken van meer congressen, hier is de congresfunctie aangewezen als speerpunt 
van het toeristisch beleid.  
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Het huidige congres- en vergaderaanbod in Den Haag kenmerkt zich door een variëteit in sfeer en 
schaalgrootte, dit aanbod moet dan ook behouden en verder versterkt worden. Hierbij bestaat ruimte 
voor een nieuwe hoogwaardige accommodatie, beursruimte voor exposure van sponsoren is hierbij 
noodzakelijk.  
 
In dit kader wordt in 2005 een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor een nieuwe hoogwaardige con-
gresaccommodatie. Gezien de spin-off en benodigde uitstraling is de binnenstad hierbij een voor-
keurslocatie , mede vanwege de link met de grote overheidsinstanties (o.a. congressen Ministeries).  
Vanwege de combinatie die gelegd kan worden met de dr. Anton Philipszaal en het Lucent Dansthea-
ter is het Wijnhavenkwartier in potentie een geschikte locatie. Ook Den Haag Nieuw Centraal vormt 
een in potentie geschikte locatie, waarbij geldt dat deze locatie  eerder in de tijd beschikbaar komt. Op 
dit moment staan voor de benoemde locaties relatief bescheiden congres-/vergader-accommodaties 
gepland - al dan niet gekoppeld aan een hotel. Nader onderzoek zal meer inzicht geven in de ontwik-
kelingsmogelijkheden van een meer grootschalige, hoogwaardige accommodatie op de verschillende 
locaties alsmede in de commerciële exploitatiemogelijkheden. Hierbij wordt samenhang gezocht met 
het onderzoek voor de evenementen-/topsporthal, dit vanwege de benodigde beursruimte.  
 
Op kleinschaliger niveau is de vraag naar bijzondere locaties (zoals Scheveningen-Haven en Kijkduin) 
groeiende en ook branchevreemde accommodaties, zoals musea en attractieparken, gaan zich steeds 
meer toeleggen op de congressector. Hieraan zal - indien van toegevoegde waarde - ruimte geboden 
worden. 
 
Tevens zal blijvende inzet gepleegd worden op het aantrekken van (internationale) kwaliteitsvoorzie-
ningen, met name op het vlak van verblijfsaccommodaties en horeca. Voor het aantrekken van top-
congressen moet immers ook het totaalpakket van optimaal niveau zijn, zeker waar het meerdaagse, 
internationale congressen betreft. 
 
Middels het Convention Bureau Den Haag (onderdeel van Den Haag Marketing & Events) wordt de 
positie van Den Haag als bestemming voor congressen, symposia, bedrijvenevenementen, incentives 
en andere bijeenkomsten van zakelijke aard behartigd. Hieraan wordt door het NCC, de kamer van 
Koophandel, de Haagse hotellerie en de gemeente Den Haag een bijdrage aan geleverd. Hierbij wordt 
onder andere ingezet op de internationale acquisitie van congressen, deelname aan beurzen en worden 
zakelijke partners onafhankelijk geïnformeerd en geadviseerd, onder andere bij het zoeken naar een 
geschikte locatie. Landelijk wordt vanuit het Ministerie Economische Zaken en het NBTC veel inzet 
gepleegd op het positioneren van Nederland als congresbestemming. 
  

4.3  Evenementen-/topsporthal  
De economische meerwaarde van een evenementen-/topsporthal voor Den Haag is hoog. Een evene-
menten-/topsporthal trekt immers hoge bezoekersaantallen en ook vindt combinatiebezoek met andere 
Haagse voorzieningen plaats. Daarnaast is de free publicity voor de stad van belang. De Statenhal is de 
enige Haagse evenementenhal maar deze zal op korte termijn gesloopt gaan worden. Gezien het be-
lang ervan voor Den Haag, wordt ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal op een 
goed bereikbare locatie . Vestiging op een nieuwe locatie biedt kansen voor het uitbouwen van het aan-
tal evenementen, met name omdat op een beter bereikbare locatie grotere bezoekersstromen verwerkt 
kunnen worden. Ook biedt herbouw de mogelijkheid om in te zetten op een multifunctioneel concept 
zodat een breder en vernieuwend scala aangeboden kan worden. Voor de tussenperiode wordt ge-
streefd naar een tijdelijke hal.  
 
In de markt voor evenementen en sport zijn grootschalige en multifunctionele sport- en evenementen-
complexen sterk in opkomst. Een mult ifunctionele, ruimtelijk flexibele evenementen-/topsporthal 
wordt voor een steeds breder scala aan activiteiten gebruikt, te weten: 
§ Vakbeurzen en consumentenbeurzen, bijeenkomsten/congressen 
§ Exposities 
§ Bedrijfs- en publieksfeesten, popconcerten, theater- en dansvoorstellingen 
§ Indoor (top-)sport  
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In de praktijk is er voor een groot aantal topsportevenementen geen onderscheid tussen een topsport-
accommodatie of een evenementenhal: enige verschil is dat de evenementenhal met ondersteunde 
sportfaciliteiten uitgebreid moet worden. Van belang is dat de centrale hal ruimtelijk flexibel indeel-
baar is zodat deze aangepast kan worden aan de bezoekersaantallen en ook kleinere evenementen 
plaats kunnen vinden.  
 
Enerzijds is het van belang dat de locatie voldoet aan de benodigde vestigingskenmerken maar ander-
zijds moet ook het te verwachten vliegwieleffect benut worden. Komende jaren zal sterk ingezet wor-
den op de ontwikkeling van een nieuwe evenementen-/topsporthal, in 2005 wordt een haalbaarheids-
studie uitgevoerd waarbij de concept-, locatie- en exploitatiemogelijkheden in kaart worden gebracht. 
Hierbij zal in ieder geval gekeken worden naar de locaties binnenstad, A12-zone, de Uithof en het 
Zuiderpark. 
 
4.4 Attracties 
De markt voor attracties wordt gekenmerkt door de tendensen groot, groter, grootst en uniek, unieker, 
uniekst. De investeringen zijn hoog en de concurrentie is groot – zeker omdat het aanbod blijft toene-
men en tevens geconcurreerd wordt met andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld bioscopen en groot-
schalige woonboulevards. Nieuwe attracties blijven voor Den Haag interessant, niet alleen vanwege de 
hoge bezoekersaantallen en trekkracht maar zeker ook vanwege de free publicity. Kanttekening is dat 
Nederland de hoogste attractiedichtheid van Europa heeft en de ruimtelijke mogelijkheden beperkt 
zijn, dus dat nieuwe initiatieven gekenmerkt moeten worden door een relatief kleinschalig en bezoe-
kersintensief karakter. Er wordt dus niet gedacht aan grootschalige attracties volgens concepten zoals 
Six Flags of Artis. Er moet een bijdrage geleverd worden aan het totaalpakket van Den Haag, zodat 
meer bezoekers aangetrokken worden en niet de bestaande bezoekersaantallen herverdeeld worden.  
 
Het streven is om de aantrekkingskracht en bekendheid van de Haagse binnenstad te verhogen door 
het toevoegen van een attractie op een strategische locatie – werkend als verbindingspunt en trekker 
tussen verschillende delen van de binnenstad. Hierbij dient het te gaan om een attractie die van toege-
voegde waarde is voor het bestaande aanbod, niet om een solitair functionerende attractie. De gemid-
delde verblijfsduur zal dan ook beperkt moeten blijven tot circa 45-60 minuten. Ingezet wordt op een 
thema-attractie, de regering/politiek kan hiervoor bijvoorbeeld een geschikt thema vormen. Ook het 
initiatief Anno kan als zodanig gaan functioneren. Een commerciële, multimediale popattractie be-
hoort tot de mogelijkheden, zeker omdat Den Haag al decennialang een belangrijke leverancier is van 
toonaangevende muziekbands. Door zowel in te zetten op het verleden als het actuele heden, kan een 
qua leeftijd breed publiek aangetrokken worden en kan de popattractie blijven vernieuwen. Hierbij 
geldt dat het ontwikkeld en gedragen moet worden door de markt, ook financieel gezien. Vestiging in 
de binnenstad - idealiter in de buurt van het Paard en de Grote Markt - heeft hierbij de voorkeur. 
 
Voor Kijkduin bestaat de wens om een bij de kwaliteitsuitstraling passende attractie toe te voegen. Het 
liefst een speciality attractie, zoals daar eerder initiatieven zijn geweest voor een Chinese Tuin en 
Vlindertuin. Hiermee kan een voor Kijkduin passend (familie - en ouderen-)publiek aangetrokken wor-
den en wordt een bijdrage geleverd aan een verlenging van de verblijfsduur.  
 
4.5 Bioscopen 
De bioscopenbranche is het afgelopen decennium sterk in beweging geweest. In geen enkele branche 
is de schaalvergroting zo duidelijk waarneembaar. Kleine en oude bioscopen sluiten en het bioscopen-
landschap wordt steeds meer bepaald door een handjevol exploitanten van multi- en megaplexen6. Aan 
de rand van de stad verrijzen grootschalige bioscopen en filmhuizen voegen zalen toe of kiezen voor 
nieuwe activiteiten op het vlak van bijvoorbeeld bijeenkomsten en horeca. De cijfers laten zien dat de 
nieuwe bioscopen aansluiten bij de wensen van de vraagzijde want het aantal bioscoopbezoekers is in 
10 jaar tijd verdubbeld (NFC, 2003). Onderzoek laat ook de verschillen zien tussen de gevolgen van 
een nieuwe binnenstadsbioscoop en een nieuwe perifere bioscoop.  
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De opening van een nieuwe bioscoop in een binnenstad blijkt met name gevolgen te hebben voor de 
kleinere en oudere bioscopen in de binnenstad. Opening van een perifere bioscoop leidt op den duur 
slechts tot marginale daling van het bioscoopbezoek in de binnenstad, dit omdat perifere bioscopen 
tweemaal zoveel nieuwe bioscoopbezoekers blijken te trekken dan een bioscoop in de binnenstad 
(Rooilijn, 2003). In tabel 4.2 is het bioscoopaanbod van Den Haag aangegeven. 
 
