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INLEIDING 
 
Voorwoord 
Voor u ligt de ‘site utilization study’ voor Scheveningen Bad. Deze studie is 
uitgevoerd door The Jerde Partnership, een in Los Angeles gevestigd 
internationaal bureau, met ondersteuning van het Britse bedrijf ERA. 
Het voorliggende rapport is het rapport zoals Jerde dat heeft opgeleverd. 
Ter toelichting en ondersteuning is een Nederlandse tekst toegevoegd. 
Met nadruk wordt vermeld dat het rapport geen gemeentelijke visie is en 
dat het rapport geen bestuurlijke status heeft. Het is de visie van Jerde die 
is ontwikkeld om ideeën voor Scheveningen Bad nader vorm te geven. In 
de discussienota zijn de hoofdlijnen opgenomen die de gemeente wil 
bediscussiëren en die het uitgangspunt zijn voor verdere uitwerking naar 
het masterplan. 
 

Aanleiding 
In de Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee, heeft de 
gemeente haar ambities voor de toekomstige ontwikkeling van Den Haag 
vastgelegd. In negen kansrijke ‘ontwikkelingsgebieden’ worden deze 
ambities verder uitgewerkt. Scheveningen-kust is daar één van. 
 
Vertrekpunt voor de plannen en ontwikkelingen voor Scheveningen-kust is 
de Nota van Uitgangspunten die de gemeenteraad op 14 februari 2008 
heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder opgepakt en uitgewerkt 
met als doel te komen tot een discussienota, die de basis vormt voor de 
samenspraak. De discussienota is een tussenstap op weg naar het 
uiteindelijke Masterplan Scheveningen-kust. 
 
Voor een aantal deelgebieden c.q. thema’s zijn in de tussentijd deelstudies 
uitgevoerd. De conclusies uit de vier deelstudies zijn verwerkt in de 
discussienota. Hierbij is zoveel mogelijk input van belanghebbenden en 
deskundigen meegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 

De resultaten van deze deelstudies zijn vastgelegd in vier afzonderlijke 
achtergronddocumenten: 
 
1. Scheveningen Bad 
2. Scheveningen Dorp 
3. Havenkwartier Noord 
4. Verkeer & Ruimte 
 
Het college stelt de discussienota vast en geeft deze vrij voor de 
samenspraak. De vier voorstudies dienen als achtergrondinformatie bij de 
discussienota. De samenspraak staat gepland voor begin 2009. 
 

Opdracht aan Jerde 
De opdracht die aan Jerde is gegeven is gebaseerd op de ambities zoals 
verwoord in de Nota van Uitgangspunten en is drieledig: 
� geef een branding aan voor Scheveningen en in het bijzonder voor 

haven en bad in relatie tot de binnenstad van Den Haag en eventueel 
Kijkduin; geef inhoud aan de toekomstige positionering van 
Scheveningen als dé badplaats van noordwest Europa; 

� geef aan welk aanvullend programma in haven en bad hoort bij deze 
positionering;  

� geef voor Bad een stedenbouwkundige invulling van dat programma. 
 
Niet al deze vragen zijn in deze fase van het planproces al beantwoord. In 
vervolgstudies (masterplan, stedenbouwkundig plan, etc) zullen deze 
vragen nader aan bod komen. In deze planfase heeft Jerde een “site 
utilization study” opgeleverd. 
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VASTGESTELD BELEID 
 
Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee 
De Structuurvisie Den Haag 2020 beschrijft het gewenste toekomstbeeld 
en de ruimtelijke veranderingen die de komende vijftien jaar nodig zijn om 
dat te bereiken. 
De ambitie van de Structuurvisie Den Haag 2020: Wéreldstad aan Zee. 
In de structuurvisie zijn negen ontwikkelingsgebieden aangewezen. Dit zijn 
de gebieden waar de gemeente haar ambitie wil realiseren. Scheveningen 
kust is één van deze negen gebieden. Voor elk van de negen gebieden 
wordt een masterplan voorbereid. 
Scheveningen kust is onderdeel van de Internationale kustzone. Kort 
samengevat wordt de toekomst van Scheveningen kust als volgt in de 
Structuurvisie beschreven: 
Hier krijgt de ambitie van Wéreldstad aan Zee vorm door ruimte voor 
internationale instellingen èn het benutten van de ligging aan zee. In 
Scheveningen en Kijkduin is ruimte voor voorzieningen, recreatie en 
wonen met uitzicht op zee. Scheveningen krijgt nog sterker het karakter 
van een bruisend tweede stadscentrum. In de haven kan een 
toonaangevende internationale cultuurinstelling in een markant gebouw als 
icoon van de stad gaan werken. De ambitie van centrum voor strand en 
zeesport krijgt onder meer 
vorm in een beachstadion. Gedeeltelijke ondertunneling van de ringweg ter 
plaatse draagt stevig bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de 
Internationale kustzone. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota van Uitgangspunten masterplan Scheveningen-kust 
De Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust is op 14 februari 2008 
door de gemeenteraad vastgesteld. In de Nota van Uitgangspunten heeft 
de gemeente haar ambitie uit de structuurvisie vertaald in uitgangspunten 
voor de kuststrook van Scheveningen. Door een gevarieerde mix van 
wonen, werken en toeristische attracties moet Scheveningen 
aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers. Vier seizoenen lang 
én op ieder moment van de dag . 
In de Nota van Uitgangspunten zijn voor het deelgebied Scheveningen 
Bad de volgende ambities vastgelegd: 
 
� Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van een zogeheten 

ontvangstruimte aan zee in het centrum van Bad en het verbeteren 
van de bereikbaarheid van Scheveningen Bad door het parkeren te 
concentreren bij deze ontvangstruimte. 

� Verbeteren van de ruimtelijke relaties tussen de kust en achterland.  
� Verbeteren van de OV-bereikbaarheid van Scheveningen Bad door 

tramlijn 1 op te waarderen tot RandstadRail. 
� Toevoegen van ± 20.000 m2 ter versterking van de functies uitgaan, 

entertainment en amusement. Gewenst zijn twee à drie theaters (van 
gemiddeld 6.000 tot 7.000 m2 elk).  

� Toevoegen van avond- en nachtfuncties in het centrumgebied, die het 
hele jaar rond functioneren.  

� Toevoegen van ± 600 hotelkamers, ca. 30.000 m2, op diverse locaties, 
waarvan in ieder geval ca. 200 kamers in het centrumgebied van Bad 
in combinatie met live entertainment. 

� Opwaarderen van kleinschalige hotels, en omvormen richting 
themahotels, zoals design, special interest en bed & breakfast.  

� Toevoegen van aantrekkelijke, flexibele of duurzame attracties, bij 
voorkeur een familieattractie à la Madame Tussaud, Dungeons of een 
‘kid-city’. Ook tijdelijke attracties van drie tot vijf jaar zijn mogelijk en 
kunnen zo steeds nieuwe impulsen bieden. 

� De Pier zodanig herontwikkelen, dat deze in aansluiting op de andere 
nieuw te ontwikkelen voorzieningen ook in de niet-zomermaanden een 
sterke functie vervult. Toevoegen hoogwaardig winkelaanbod, dat 
primair ondersteunend is met een recreatieve functie. 
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� Verbeteren van de bereikbaarheid van de strandpaviljoens op het 

Noorderstrand door de aanleg van een fiets- en wandelpad, dat 
aansluit op de Boulevard. 

� Reserveren van strategische locaties met een forse footprint in Bad 
voor het aantrekken van topfuncties en toptrekkers. 

� Onderzoek verrichten naar uitbreiding en opwaardering van het 
wellness-aanbod, waaronder Vitalizee.  

� Onderzoek verrichten naar ruimtelijke mogelijkheden voor toeristische 
ontwikkelingen en centrum-stedelijke milieus in het centrumgebied van 
Bad. 

� Onderzoek verrichten naar het verplaatsen of opheffen van de 
tramremise aan de Harstenhoekweg, ten behoeve van uitbreiding van 
de parkeerfunctie en in de buurt passende woningbouw (ca.2.500 m2). 

� Onderzoek verrichten naar ruimtelijke en programmatische 
mogelijkheden van de noordzijde van Bad richting het Zwarte Pad. 

� Op de locatie keerlus Zwarte Pad is ruimte voor 40 à 60 woningen in 
een laagbouwmilieu, gecombineerd met een gebouwde 
parkeervoorziening ter vervanging van het parkeerterrein in de duinen. 
Het huidige parkeerterrein wordt omgebouwd tot een noodroute voor 
hulpdiensten en een wandel-/fietsroute tussen Scheveningen en 
Meijendel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De sfeer van Scheveningen Bad in 2020  
(uit de Nota van Uitgangspunten) 
In Scheveningen Bad is veel te zien en is het leuk om gezien te worden. 
Dat gebeurt eigenlijk overal in het centrum van Bad, maar vooral op de 
Boulevard, op de vele terrasjes, in de theaters, het casino en in de vele 
restaurants en cafés. Dit gebied kan worden gekenmerkt als feestelijk, vol 
vertier, grootschalig en openbaar. Er is hier plaats voor film, musical, 
cabaret, casino, toneel, talentenjachten, muziekfestiviteiten, design-hotels, 
wellness-voorzieningen, (feest)kledingzaken, een kinderparadijs, cafés, 
restaurants, virtual reality beleving, modeshows, missverkiezingen, 
(strand)evenementen. Deze voorzieningen en activiteiten zijn 
geconcentreerd rondom een plein. Het centrum van Scheveningen Bad is 
een urban entertainment zone van formaat, die vier seizoenen per jaar 
aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen. Dit centrum is voortdurend 
in beweging door toevoeging, verbreding en intensivering van het 
voorzieningenniveau voor alle doelgroepen, maar vooral ook voor de 
internationale bezoeker. Het maakt niet uit op welk tijdstip, of waar en met 
wie, in Bad kom je elkaar tegen. 
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GEBOORTE VAN DE BADPLAATS 
 