Tabel 4.2: Bioscoopaanbod Den Haag 
 Zalen Stoelen 
Pathé Scheveningen 8 2213 
Pathé Buitenhof 6 1372 
Babylon 3 600 
Filmhuis  5 500 
Totaal* 21 4685 
* bioscoop Metropole is in 2004 gesloten 
 
In Den Haag zijn op het vlak van bioscopen verschillende ontwikkelingen en plannen aan de orde: 
§ Ontwikkeling multiplex Pathé Spuimarkt, 9 zalen, 2.400 stoelen 
§ Uitbreiding bioscoop Babylon met enkele zalen 
§ Uitbreiding van het Filmhuis met een vijfde filmzaal (dan zes zalen totaal)  

 
Bioscopen behoren vanwege hun hoge bezoekersaantallen tot de grote trekkers binnen het Haagse le i-
sure-aanbod. De trekkracht moet benut worden op de voorkeurslocaties binnen de leisurestructuur, zo 
kan immers synergie optreden met omliggend aanbod. Met name de horeca profiteert hiervan. Het 
bioscopenaanbod is na realisatie van de Pathé Spuimarkt en uitbreiding van Babylon voor de binnen-
stad en Scheveningen op orde. De Haagse bioscopenmarkt biedt na voltooiing van de huidige bios-
coopplannen nog ruimte voor één multiplex op een goed bereikbare locatie aan de rand van de stad. 
Voorkeurslocatie hierbij is de A12-zone, dit omdat dan het regiopubliek optimaal aangetrokken kan 
worden. Nieuwe bioscoopconcepten, zoals een kinderbios of een 3D-bioscoop, worden bij voorkeur in 
de binnenstad of Scheveningen ontwikkeld.  
 
4.6 Kinderspeelhallen 
De laatste jaren is er in Nederland een groot aantal overdekte kinderspeelhallen geopend. De kinder-
speelhallen vullen het gat in de markt tussen wijkspeeltuinen en - voor veel gezinnen vaak dure - grote 
attractieparken. De entreeprijs (€ 5-8,-) is zodanig dat meerdere bezoeken per jaar mogelijk zijn. Ook 
zijn er volop arrangementen voor verjaardagspartijen. Aan de ene kant zijn er de standaardspeelhallen 
van bijvoorbeeld de belangrijkste keten Ballorig en aan de andere kant zijn er speelhallen die geken-
merkt worden door een thema, zoals Chimpie Champ met ‘dieren en jungle’. De afmetingen van deze 
speelhallen variëren van 1.500 tot 3.500m². Daarnaast zijn er nog een aantal grotere kinderspeelhal-
len/-attracties, zoals het overdekte kinderattractiepark Toverland in Sevenum van 8.500m2 en Kidzcity 
van 5.000m2 in Utrecht.  
 
Den Haag beschikt op dit moment nog niet over een overdekte kinderspeelhal, wel komen met enige 
regelmaat aanvragen binnen. Dichtstbijzijnde accommodaties zijn Ballorig in Zoetermeer, Darling 
Kids in Rijswijk en Kids Playground in Delft. Voor kinderspeelhallen van een gemiddelde omvang 
geldt een benodigd draagvlak van 100.000-150.000 inwoners (binnen 15 autominuten). Dit betekent 
dat er in de regio Haaglanden nog voldoende marktruimte beschikbaar is. Er zal dan ook gestreefd 
worden naar de vestiging van een overdekte kinderspeelhal in Den Haag. Hierbij kan het zowel gaan 
om twee standaard speelhallen als om een overdekt kinderattractiepark à la Toverland, gecombineerd 
met een standaard speelhal. Qua locatie zal het moeten gaan om een goed bereikbare locatie . 
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4.7 Fitness/gezondheid/welness 
Fitness is de meest beoefende sport in Nederland, circa 10% van de bevolking bezoekt regelmatig een 
fitnesscentrum. Nog steeds bevindt de fitnessbranche zich in Nederland aan het begin van een groeifa-
se en er zijn nog meerdere evoluties mogelijk. Op dit moment wordt het succes van een fitnesscentrum 
met name bepaald door de omvang en kwaliteit van het aanbod alsmede door extra diensten zoals sau-
na, zonnebank en kinderopvang. Belangrijke ontwikkeling is dat de Nederlandse markt op dit moment 
geconfronteerd wordt met grootschalige, buitenlandse kwaliteitsclubs zoals Cannons en Fitness First. 
De branche kan in Nederland nog verder groeien door het verhogen van de kwaliteit, het aantrekken 
van nieuwe doelgroepen zoals ouderen en het aanbieden van totaalconcepten op het vlak van fitness, 
gezondheid en welness/schoonheid.  
 
Op dit moment zijn er in Den Haag een groot aantal fitnesscentra, het aantal grootschalige fitnessclubs 
is beperkt en een totaalconcept wordt op dit moment nog niet geboden. Op het vlak van grootschalige, 
buitenlandse kwaliteitsclubs heeft Den Haag nog een kleine inhaalslag te maken. Voor deze clubs 
geldt dat zij vanwege hun kwalitatief hoogwaardige uitstraling een bijdrage kunnen leveren aan ont-
wikkelingsprojecten. Gezien de hoge kosten die aan lidmaatschap verbonden zijn en de grootschalige 
opzet (tot circa 5.000m2), behoeven deze clubs een fors draagvlak van ten minste 100.000 inwoners. 
Een goede spreiding over de stad is van belang en vestiging op zichtlocaties aan hoofdwegen heeft 
vaak de voorkeur. Een totaalconcept à la de Thermen van Spa past het best binnen een groene omge-
ving en zou goed aansluiten bij het profiel van Kijkduin, zeker wanneer meerdaagse (kuur-) arrange-
menten aangeboden worden. Hierbij kan het aanbod fitness, gezondheid en welness/schoonheid uitge-
breid worden met overnachtingsmogelijkheden. 
 
4.8 Golf, driving ranges 
Golf is inmiddels de vierde sport van Nederland en er wordt nog steeds een sterke groei van het aantal 
beoefenaars voorzien (van circa 200.000 in 2003 naar 400.000 in 2010, landelijk gezien). Voor Den 
Haag is golf niet alleen vanuit sportief gebied interessant, het levert ook een belangrijke bijdrage aan 
het (internationale) vestigingsklimaat voor bedrijven. Van oorsprong waren alle golfbanen in eigen-
dom van verenigingen, tegenwoordig zijn ook golfbanen in handen van gemeenten en commerciële 
bedrijven, de grootste groei wordt verwacht van de commerciële banen. De groei van golf wordt op dit 
moment beperkt door het gebrek aan ruimte, het aantal golfers groeit sneller dan het aanbod.  
 
Binnen Den Haag ligt de 18-holes golfbaan Leeuwenbergh en een 9-holes golfbaan, de Haagse Golf-
club Ockenburg. Daarnaast zijn er binnen dit gebied een vijftal 9-holes golfbanen, op de grens met 
Wassenaar liggen de 9-holes banen van Groengeel en Duinzicht. Daarnaast zal de 9-holes golfbaan 
Groendael van A-kwaliteit met professionele drivingrange tussen Groengeel en Duinzicht gerealiseerd 
worden. In de gemeenten Wassenaar, Voorburg en Rijswijk zijn op korte afstand van Den Haag een 
drietal 18 holes banen gelegen.  
 
Voor een professionele 18-holes golfbaan is ongeveer 50-60 hectare nodig. Gezien het forse ruimtebe-
slag en de forse ruimtedruk binnen Den Haag moeten nieuwe aanvragen voor golfbanen op regionaal 
niveau bekeken worden, niet op het niveau van Den Haag. Aanvragen voor uitbreiding van een 9-
holes baan naar een 18-holes baan zullen van geval tot geval uitvoerig onderzocht en beoordeeld wor-
den.  
 
Binnen de golfsector is in Den Haag nog behoefte aan een extra, laagdrempelige driving range. Een 
driving range biedt de mogelijkheid om het korte spel te oefenen (putten/chippen). Hierbij wordt een 
brede doelgroep aangesproken, waaronder bestaande golfers, jongeren, ouderen en de zakelijke markt.  
Een driving range kan op diverse locaties ingepast worden, meest voor de hand liggend zijn de be-
staande golflocaties maar ook andere sportlocaties bieden mogelijkheden. 
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5 ONTWIKKELINGSRICHTING BESTAANDE LOCATIES 

De bestaande locaties worden permanent doorontwikkeld en zullen ‘nooit’ af zijn. In dit 
hoofdstuk zullen meer concrete aandachtspunten en ontwikkelingsmogelijkheden voor de be-
staande hoofdlocaties en attracties aangereikt worden.  

 
5.1       Binnenstad 
 
Algemeen 
Het onderscheidend vermogen van de Haagse binnenstad ten opzichte van andere leisureconcentraties 
bestaat uit de veelheid, uniciteit en diversiteit van het aanbod. Enerzijds gaat het met name om de ster-
ke aanwezigheid van zowel detailhandel, horeca als cultuur. Anderzijds gaat het om het bestaan van 
verschillende en duidelijk herkenbare deelgebieden, elk gericht op geheel eigen doelgroepen. Andere 
sterke punten van de Haagse binnenstad als leisureconcentratie zijn de sfeer/ambiance, de compact-
heid en overzichtelijkheid. Dit alles gecombineerd met cultuurhistorisch erfgoed zoals ’t Binnenhof en 
Paleis Noordeinde zorgt voor een grote aantrekkingskracht op bezoekers. Belangrijkste doelstellingen 
voor de binnenstad zijn het verhogen van de bezoekersaantallen, het verlengen van de verblijfsduur en 
een verhoging van de gemiddelde besteding per bezoeker. In het ‘Binnenstadsplan 2000-2010; Bin-
nenstad Buitengewoon!’ is een integraal binnenstadsbeleid gepresenteerd waar op dit moment in een 
PPS-constructie samen met de markt uitvoering aan gegeven wordt. De afgelopen jaren is er al veel 
gebeurd in de Haagse binnenstad: zo is het uitgaans- en horeca-aanbod sterk verbeterd, zijn het Paard  
van Troje en Diligentia weer open en wordt het hotelaanbod versterkt. Voor de invulling van de groot-
schalige nieuwe projecten Spuimarkt, Wijnhavenkwartier en Den Haag Nieuw Centraal wordt verwe-
zen naar het volgende hoofdstuk.  
 
Figuur 5.1: Ontwikkelingsoverzicht Haagse binnenstad (peildatum eind 2004) 
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Aandachtspunten/ontwikkelingsrichting 
De Haagse binnenstad functioneert als belangrijk visitekaartje voor de stad en kan nog op een aantal 
punten versterkt worden. Specifiek voor de binnenstad geldt dat de juist de combinatie van detailhan-
del en leisure van belang is – de aantrekkingskracht van deze combinatie  zorgt voor een hogere trek-
kracht, verlenging van de verblijfsduur alsmede vergroting en verbreding van het doelgroepenbereik. 
Het Haagse detailhandelsbeleid heeft als ambitie dat Den Haag de beste winkelstad van Nederland 
moet worden (zie ook Detailhandelsnota Den Haag, ‘Maak het nieuwe mogelijk, behoud het goede’).  
 
In het kader van leisure is allereerst de kritische massa van de totale binnenstad van belang, deze zal 
sterk verhoogd worden door de verschillende ontwikkelingsprojecten. Daarnaast kan een aantal van de 
deelgebieden nog verder versterkt worden. Belangrijk aandachtspunt is de stedenbouwkundige hoofd-
structuur van de binnenstad. Op dit moment zijn de aanlooproutes vanaf het centraal station voor een 
deel van de bezoekers nog onvoldoende helder. De Herengracht moet herkenbaar worden als langza-
me, gezellige toeristische route en de Turfmarkt als grootstedelijke- en cultuurroute. Daarnaast geldt 
dat de hoofdassen, zoals de Grote Marktstraat en het Spui, verder ontwikkeld zullen worden. Het sou-
terrain heeft de Haagse binnenstad een grootstedelijk karakter gegeven, bovengronds zijn hierdoor 
nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het Spui zal verder ontwikkeld worden als uitgaansboulevard voor 
een breed publiek, hieraan zal door de gemeente alle ruimte geboden worden. Ook het deel tussen de 
Grote Markt en de Achter Raamstraat biedt nog volop mogelijkheden. Door hier een commercieel 
concept op het vlak van horeca-cultuur-detailhandel (combinatie) toe te voegen ontstaat een nog aan-
trekkelijker gebied. Een multimediale popattractie kan hierbij een mogelijke optie zijn. Het concept 
zal ontwikkeld en gedragen moeten worden door de markt, ook financieel gezien. In het vorige hoofd-
stuk is al aangegeven dat gestreefd wordt naar toevoeging van een nieuwe leisuretrekker in de vorm 
van een binnenstadsattractie, die in combinatie met de andere binnenstadsvoorzieningen bezocht 
wordt. Naast een popattractie kan ook Den Haag regeringscentrum een geschikte functie zijn en kan 
ook het init iatief Anno zich op termijn als trekker ontwikkelen. De Scharnier Kalvermarkt, Den Haag 
Nieuw Centraal en het Wijnhavenkwartier vormen voor de laatstgenoemden goede locaties. 
 
In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de congresfunctie een topprioriteit is voor de gemeente 
Den Haag en in 2005 bekeken zal worden of in de binnenstad een hoogwaardige congresaccommoda-
tie ontwikkeld kan worden. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar de mogelijkheden binnen 
de projecten Den Haag Nieuw Centraal en het Wijnhavenkwartier. Het toevoegen van een hoogwaar-
dige congresaccommodatie brengt een grote spin-off voor het bestaande binnenstadsaanbod met zich 
mee. 
  
Het Spuiplein biedt op de langere termijn (fase 2 Wijnhavenkwartier) mogelijkheden voor verdere ont-
wikkeling tot een nog markanter cultureel hart voor de Haagse binnenstad. Het Spuiplein kan dan 
meer gaan ‘leven’, ook als ontmoetingsplek. Hierbij kan ook gedacht worden aan toevoeging van 
grootstedelijke elementen aan de randen van de openbare ruimte of aan bijvoorbeeld grote multi-
media-schermen. Wat betreft de horecapleinen geldt dat er idealiter op de lange termijn onafgebroken 
horecafronten ontstaan en blijvend ruimte geboden wordt voor eigentijdse, onderscheidende formules. 
Ook de special interest-gebieden, zoals Chinatown en Avenue Culinaire verdienen blijvende aandacht, 
beide locaties hebben volop potentie voor verdere ontwikkeling – zowel qua aanbod als qua 
verblijfsklimaat.  
 
Op dit moment wordt de icoonwaarde van Paleis Noordeinde en het Binnenhof nog onvol-
doende benut. Met betrekking tot het verhogen van de beleefwaarde kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld een beeldengalerij van de belangrijkste Nederlandse politici uit heden en verle-
den. Ook kan middels teksten en beeltenissen in het straatprofiel of het plaatsen van multime-
diazuilen meer aandacht gegenereerd worden. In de nota ’Koninklijk Residentie ’ die binnenkort 
verschijnt zal nader worden ingegaan op de versterking van de lokale , nationale  en internationale pos i-
tie van Den Haag als Koninklijke Residentie. Zo worden onder meer rond Prinsjesdag extra activite i-
ten ontplooid om bezoekers langer vast te houden in de stad en wordt gestimuleerd dat in de Haagse 
musea meer Koninklijke exposities worden gehouden.  
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5.2 Scheveningen  
 
Algemeen 
Scheveningen is de grootste en bekendste badplaats van Nederland, de Pier en het Kurhaus zijn beeld-
bepalers voor Den Haag en genieten zelfs internationale bekendheid. Naast het strand, de voorzienin-
gen aan de boulevard en de Palace Promenade biedt Scheveningen ook grootschalige avondvoorzie-
ningen in de vorm van een Pathé bioscoop, een Holland Casino en het Circustheater – allen trekkers 
van formaat. Voor dergelijke grootschalige voorzieningen is in de andere G4-steden op bestaande lo-
caties geen plaats, aldaar worden ze op ‘ArenA-boulevards’ gevestigd. Lokalisering van deze voorzie-
ningen op een bestaande hoofdlocatie is uniek.  
 
Belangrijke doelstellingen voor Scheveningen zijn het verhogen van de bezoekersaantallen in de niet-
zomermaanden en het verhogen van de gemiddelde verblijfsduur en besteding per bezoeker. Dit wordt 
mede ingegeven door de verkeersintensiteit op piekmomenten. Het integrale beleid voor Scheveningen 
is aangegeven in het ‘Masterplan Scheveningen-Kuststrook; Ontwikkelings- en toetsingskader 2001-
2010’. Voor de invullingsmogelijkheden voor Scheveningen-Haven wordt verwezen naar hoofdstuk 5.  
 
De komende jaren is gemeente Den Haag lead partner van het Europese project SEAPORT (Interreg 
IIIb), een samenwerkingsverband met andere Europese havens zoals Bremerhaven. In het project staat 
de economische revitalisering centraal, dit binnen de kaders van het Masterplan Scheveningen-
Kuststrook. Veel aandacht zal uitgaan naar innovatieve oplossingen op het gebied van havengerela-
teerd toerisme, de herontwikkeling van havengebieden en de economische ontwikkelingsmogelijkhe-
den voor Scheveningen op de lange termijn. In dit kader zal onder andere nader gekeken worden naar 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor de jachthaven, de mogelijkheden voor een jaarrondexploitatie 
van strandpaviljoens en de gewenste positionering van de verschillende deelgebieden. 
 
Figuur 5.2: Ontwikkelingsoverzicht Scheveningen (peildatum eind 2004) 
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Aandachtspunten/ontwikkelingsrichting 
In het Masterplan Scheveningen-Kuststrook is het project ‘Verlenging Boulevard’ opgenomen. Met dit 
project wordt beoogd een kwalitatief hoogwaardige verbinding tot stand te brengen tussen Schevenin-
gen Bad, Dorp en Haven. Het betreft een integrale opgave vanuit zowel zeewering als stedenbouw en 
economie. Op dit moment wordt gewerkt aan de planvorming.  
 
In de Scheveningen Boulevard Visie krijgt de boulevard een gebogen lijn en wordt deze in verschillen-
de hoogtelijnen uitgevoerd. De gebogen lijn maakt gebruik van de reeds lang aanwezige landschappe-
lijke kwaliteiten. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke wandelpromenade en een recreatieve route voor 
langzaam verkeer. De komende tijd zal de Scheveningen Boulevard Visie verder uitgewerkt worden, 
hierbij komen thema’s als verkeer, inrichting van de openbare ruimte en parkeren aan de orde. In de 
planvorming wordt ook gekeken naar de verbinding tussen de Boulevard en de Keizerstraat. Verbete-
ring van deze verbinding zal de levendigheid van de straat ten goede komen. Daarnaast wordt gewerkt 
aan de verbetering van het verblijfsklimaat en de sfeer in de Keizerstraat, onder andere door het om-
vormen van een groot gedeelte van de Keizerstraat tot wandelpromenade.  
 
De aantrekkelijkheid van Scheveningen voor bezoekers wordt vooral bepaald door de mate waarin het 
mogelijk is om een totaalconcept aan te bieden. Niet alleen het toeristisch aanbod en de bereikbaarheid 
zijn hierbij van belang maar juist ook een sfeervolle en ‘intieme’ openbare ruimte van hoge kwaliteit. 
Een aantrekkelijk ingerichte en onderhouden kuststrook draagt bij aan het economische succes: de 
aantrekkingskracht op (nieuwe) bezoekers wordt hoger, de verblijfsduur wordt langer en er ontstaat 
een grotere bereidheid tot bestedingen en een verbetering van het investeringsklimaat. De nieuwe bou-
levard kan voor Scheveningen een aanjager voor vernieuwing vormen. Zeker voor Scheveningen is de 
kwaliteit van de openbare ruimte erg bepalend, omdat bezoekers er gemiddeld veel tijd doorbrengen 
en steeds meer waarde hechten aan sfeer en uitstraling. 
 
Op dit moment geldt dat het centrale vermaakgebied het beste functioneert en de meeste bezoekers 
trekt. Het noordelijk deel van de boulevard, het deel voorbij de Pier, kan beter functioneren. Het toe-
voegen van een trekker kan hierbij als vliegwiel werken. De Pier is één van de iconen van Schevenin-
gen. Het aanbod is op dit moment echter zodanig dat niet meer optimaal aangesloten wordt bij de wen-
sen van de hedendaagse consument. Daarnaast vraagt de Pier om grootschalig onderhoud. Bij voor-
keur wordt de Pier zodanig herontwikkeld dat deze ook in de niet-zomermaanden een sterke functie 
vervult. Voor de langere termijn is te bezien in hoeverre de grootschalige leisurevoorzieningen in het 
centrale vermaakgebied onderling en met de boulevard beter verknoopt kunnen worden, zodat nog 
beter van de hoge bezoekersaantallen geprofiteerd kan worden (spin-off). 
 
De komende jaren hebben de ontwikkelingsplannen voor Scheveningen prioriteit, hierbij gaat het in 
Scheveningen-Haven om het Noordelijk Havenhoofd, het Nautisch Centrum, de locatie Viermaster en 
mogelijk het Beachstadion (1e concept). Deze plannen zijn gericht op het toevoegen van hoogwaardig 
aanbod, zodat Scheveningen-Haven een kwalitatieve tegenhanger wordt van Scheveningen-Bad en 
Scheveningen-Kuststrook als totaal meer doelgroepen bediend. Uit het bezoekersonderzoek (2004) is 
gebleken dat het aanwezige bestedingspotentieel op dit moment nog onvoldoende benut wordt. Sche-
veningen-Haven is een unieke combinatie van een visserijhaven met een jachthaven, horeca en cultuur  
– deze sfeer wordt met de uitvoering van de ontwikkelingsplannen nog verder versterkt. Voor de trek-
kracht van het gebied is het belangrijk dat een bijzondere, beeldbepalende ankerfunctie aangetrokken 
wordt die een sterke bijdrage levert aan zowel de identiteit, het imago en de bekendheid. Hiermee kan 
immers een vliegwieleffect in werking treden, zowel richting bezoekers als richting onderne-
mers/exploitanten. In het volgende hoofdstuk wordt een locatieprofiel voor Scheveningen-Haven ge-
schetst. 
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5.3 Kijkduin  
Kijkduin heeft zich ontwikkeld tot een kleinschalige, kwalitatieve badplaats waar sprake is van rela-
tieve rust. De beleidslijn die in de toeristische beleidsnota ‘Den Haag’, ’s-Gravenhage, The Hague: 
drie in één’ (2000) is aangegeven voor Kijkduin, is nog steeds van toepassing. Hierin is aangegeven 
dat Kijkduin zich door het inspelen op gezondheidstoerisme, rust en ruimte nog verder kan ontwikke-
len tot een resortachtige badplaats met een eigen positie.  
 
Gestreefd wordt naar een ontwikkeling tot een complete formule, waarbij ruimte, gezondheid, confere-
ren en beauty-faciliteiten de functie van de badplaats versterken. Het karakter van de badplaats kan 
versterkt worden middels een binnen het groene profiel passende uitbreiding van het aanbod. Uitbrei-
ding kan ook bijdragen aan een vergroting van het verzorgingsgebied: op dit moment trekt Kijkduin 
met name lokale en regionale bezoekers. Qua doelgroepen zijn met name ouderen en families met een 
relatief hoog bestedingspotentieel interessant, hiermee blijft Kijkduin ook onderscheidend ten opzichte 
van het toekomstige Scheveningen-Haven. Een kwaliteitsconcept op het gebied van welness&health 
zou een goede aanvulling op het huidige aanbod vormen – ook omdat deze sector thans nog onderver-
tegenwoordigd is in Den Haag. Ook een landschappelijke attractie behoort tot de mogelijkheden. 
Hierbij speelt wel mee dat het nog beschikbare grondoppervlak voor een dergelijke grondextensieve 
voorziening relatief beperkt is. Andere geschikt geachte mogelijkheden vormt een special interest con-
gresaccommodatie/-hotel. De eigen kwaliteit van Kijkduin – als aanvulling op Scheveningen Bad – zal 
gehandhaafd te worden en ook met de leefbaarheid dient rekening gehouden te worden.  
 
5.4       Sublocaties en attracties 
Bij de bestaande sublocaties en attracties gaat het om Bowlingworld, Drievliet, the Globe, Gemeente-
museum e.o., Madurodam, NCC-zone, Omniversum, de Pier, Sea Life, Vitalizee, de Uithof. In de na-
bije toekomst kunnen het Nationale Automobielmuseum (Reigersbergen) en het nieuwe stadion (A12-
zone) aan dit lijstje toegevoegd worden. Vanwege de hoge bezoekersaantallen zijn ze erg belangrijk, 
met name ook omdat andere voorzieningen van deze trekkracht profiteren (combinatiebezoek).  
 
Kenmerkend voor al deze voorzieningen is dat het gaat om aanbod dat blijvend om investeringen 
vraagt. De sublocaties en attracties zijn namelijk op die deelmarkten gericht waar de stedelijke concur-
rentie zich het hardste laat voelen. Derhalve zijn de investeringen vaak niet eens alleen gericht op het 
aantrekken van nieuwe bezoekers als ook op het behoud van de huidige bezoekersaantallen. Voor alle 
locaties – voor de een in mindere mate dan de ander – geldt dat blijvende doorontwikkeling en/of uit-
breiding noodzakelijk is voor een rendabele exploitatie. Hierbij kan meer ingezet worden op toe-
voeging van branchevreemde elementen zoals conceptondersteunende detailhandel en horeca. Eigen-
standige detailhandel wordt niet toegestaan en initiatieven moeten passen binnen het detailhandelsbe-
leid. Ook kan meer multifunctioneel gebruik nagestreefd worden, in de vorm van bijvoorbeeld con-
gressen en/of evenementen.  
 
Gezien de bezoekersaantallen, de bijdrage aan de identiteit alsmede het imago van Den Haag, de spin-
off voor overige voorzieningen en de grote bijdrage aan de werkgelegenheid, moeten de sublocaties en 
attracties gekoesterd worden – ze zijn binnen het leisurebeleid dan ook als prioriteit opgenomen. Dit 
betekent dat doorontwikkeling mogelijk gemaakt moeten worden, zolang sprake is van toegevoegde 
waarde op het totale, Haagse leisure-aanbod. Attracties moeten kunnen uitbreiden op de bestaande 
locatie. Wanneer het aanbod niet doorontwikkeld wordt zal, vanwege de concurrentiestrijd, de markt-
positie immers gaan afbrokkelen. Voor de doorontwikkeling van sublocaties en attracties geldt een 
aantal randvoorwaarden zoals de aanwezigheid van voldoende fysieke uitbreidingsruimte en het waar-
borgen van de bereikbaarheid. In een aantal gevallen kan op dit moment niet aan (al) deze voorwaar-
den worden voldaan en vormt ook de beperkt of niet beschikbare ruimte een probleem. 
Initiatiefaanvragen vanuit de aanbodzijde mogen van de gemeente Den Haag een pro-actieve oplos-
singsgerichte houding verwachten. Op dit moment wordt niet op alle locaties even goed voldaan aan 
primaire randvoorwaarden op het vlak van bereikbaarheid/parkeren, bewegwijzering en openbare 
ruimte. Voor de attracties en sublocaties geldt dat een groot aantal parkeerplaatsen noodzakelijk is, een 
groot deel van de bezoekers is immers afkomstig van buiten de stad en ze trekken met name ook doel-
groepen aan (bijvoorbeeld gezinnen) waarvoor autobezoek het meest voor de hand ligt.  
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6    ONTWIKKELINGSLOCATIES 

De komende jaren zal binnen de grenzen van Den Haag een groot aantal kleinere en gro-
tere projecten ontwikkeld worden met een belangrijke leisurecomponent. Juist omdat de 
kansen die dit biedt volledig benut moeten worden, is het van belang de projecten op el-
kaar af te stemmen.  

 
 
6.1  ‘Lessons Learned’ 
 
In het verleden is al een groot aantal projecten met een leisurecomponent ontwikkeld. Projecten zoals 
Miracle Planet (Enschede), het Entrepot-gebied (Rotterdam) en de ArenA-boulevard (Amsterdam) 
maar ook het Haagse ontwikkelingsverleden leren ons belangrijke lessen voor de ontwikkeling van 
nieuwe leisurelocaties7: 
§ Belang van de kritische succesfactoren: centrale ligging, zichtbaarheid en een goede be-

reikbaarheid. Daarnaast zijn de gemakscriteria voldoende parkeerplaatsen (no parking, no 
business), goede bewegwijzering, compactheid en een goede routing van belang. 

§ Belang van voldoende kritische massa. veel projecten zouden met een omvangrijker en ge-
varieerder aanbod van kwalitatief hoog niveau meer herkenbaarheid en aantrekkingskracht op 
bezoekers genereren. Het gegeven dat een voldoende kritische massa van belang is voor een 
voldoende aantrekkingskracht maakt het lastig om kleinschalige afzoomplinten een detailhan-
dels- of vrijetijdsinvulling te geven. 

§ ‘Trinity of Synergy’: het samenspel tussen locatie, functies en ontwerp. De locatie bepaalt 
welke doelgroepen aangetrokken kunnen worden; een binnenstad trekt immers andere doel-
groepen aan dan een perifere locatie. Vervolgens moeten hierbij passende leisurevoorzienin-
gen gezocht worden en tot slot moet het ontwerp van zowel de bebouwing als de openbare 
ruimte aansluiten bij de doelgroepen en de functies. In het geval van Miracle Planet zijn in dit 
verband conceptmatige fouten gemaakt waardoor het project slecht functioneerde. 

§ Bij nieuwe ontwikkelingen moet de openbare ruimte  onderdeel zijn van de gehele ontwikke-
ling en ingezet worden als ‘passend decor’. De ArenA-boulevard wordt ondanks hoge na-
investeren in de openbare ruimte nog altijd als ‘unheimisch’ ervaren. 

§ Juiste mix van exploitanten gericht op ervaring, kennis van de lokale markt, trekkracht, in-
novatie, flexibiliteit, financiële draagkracht en - niet onbelangrijk - continuïteit. Zeker gezien 
de trendgevoeligheid van de leisuremarkt maken of breken de exploitanten uiteindelijk het 
project. In dit kader is vroegtijdige samenwerking  tussen overheid, vastgoedpartijen en leisu-
re-exploitanten van belang.  

 
 

6.2 Grootschalige ontwikkelingsprojecten 
 
Er staan in Den Haag verschillende grootschalige ontwikkelingsprojecten op stapel waarin leisure een 
rol speelt. Hierbij gaat het in de binnenstad om Spuimarkt, het Wijnhavenkwartier en Den Haag 
Nieuw Centraal. Daarnaast gaat het om het Nautisch Centrum en het Noordelijk Havenhoofd in Sche-
veningen Haven. Tot slot zijn  voor ’s-Gravendreef in Leidschenveen-Ypenburg vrijetijdsvoorzienin-
gen ingepland en is de A12-zone een potentiële voorkeurslocatie voor de langere termijn.  
 
 
 
 
 

                                                 
7 Jones Lang LaSalle (2003), LAgroup (2001), Vastgoedmarkt, februari 2003 
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Wanneer naar de huidige plannen gekeken wordt dan wordt het volgende geconstateerd: 
 
§ Bij de drie grote binnenstadsprojecten en de kleinere binnenstadsprojecten tezamen gaat het 

om een fors totaalprogramma voor de Haagse binnenstad dat in een relatief kort tijdsbestek 
gerealiseerd zal worden (komende 10 jaar). Dit biedt volop kansen voor de versterking van de 
Haags binnenstad, om deze kansen optimaal te benutten is veel aandacht noodzakelijk. Gezien 
het grote aantal zowel grootschalige als kleinschalige ontwikkelingslocaties is flexibiliteit in 
de programma’s hierbij van belang. Spuimarkt zal door de centrale ligging bij een goede in-
vulling gaan functioneren als één van de leisurezwaartepunten in de Haagse binnenstad. Voor 
de concepten van Den Haag Nieuw Centraal en het Wijnhavenkwartier geldt dat ze goed op 
elkaar afgestemd zullen worden en verschillend ingezet worden qua aanbod-, kwaliteits- en 
bezoekersprofiel. Nader onderzoek zal uitwijzen of binnen dit gebied een hoogwaardige 
congresaccommodatie ontwikkeld kan worden. Beide locaties bieden mogelijkheden voor een 
link met cultuur. Ook zal bekeken worden of de binnenstad een geschikte locatie vormt voor 
een evenementenhal.  

§ De ’s-Gravendreeflocatie wordt gericht op met name stadsdeelgerichte vrijetijdsvoorzienin-
gen. De nabijgelegen A12-zone heeft - gezien de meer gunstige vestigingsplaatsfactoren - 
meer potentie voor grootschalige leisurevoorzieningen dan de ’s-Gravendreeflocatie . Deze lo-
caties kunnen aanvullend op elkaar functioneren, een goede afstemming is hierbij belangrijk.   

§ De locatiekenmerken van het Noordelijk Havenhoofd maken de locatie met name geschikt 
voor een kwaliteitsinvulling en ‘special interest’-voorzieningen. Het Nautisch Centrum is een 
sterk onderscheidend concept. Ook voor Scheveningen-Haven worden de verschillende pro-
jecten gezamenlijk bekeken, zodat het totaal een aantrekkelijke, kwalitatieve tegenhanger van 
Scheveningen-Bad gaat vormen. 

 
Om de kansen zo goed mogelijk te benutten en het omvangrijke totaalmetrage leisure in de bestaande 
grootschalige ontwikkelingsprojecten zo goed mogelijk in te vullen is het van belang dat vastgehouden 
wordt aan de concentratiegedachte, zeker waar het gaat om trekkers en recreatieve voorzieningen. 
Concentratie leidt immers tot de grootste aantrekkingskracht, zowel op aanbieders als bezoekers. 
 
De rol van de gemeente Den Haag ligt primair bij de afstemming tussen de verschillende projecten, de 
inpassing in het omliggende gebied, het flankerend beleid en het initiëren van nieuwe ontwikkelingen. 
De komende jaren zal veel aandacht uitgaan naar de invulling van de projecten. Marktpartijen worden 
gestimuleerd tot het neerzetten van een onderscheidend concept, het in een vroegtijdig stadium creëren 
van commitment bij aansprekende partijen is in dit kader erg belangrijk. De gemeente zal hier middels 
goede voorlichting/promotie, pro-actief relatiebeheer en acquisitie aan bijdragen.  
 
De in de volgende paragrafen aangegeven locatieprofielen voor de grootschalige ontwikkelingsprojec-
ten zullen in de toekomst samen met de markt uitgewerkt en zonodig aangepast worden, de program-
ma’s zijn flexibel van aard. Peildatum voor de opgenomen, indicatieve programma’s (in m2 bvo) is 
december 2004, leisuremeters zijn opgenomen volgens bestemmingsplandefinities – dit voor de onder-
linge vergelijkbaarheid.  
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6.3 Locatieprofiel Spuimarkt 
 
KERNFEITEN  
1e fase 2004-2006 
§ 15.000 recreatie (bioscoop 9 zalen, 2.400 stoelen) 

2e fase: 2006-2009 
§ 10.000 recreatie 

* Peildatum: december 2004, ontwikkelingen in m2 bvo, indicatief 
 
LOCATIEPROFIEL  SPUIMARKT  
 
Bezoekmotief leisure Sfeergericht, doelgericht 
Schaalgrootte functies Grootschalig + middelgroot 
Hoofddoelgroepen Brede doelgroep 
Concept: programmatische visie 
NB. voorbeelden niet uitputtend 

Multiplex, grootschalige discotheek, trendhoreca (dag, avond, nacht), 
combinaties van horeca en detailhandel, binnenstadsattractie  

Sfeerbeeld § extra zwaartepunt van de binnenstad 
§ vernieuwende architectuur en openbare ruimte 
§ uitstraling zowel naar binnen als naar buiten 
§ deels menging horeca en winkels, branchevervaging 
§ voor Nederland nieuwe concepten 
§ gemiddeld, deels gemiddeld+ kwaliteitsniveau 
§ hoge verblijfskwaliteit  

Aandachtspunten § goede inpassing in de omgeving, ook richting  
§ opwaartse verplaatsing moet als vanzelf gaan (roltrappen e.d.) 
§ Interne routing van groot belang 
§ Het 2e  fasedeel V&D/M&S-blok leent zich gezien de ligging in het 

kernwinkelgebied het beste voor retail en ondersteunende horecavoor-
zieningen. Voor het Spuideel van de 2e fase wordt een leisure-invulling 
voorgestaan. 
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6.4 Locatieprofiel Wijnhavenkwartier 
 
KERNFEITEN  
1e fase 2005-2010: 
§ 2.000 horeca/recreatie 

2e fase 2010-2014: 
§ 4.000 horeca 
§ 14.000 hotel 
§ 4.000 conferentie 
§ 6.000 recreatie 

* Peildatum: december 2004, ontwikkelingen in m2 bvo, indicatief 
 
LOCATIEPROFIEL   
 
Bezoekmotief leisure Doelgericht, sfeergericht 
Schaalgrootte functies Gemiddeld + grootschalig 
Hoofddoelgroepen Bewoners, zakenmensen, ambtenaren, bezoekers cultuur, hoge inkomens 
Concept: programmatische visie 
NB. voorbeelden, niet uitputtend 

Foodcourt enkele chiquere, trendy restaurants en borrelcafe’s, link naar cul-
tuurcluster middels bijvoorbeeld debatteercafe. 5-sterrenhotel, fitness&health. 
Mogelijkheid voor een hoogwaardige congresruimte met link naar dr. Anton 
Philipszaal en Lucent Danstheater zal onderzocht worden  

Sfeerbeeld § Toegankelijk doch hoogwaardig  
§ Uitstraling zowel naar binnen als naar buiten, met name richting het 

Spuiplein  
§ Klasse-hotel (à la Okura of Westin) 
§ Gemiddeld+ en hoogwaardig kwaliteitsniveau 

Aandachtspunten § Gezien de ontwikkelingstermijn kunnen op dit moment slechts op 
hoofdlijnen conceptmatige uitspraken gedaan worden.  

§ Link met cultuurcluster aan en rondom het Spuiplein 
§ Goede routing, link tussen station en binnenstad, ligging aan de Turf-

markt en Spuiplein.  
§ Hoofdlocatie binnen het project, dit vanwege het belang van krit ische 

massa en onderlinge synergie, concentratie recreatieve leisurevoorzie -
ningen bij de theaters. 
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6.5 Locatieprofiel Den Haag Nieuw Centraal  
 
KERNFEITEN  
Koningin Juliana-plein en Hal/Stichthage: 
§ 3.000 horeca 
§ 2.000 recreatie 

Babylon: 
§ 4.200 horeca 
§ 6.000 recreatie , o.a. uitbreiding bioscoop met enkele zalen 
§ 16.900 hotel 

Anna van Buerenplein: 
§ 600 horeca 
§ 9.000 recreatie 

* Peildatum: december 2004, maximale ontwikkelingen in m2 bvo, indicatief 
 
LOCATIEPROFIEL  
 
Bezoekmotief leisure Gemaksgericht, impulsgericht, doelgericht 
Schaalgrootte functies Relatief kleinschalig, gemiddeld en beperkt grootschalig 
Hoofddoelgroepen Reizigers (alle soorten doelgroepen), omwonenden en werkenden in de nabije 

omgeving 
Concept: programmatische visie 
NB. voorbeelden, niet uitputtend 

‘snelle restaurants’, lunchgelegenheden, koffiegelegenheden. Fitnessclub vol-
gens de nieuwste concepten en hotel, Anno. Avondcluster: bioscoop en onder-
steunende horeca. De mogelijkheid van een evenementenfunctie en een 
hoogwaardige congresaccommodatie zal worden onderzocht. 

Sfeerbeeld § eigentijdse, spraakmakende architectuur 
§ gemengd karakter, hoge diversiteit  
§ gemiddeld kwaliteitsniveau, deel bovengemiddeld 

Aandachtspunten § De afzonderlijke projecten van de verschillende ontwikkelende partijen 
moeten ze elkaar qua invulling en uitstraling versterken.  

§ Transferfunctie stelt eisen aan de plaatsing van voorzieningen. Snelheid 
en gemak zijn binnen het station belangrijk 

§ Koningin Juliana-plein als toeristische entree naar de Haagse binnenstad 
§ Ingang/functie op begane grond voor commerciële voorzieningen op 

+niveau aan te raden. 
§ Het concept van Anno vraagt om een creatieve, mu ltimediale invulling 

die aantrekkelijk is voor een brede doelgroep.  
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6.6 Locatieprofiel Scheveningen-Haven 
 
KERNFEITEN  
Noordelijk Havenhoofd 2007-2009: 
§ 16.000 hotel (met ondersteunend congres ) 
§ 5.000 horeca 
§ 6.000 recreatie 

Nautisch Centrum 2005-2006: 
§ 21.000 hotel (+/- 200 hotelappartementen)  
§ circa 2.500 zeilcentrum (o.a. jachtclub en jachtwerf) 
§ 1.000 horeca  

Viermaster: zelfstandig hotel 
Beachsportstadion (1e concept)  
* Peildatum: december 2004, ontwikkelingen in m2 bvo, indicatief 
 
LOCATIEPROFIEL  
 
Bezoekmotief leisure Sfeergericht 
Schaalgrootte functies Mix van schaalgroottes  
Hoofddoelgroepen Nadruk op hogere inkomens 
Concept: programmatische visie 
N.B. voorbeelden, niet uitput-
tend 

Zeilcentrum, chiquere eetcafé’s, goede restaurants, 5-sterren hotel en hotelap-
partementen, multifunctioneel tentoonstellingen/evenementenpand, wellicht 
commercieel kunst/cultuur-achtig aanbod, beachsportstadion  

Sfeerbeeld § Stedelijk, avontuurlijk en kunstzinnig, Haven als ‘ontdekkingsgebied’, 
architectuur passend bij de haven, visserij als sfeerelement 

§ Kwalitatieve tegenpool van Scheveningen-Bad, langdurig verblijf, hoge 
gemiddelde bestedingen 

§ Grote diversiteit aan functies en schaalgroottes  
Aandachtspunten § Ontwikkelen van een trekker die de locatie op de kaart zet voor zowel 

bezoekers, ondernemers als investeerders.  
§ Benutten van de unieke sfeer van de combinatie visserijhaven, jachtha-

ven, horeca en cultuur. 
§ Ruimte bieden aan voorzieningen die ook in de niet-zomermaanden aan-

trekkelijk zijn. 
§ Aansluiting bij het bestaande aanbod in de Haven  
§ Goede bewegwijzering en routing, ook vanaf de rand van Den Haag  
§ Afstemming van de verschillende projecten op elkaar 
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6.7 Locatieprofiel A12-zone 
 
KERNFEITEN  
2004-2006  
§ 16.000 recreatie (o.a. bioscoop) 
§ 6.000 horeca 

* Peildatum: december 2004, ontwikkelingen in m2 bvo, indicatief 
** Indicatief programma waarover publiek- en privaatrechelijk nog overeenstemming bereikt moet worden.  
 
LOCATIEPROFIEL A12-ZONE 
 
Bezoekmotief leisure Doelgericht  
Schaalgrootte functies Grootschalig 
Hoofddoelgroepen Brede doelgroep, regio-bezoekers 
Concept: programmatische visie 
NB. voorbeelden, niet uitputtend 

multiplexbioscoop, kinder/familie -attractie, evenementen-/topsporthal, fit-
ness/sportvoorzieningen voor een brede doelgroep 

Sfeerbeeld § Stedelijk, perifeer, doelgericht 
§ Grootschalig, enkele sterke tre kkers 
§ Gemiddelde verblijfskwaliteit  
§ Gemiddeld kwaliteitsniveau 

Aandachtspunten § Ofwel kiezen voor een bioscoop en beperkt ondersteunende voorzienin-
gen ofwel kiezen voor een sterk concept  

§ Afstemming met grootschalige voorzieningen Scheveningen Bad + bin-
nenstad en bestaande attracties  

§ Goede auto- èn OV-bereikbaarheid, ruim voldoende parkeerplaatsen, 
zichtbaarheid vanaf de snelweg en eigen afslag 

§ Geen overlast voor bedrijventerrein Forepark en toekomstige kanto-
ren/bedrijven. 

§ Locatie kan op de langere termijn wellicht mogelijkheden bieden voor 
een grootschalig, integraal vrijetijdscluster.  
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6  GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

 
Leisure is in de eerste plaats een zaak van ondernemers en exploitanten. De rol van financier, ontwik-
kelaar en/of exploitant zal de gemeente Den Haag dan ook niet op zich nemen. Primair is de gemeente 
verantwoordelijk voor het kader en de randvoorwaarden. Het hoge ambitieniveau en het grote aantal 
(potentiële) ontwikkelingslocaties vraagt daarnaast om een meer stimulerende regierol.   
 
 
6.1 Organisatie binnen de gemeente  
Het multidisciplinaire karakter van het leisure-aanbod leidt al snel tot een ondoorzichtige versnippe-
ring van taken en verantwoordelijkheden. De gemeentelijke organisatie op het gebied van leisure dient 
dan ook helder en overzichtelijk te zijn, aansluitend bij de één loket-gedachte. Om te komen tot een 
goede regie en afstemming binnen de gemeente zal een gemeentebreed samengesteld leisure-overleg 
ingesteld worden met vertegenwoordigers vanuit in ieder geval de afdelingen EZ, Sport, Cultuur en 
het HOB. Concrete aanvragen met een (boven-)stedelijke reikwijdte worden besproken in het leisure-
overleg – dit vanwege een compleet zicht op (mogelijke) vestigingslocaties en derhalve de afstemming 
tussen de verschillende locaties alsmede de mogelijkheden voor het bieden van alternatieve locaties. 
Hierbij zal ook aandacht geschonken worden aan commerciële sport- en cultuurinitiatieven.  
 
DSO/EZ zal voor het merendeel van de commerciële initiatieven het eerste aanspreekpunt vormen. 
Voor sportvoorzieningen is OCW/Sport het eerste aanspreekpunt. Voor cultuurvoorzieningen is 
OCW/Cultuur het eerste aanspreekpunt.  
 
Voor concrete commerciële aanvragen wordt een intake gehouden met initiatiefnemers. Hiervoor dient 
een op de locatie toegesneden ondernemingsplan ingediend te worden waarin de volgende aspecten 
aan de orde komen: omvang, verwachte bezoekersaantallen, verwachte reikwijdte, doelgroepen, kwali-
teitsniveau, verkeers- en parkeerdruk, mate van combinatiebezoek en mate van overlast.  
 
6.2 Samenwerking met de markt, pro-actief relatiebeheer en acquisitie  
De samenwerking tussen marktpartijen en de gemeente zal verder uitgebouwd moeten worden, zowel 
richting het bestaande bedrijfsleven als richting potentiële niet-Haagse exploitanten/organisaties. De 
bestaande bedrijven vormen het hart van de leisurestructuur, nieuwe bedrijven moeten zorgen voor 
versterking. Hiervoor is sterk pro-actief accountmanagement en acquisitie onontbeerlijk. Voor de sa-
menwerking tussen marktpartijen zijn in het verleden door de markt diverse sectorale en gebiedsge-
richte overlegorganen ingesteld, zoals bijvoorbeeld het attractie -overleg. Voor de ontwikkelingspro-
jecten zal het cluster vrijetijdseconomie in een vroegtijdig stadium overleg voeren met de ontwikke-
lende partijen over de invulling. 
  
Het potentiële aantal nieuwe leisurelocaties biedt mogelijkheden voor acquisitie van nieuwe commer-
ciële formules. Deze mogelijkheden zullen benut worden middels actieve marktbewerking. Hierbij 
gaat het enerzijds om ‘zachte acquisitie’ in de vorm van informele, informerende en aftastende ge-
sprekken met potentiële exploitanten. Anderzijds zal meer capaciteit ingezet worden op ‘harde acqui-
sitie’, het gericht interesseren en committeren van exploitanten voor een bepaalde locatie.  
 
Voor het laatste is het van belang dat blijvend duidelijkheid bestaat over de gewenste structuur alsme-
de de gewenste en haalbaar geachte invulling van locaties. Zo zal ten behoeve van de topprioriteiten 
congresaccommodatie en evenementen-/topsporthal een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden. 
Daarnaast is het voor een goede acquisitie noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in de laatste 
trends en ontwikkelingen alsmede het expansiegedrag van leisurepartijen. De acquisitiekracht zal met 
name gericht worden op het interesseren van grote nationale en internationale exploitanten/formules 
en het aantrekken van unieke formules/concepten.  
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Hierbij wordt ingezet op concepten die de aantrekkelijkheid van het Haagse leisurepakket vergroten en 
van toegevoegde waarde zijn, niet op concepten die al voldoende vertegenwoordigd zijn )die ook de 
HOOFDOPGAVE). Uitgangspunt hierbij is dat het commerciële voorzieningen moeten zijn, die niet 
financieel ondersteund zullen worden in exploitatie en onderhoud door de gemeente. 
 
Daarnaast zal een brede klankbordgroep met Haagse leisurepartijen ingesteld worden die 1-2 keer per 
jaar bij elkaar komt. Hierin kunnen alle onderwerpen op het vlak van leisure aan de orde komen. Uit 
de gesprekken die in het kader van de leisurenota gevoerd zijn, is gebleken dat hiervoor ook vanuit de 
markt veel interesse bestaat.  
 
6.4      Flankerend beleid 
Het creëren van een aantrekkelijk leisurepakket is niet alleen afhankelijk van het aantrekken van aan-
sprekende partijen. De rol van de gemeente Den Haag ligt juist ook op het vlak van belangrijke flanke-
rende aspecten. Hierbij gaat het primair om bereikbaarheid/parkeren, de openbare ruimte, evenemen-
ten en citymarketing/promotie. Bezoekers hechten tegenwoordig steeds meer waarde aan gemak (be-
reikbaarheid, parkeren, bewegwijzering) , sfeer (openbare ruimte) en schoon, heel & veilig. Uit ge-
sprekken met marktpartijen is gebleken dat zij hier een belangrijke taak zien voor de gemeente. Ook 
wordt aangegeven dat de inzet hierbij nog onvoldoende plaatsvindt vanuit een economische invals-
hoek - met name bij de aspecten bereikbaarheid , parkeren en openbare ruimte. Tevens wordt aangege-
ven dat aansprekende leisurepartijen alleen aangetrokken kunnen worden wanneer een locatie goed 
scoort op deze primaire vestigingsplaatsaspecten. 
 
6.4.1 Bereikbaarheid, parkeren en bewegwijzering 
Een goede bereikbaarheid en ruim voldoende parkeerplaatsen zijn essentiële voorwaarden voor een 
goed functioneren van leisurevoorzieningen. Ook concurrerende parkeertarieven zijn van belang. Niet 
alle locaties voldoen even goed aan deze voorwaarden. Met name aan de kuststrook en in de binnen-
stad is aandacht hiervoor noodzakelijk, zeker wat betreft de piekmomenten. Beseft moet worden dat de 
bezoeker er zowel bij aankomst als vertrek mee geconfronteerd wordt, juist ook momenten die blijven 
hangen in de beleving van de stad en zodoende sterk doorwerken op het imago. Gezien het feit dat 
autobezoekers gemiddeld meer uitgeven verdient ook de noodzakelijke autobereikbaarheid alle aan-
dacht binnen het verkeersbeleid. Daarnaast wordt gekeken naar meer toekomstgerichte oplossingen, 
zoals bijvoorbeeld een transferium. Er worden verschillende locaties onderzocht op hun geschiktheid 
als transferium – onder andere op de kwaliteit van de aanrijroutes en de mogelijkheden voor vervolg-
vervoer. 
 
De bezoeker wordt ook geholpen met een duidelijke toeristische bewegwijzering die al aan de rand 
van de stad begint en op de leisurelocaties zelf gedetailleerd voortgezet wordt. Ook eenvoudige over-
zichtskaarten met daarop een visuele weergave van de beeldbepalende voorzieningen kunnen de 
bezoeker goed op weg helpen, evenals informatieve touchscreens of andersoortige multimedia oplos-
singen. De komende jaren zullen hiervoor veel nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen waarbij 
aangehaakt kan worden.  
 
6.4.2 Openbare ruimte 
Een passende openbare ruimte is voor leisurevoorzieningen van groot belang, aangezien deze sterk 
bepalend is voor zowel de sfeer als herkenbaarheid van een gebied. De openbare ruimte moet uitnodi-
gen tot een lange verblijfsduur en kan veel meer ingezet worden als ‘passend decor’. Hiervoor is het 
van belang dat de openbare ruimte past bij het voorzieningenaanbod en ze als het ware naadloos in 
elkaar over gaan. De inrichting van de openbare ruimte verdient in een aantal gevallen een opwaarde-
ring door het gericht toevoegen van elementen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan een hoogwaardige 
inrichting maar ook om meer ingrijpende elementen zoals een Chinese poort in Chinatown.  
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In de Kadernota Openbare Ruimte wordt ruimte geboden aan private partijen om samen met de ge-
meente een bijzondere inrichting te realiseren. Afspraken over inrichting, beheer en financiering wor-
den hierbij vastgelegd in een convenant waarbij de meerkosten voor rekening komen van de private 
partijen.    
 
6.4.3 Schoon, heel & veilig  
Ook de aspecten schoon, heel en veilig spelen een belangrijke rol bij de beleving van de stad. De gro-
te, gemeentelijke inspanningen op dit vlak zullen blijvend van aard zijn. In de huidige maatschappelij-
ke constellatie wordt het aspect veiligheid als steeds belangrijker beoordeeld, zowel door bezoekers, 
ondernemers, investeerders als bewoners. De inzet op het gebied van veiligheid zal dan ook nog ver-
der verhoogd worden, onder andere in het kader van het Meerjarenprogramma Veilig Ondernemen. 
Hierin staan primair winkelgebieden en bedrijventerreinen centraal. In het kader van de leisurenota 
geldt dat belangrijke winkelgebieden, zoals bijvoorbeeld de binnenstad, ook een belangrijke leisure-
component hebben en hierbij in de totaalaanpak meegenomen worden. Uitgangspunt is dat de sleutel 
tot een efficiënte en effectieve aanpak van de veiligheidsproblematiek ligt in een succesvolle samen-
werking tussen overheid, ondernemers en overige instanties zoals de Kamer van Koophandel en MKB 
Nederland. Alle betrokken partijen - en dus niet alleen de overheid - dienen een bijdrage te leveren aan 
het verbeteren van de veiligheid. De kans van slagen hangt sterk samen met de behoefte en het draag-
vlak bij ondernemers. Het Meerjarenprogramma Veilig Ondernemen 2005-2009 dient als uitgangspunt 
voor de uitvoering van 15 projecten (ook bedrijventerreinen) die moeten leiden tot een Keurmerk Vei-
lig Ondernemen (KVO). In 'Een veilig Den Haag' zijn de eerste zes projecten als pijlers in het beleid 
voor veilig ondernemen aangegeven. Bij winkellocaties gaat het om de Haagse binnenstad (belangrij-
ke leisurecomponent), de Leyweg en de Hobbemastraat. Zowel de Leyweg en de Haagse Binnenstad 
hebben inmiddels het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Op alle winkellocaties waar daartoe 
directe aanleiding is , wordt een nulmeting gedaan naar de veiligheidssituatie. Wanneer uit de nulme-
ting blijkt dat er sprake is van problemen op veiligheidsgebied dan wordt een plan van aanpak opge-
steld en uitgevoerd. Een plan van aanpak bestaat uit maatregelen op verschillende gebieden lopend 
van criminaliteitsbeheersing, verbetering van onderhoud en beheer, verkeersveiligheid tot brandveilig-
heid.  
 
Daarnaast wordt locatiegebonden en themagerichte inzet gepleegd op het vlak van veiligheid, gericht 
op het verminderen en/of wegnemen van onveiligheid in het centrum, de Boulevard en omgeving en 
de zogenoemde hotspots. Verder wordt in de binnenstad het project Veilig Uitgaan uitgevoerd, dit pro-
ject richt zich op zowel de bezoekers als exploitanten van uitgaansgelegenheden. Prioriteiten in het 
kader van het veiligheidsbeleid voor Scheveningen zijn onder andere het aanpakken van overlast gere-
lateerd aan het grootschalig toerisme, de strandveiligheid voor bezoekers en toeristen en de veiligheid 
bij evenementen. Bij evenementen in Den Haag worden eisen gesteld aan de organisatie en wordt veel 
inzet gepleegd door politie en andere handhavers. Met betrekking tot horeca en coffeeshopbeleid 
wordt ingezet op het terugdringen van criminaliteit en overlast door horecagelegenheden en coffee-
shops. 
 
6.4.4 Evenementen 
Den Haag heeft een lange traditie op het gebied van evenementen. Evenementen zorgen ervoor dat de 
stad levendig en attractief wordt voor zowel bewoners als bezoekers. Ze hebben een sterk aantrekken-
de werking op bezoekers van buitenaf, zeker de landelijk bekende en onderscheidende evenementen 
zoals Parkpop, de Koninginnenach en het Internationaal Vuurwerk Festival. In 2003 is Parkpop tot het 
beste “stadspromotie evenement” van Nederland gekozen en Den Haag is in 2004 benoemd tot eve-
nementenstad van het jaar.   
 
De laatste jaren worden evenementen steeds meer ingezet als identiteits- en attentieverhogend marke-
tinginstrument waarmee de stad op de kaart gezet wordt. Op hoofdlijnen gaat het erom dat de evene-
menten zoveel mogelijk aan moeten sluiten bij de typisch Haagse kwaliteiten – zoals groene stad aan 
zee en internationale stad van recht en vrede. Daarnaast moet de kwaliteit, in combinatie met het aan-
trekkend vermogen, centraal komen te staan.  
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In de ‘Evenementenvisie  Gemeente Den Haag 2004-2010’ is het evenementenbeleid vastgesteld, dui-
delijk is dat de gemeente op dit vlak blijvend veel inzet zal plegen. In het evenementenbeleid zijn niet 
alleen inhoudelijke keuzes gemaakt, ook zijn criteria geformuleerd en methodieken vastgesteld. Bij 
Den Haag Marketing en Events zal een Kenniscentrum evenementen opgezet worden dat opereert tus-
sen de Haagse overheid, de evenementensector en het publiek.  
 
6.4.5 Citymarketing/promotie/combinatiebezoek 
De combinatie van een groeiend aanbod, een steeds beter geïnformeerde consument en een toename 
van de mobiliteit, maakt dat de stedelijke concurrentie groter wordt. Marketing wordt dan ook steeds 
belangrijker en geldt tegenwoordig zelfs als een kritische succesfactor. We leven immers steeds meer 
in een mediawereld en de consument raakt ‘overspoeld’ door alle beschikbare informatie en sluit zich 
steeds meer af voor ‘platte’ promotie in de vorm van simpele reclameboodschappen. Zeker voor Den 
Haag is marketing van cruciaal belang, Den Haag heeft immers veel meer te bieden dan vaak gedacht 
wordt. Hierbij speelt ook mee dat grote delen van het Haagse leisure-aanbod relatief weinig in de pu-
bliciteit komen en er sprake is van versnipperde marketing voor de verschillende locaties. Aangezien 
deze constateringen niet alleen opgaan voor het leisure-aanbod maar voor het gehele stedelijke aan-
bod, zal ingezet worden op een brede citymarketingstrategie  (wonen, werken, studeren, vrije tijd – le i-
sure is hierbij een onderdeel van vrije tijd). Hier zal in 2005 in nauwe samenwerking met de markt aan 
gewerkt worden. De toeristische promotie van Den Haag ligt in handen van Den Haag Marketing en 
Events, de VVV’s en het Haags UIT-bureau vormen hiervan onderdeel. 
 
Voor leisure is het ook belangrijk om in te zetten op arrangementen en ketenvorming. Hierbij gaat het 
om het aanbieden van een totaal dagje/weekendje uit, bestaande uit: vervoer, vertering, vermaak en 
verblijf. Dit in navolging van de grote leisure-ondernemingen zoals Endemol en de Efteling. Consu-
menten staan hier voor open omdat het hen gemak oplevert. Ketenvorming is met name een zaak van 
marktpartijen, zo kunnen verschillende ondernemingen een samenwerkingsverband opstarten en be-
zoekers gericht naar elkaar door verwijzen. Ook via de VVV, het UIT-bureau en de toeristische site 
van Den Haag kunnen combinatiepakketten aangeboden worden. Voor de Haagse attracties gelden 
combinatieprijzen, dit kan mogelijk verder uitgebreid worden met bijvoorbeeld musea, verblijfsac-
commodaties en horecagelegenheden. In dit kader zal begin 2005 onderzoek gedaan worden naar de 
mogelijkheden voor een toeristische visitorscard.  
 
6.5 Tot slot 
In het eerste hoofdstuk is al aangegeven dat bij Den Haag ‘Wereldstad aan Zee’ een aantrekkelijk le i-
surepakket hoort. De diverse ontwikkelingen vragen om een pro-actieve gemeentelijke inzet en markt-
oriëntatie. Hierbij geldt dat de meeste inzet uit zal gaan naar de attracties en de nieuwe grootschalige 
ontwikkelingslocaties, op deze plekken zullen de meeste mogelijkheden geboden worden – ook waar 
het gaat om flankerende aspecten zoals parkeren en openbare ruimte. Op deze manier kunnen kansen 
benut worden en kan het beste ingespeeld worden op de hoge dynamiek in de leisuresector.  
 
De leisurenota is een kadernota die we zien als startpunt, niet als een eindpunt. De uitwerking willen 
we graag niet alleen als gemeente zelf maar juist samen met marktpartijen oppakken.  
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BIJLAGE 1  SAMENVATTING VIGEREND VRIJETIJDSBELEID 
 
Vernieuwde Toeristische Agenda, MINEZ 
Het nationaal toeristisch beleid is vooral gericht op inkomend reisverkeer, dat voor vakantie en zake-
lijke doeleinden naar Nederland komt. Er zijn vier speerpunten vastgesteld die allen goed aansluiten 
bij het Haagse profiel, te weten: 1. de stedelijk-culturele omgeving, 2. de kust, 3. evenementen, en 4. 
zakelijk reisverkeer. Hieraan zijn de volgende acties gekoppeld: 
§ Uitvoeren toeristische benchmark grote steden 
§ Aanpak toerisme met een aantal grote steden via het GSB 
§ Meerjarige evenementenprogrammering 
§ Pilot kwaliteitsslag badplaatsen 
§ Verbetering positie Nederland als congresland 

 
Regionaal Leisurebeleid, Haaglanden 
Door het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel is in sa-
menwerking met de gemeenten een regionaal leisurebeleid voor Haaglanden opgesteld. Hierin is aan-
gegeven dat het aanbod aan musea, evenementenhallen, stadions, jachthavens en klimcentra onderver-
tegenwoordigd is in Haaglanden. Daarnaast is een ruimtelijk hoofdstructuur vastgesteld waarbij nieu-
we initiatieven bij voorkeur geplaatst worden binnen de strategische zones. Bovenlokaal georiënteerde 
uitzonderingen op het streven naar concentratie moeten worden beargumenteerd en worden voorge-
legd aan de werkgroep detailhandel en leisure, solitaire vestigingen worden in principe niet toegestaan. 
 
Den Haag, ’s-Gravenhage, The Hague, drie in één: Toeristische Beleidsnota 2000-2005 
In deze nota wordt de gewenste toeristische groei en profilering voor Den Haag geschetst. Vanuit een 
doelgroepenbenadering zijn drie productmarktcombinatie s geformuleerd die onder de metaforen Den 
Haag, ’s-Gravenhage en The Hague zijn gebundeld. Hierbij is Den Haag het kopieerbare basisproduct 
voor de Hagenaars en Hagenezen zelf dat op sommige punten nog versterking behoeft. ’s-Gravenhage 
is met name cultuur-historisch van aard en trekt klanten uit de regio en totaal Nederland. The Hague 
betreft de unieke internationale en kwaliteitsvoorzieningen voor de nationale en internationale bezoe-
ker. Alledrie deze kernproposities zijn uitgewerkt naar een actieprogramma. 
 
Binnenstadsplan 2000-2010: Binnenstad Buitengewoon! 
Dit integrale gebiedsgerichte beleidskader is gericht op een verdere versterking van de positie en het 
functioneren van de Haagse binnenstad. Het gaat hierbij om verbetering van vervoer, verblijf en aan-
bod van voorzieningen. Ook wordt aandacht geschonken aan de woon- en werkcomponent. Er zijn vijf 
deelgebieden gedefinieerd, te weten: winkelkern, historische kern, statige kern, nieuwe kern en veel-
kleurige kern. De opgave is om de juiste keuzen te maken in welk deelgebied van de binnenstad be-
paalde activiteiten en functies het beste tot hun recht komen om zo het profiel en de kwaliteit van ieder 
sfeergebied te versterken. De nadruk ligt hierbij op immateriële aspecten zoals ambiance, sfeer, uit-
straling, schoon-heel-veilig en levendigheid. 
 
Masterplan Scheveningen-Kuststrook: Ontwikkelings - en toetsingskader 2001-2010 
Dit integrale gebiedsgerichte beleidsplan vormt het ontwikkelings- en toetsingskader voor particuliere 
en gemeentelijke plannen. Een integrale duurzame verbetering van de kwaliteit van de economische 
functies vormt hierbij de leidraad; leefbaarheid en economische ontwikkeling dienen hand in hand te 
gaan. Speerpunten zijn de uitbouw van toerisme en recreatie in kwalitatieve zin en de consolidatie van 
andere werkgelegenheid. Vrijetijdsvoorzieningen worden geconcentreerd in Scheveningen-Bad en op 
kleinere schaal in Scheveningen-Haven. Ingezet wordt op kwalitatieve doorontwikkeling gericht op 
verblijfsduur- alsmede seizoensverlenging en versterking van de aantrekkingskracht buiten het hoog-
seizoen. 
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Structuurvisie Horeca, Den Haag 
Het Haagse horecabeleid is samen te vatten met de woorden concentratie en optimalisatie. De ambitie 
is om meer horeca-levendigheid in de stad te brengen middels het uitbreiden van de ontwikkelings-
ruimte, dit zonder de leefbaarheidsaspecten uit het oog te verliezen. De ontwikkelingsmogelijkheden 
in zowel openingstijden als ruimte zijn gelegen in de Binnenstad en Scheveningen (uitgaansgebieden). 
Nachthoreca is geconcentreerd in de uitgaanskernen Plein, Grote Markt, Buitenhof, Spui en Scheve-
ningen-Bad. Vestiging van complementaire grootschalige horeca wordt aangeraden binnen de uit-
gaanskern Spui.  
 
Room Service, Hotels in Den Haag: beleid en ontwikkelingsmogelijkheden 2000-2005 
Een analyse van de vraag- en aanbodsituatie in Den Haag wijst op ruimte in de hotelmarkt. Voorzich-
tige ramingen laten zien dat tot 2005 uitbreiding met 600-1.100 kamers in Den Haag mogelijk is. Deze 
dienen bij voorkeur gerealiseerd te worden in de binnenstad en in Scheveningen. Qua segment dient 
het met name om de drie - en vijfsterren (de lux) categorie te gaan. Voor het vergroten van de kamer-
capaciteit in de lagere ‘economy’ klasse wordt actief acquisitiebeleid gevoerd, daarnaast wordt ge-
streefd naar een Amerikaanse keten van topklasse. 
 
Beweegredenen, Haagse Sportnota 2000-2005 
Naast een sterke bevordering van de beoefening van breedtesport door de burgers van Den Haag bevat 
de nota een sterke vastgoedcomponent. Bij een optimaal woonklimaat horen kwalitatief hoogstaande 
sportaccommodaties. De nota is gebaseerd op de pijlers participatie, professionalisering, productinno-
vatie, promotie en promoveren. Ingezet wordt op sportstimulering, sportondersteuning en kwaliteits-
verbetering van de sportaccommodaties. De ontwikkeling van multifunctionele buitensportaccommo-
daties is een belangrijk punt van het sportaccommodatiebeleid. Ook wordt ingezet op Den Haag als 
stad voor topsport. Speerpunt hierbij is het creëren van hoogwaardige nieuwe accommodaties en be-
vordering van het multifunctioneel gebruik. 
 
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 ‘De wereld vangen’ 
In het nieuwe kunstenplan zijn de subsidies voor de Haagse kunst- en cultuursector aangegeven. Het 
plan gaat er vanuit dat er idealiter per discipline een min of meer sluitend systeem van voorzieningen, 
faciliteiten en kunstvakopleidingen is. De aandacht voor internationale culturele activiteiten wordt 
vergroot en ook het muziekleven wordt van nieuwe impulsen voorzien, evenals dans en theater. Ener-
zijds gaat het om jaarlijkse subsidies aan instellingen, anderzijds zijn er ook projectsubsidies voor 
goede initiatieven in alle sectoren. Het beleid op het terrein van culturele broedplaatsen wordt ver-
sterkt. Hiermee worden nieuwe impulsen in het Haagse kunst- en cultuurklimaat gecreëerd.  
 
Detailhandelsnota Den Haag ‘Maak het nieuwe mogelijk, behoud het goede’ 
De insteek van de detailhandelsbeleid luidt als volgt: maak het nieuwe mogelijk, behoud het goede. De 
kwaliteit en aantrekkingskracht van Den Haag als winkelstad moet omhoog en nieuwe ontwikkelingen 
zullen waar mogelijk ondersteund worden. Hierbij is de allerhoogste ambitie geformuleerd, Den Haag 
moet namelijk de beste winkelstad van Nederland worden. Het beleid is gericht op concentratie binnen 
de hoofdstructuur – deze is flexibel van aard. Naast het voorwaardenscheppend beleid en gerichte aan-
pak van winkelstraten zal acquisitie van nieuwe en internationale formules plaatsvinden.  
 
Evenementenvisie Gemeente Den Haag 2004-2010 
Rode draad van de nota is dat evenementen geen doel op zich zijn, maar dienstbaar moeten zijn aan de 
(city)marketing van de stad. Uitgangspunten van de evenementenvisie zijn kwaliteit boven kwantiteit, 
leefbaarheid, aansluiting bij de toeristische doelstelling en de profilering van de stad. Om dit beter tot 
zijn recht te laten komen is in de visie ondermeer vastgelegd dat voortaan gewerkt wordt met meerja-
ren ondersteuning. Daarnaast zijn de taken van kennis- en evenementencentrum van Den Haag Marke-
ting en Events aangegeven. In het evenementenbeleid zijn niet alleen inhoudelijke keuzes gemaakt, 
ook zijn criteria geformuleerd en methodieken vastgesteld.  
 