Scheveningen is historisch samengesteld uit drie verschillende gebieden: 
de haven, het dorp en de badplaats. Een herstructureringsplan voor de 
haven is inmiddels vastgesteld en in uitwerking. Hiermee wordt het gebied 
een modern gemengd stedelijk gebied, ingebed in het erfgoed van de 
visvangst en handel. 
Naast de haven ligt het dorp, dat zijn authentieke karakter moet behouden. 
Aan de waterkant ligt de boulevard, die op het punt staat vernieuwd te 
worden. De boulevard zal in de toekomst de drie gebieden op een betere 
manier verbinden. 
In de Nota van uitgangspunten worden uitspraken gedaan over de plannen 
voor zowel Haven, Dorp als Bad. In de afbeeldingen bij deze paragraaf 
worden de plannen kort getypeerd. 
De plannen sluiten aan bij het behouden en het versterken van drie 
verschillende sferen in Scheveningen. Elk gebied krijgt zijn eigen 
herkenbaarheid en functies. Zo ook Scheveningen Bad. 
 
De geschiedenis van Scheveningen als badplaats gaat terug tot in de 19e 
eeuw. Helaas is er niet veel van het oorspronkelijke karakter overgebleven. 
Het gebied is ingrijpend veranderd door projectontwikkeling in de zestiger 
en zeventiger jaren. Scheveningen Bad wordt nog steeds bezocht door 
een groot aantal toeristen, met name dagjesmensen. Het strand en vooral 
de Boulevard zijn erg populair. 
Een aantal succesvolle attracties vormen het hart van Bad, waaronder het 
Kurhaus, het Circustheater, Holland Casino en uiteraard het strand. 
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TOEGANGSROUTES NAAR SCHEVENINGEN 
 
Een belangrijke verkeersdoelstelling voor Scheveningen is om voor elk 

deelgebied, Haven, Dorp en Bad, een aparte toegangsroute te realiseren. 

Niet alleen worden de deelgebieden daardoor in hun identiteit versterkt, 

ook kan daarmee worden bevorderd dat bezoekers vooraf een 

bestemming kiezen en wordt vermeden dat bezoekers kriskras door 

Scheveningen blijven rijden. Het realiseren van een aparte toegangsroute 

kan daarnaast het gevoel bij bewoners en bezoekers versterken van een 

daadwerkelijke aankomst in Scheveningen Bad. Tevens moet de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeterd worden. 

Een uitgebreide toelichting op de verkeersplannen kunt u vinden in het 

aparte boekje Verkeer en Ruimte.  
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DOELGROEPEN VOOR SCHEVENINGEN BAD 
 
Belangrijke vragen die beantwoord moeten worden in de studie zijn: Welke 
doelgroepen willen we bedienen, en welke toeristen willen we naar 
Scheveningen Bad trekken. Bij de studie is rekening gehouden met een 
reële reistijd voor bezoekers naar Scheveningen Bad. Passend bij de 
behoeftes van deze doelgroepen moeten voorzieningen worden gezocht 
en ontwikkeld. 
 
Belangrijke doelgroep voor Scheveningen Bad is en blijft de toerist uit het 
middensegment, die binnen een straal van circa een uur reistijd van 
Scheveningen woont. Juist deze groep toeristen kan worden verleid tot 
een langer verblijf in Scheveningen. En juist voor deze groep moet 
Scheveningen Bad ook buiten het hoogseizoen aantrekkelijk worden 
gemaakt. Het realiseren van deze twee, realistische, doelstellingen vraagt 
om het creëren en aanbieden van een grote variëteit aan attracties in Bad. 
 
Een tweede belangrijke doelgroep is de bewoner van de regio Den Haag. 
Scheveningen Bad is nu al een populair vermaakgebied voor een deel van 
de bewoners van Den Haag, maar in de toekomst zouden nog meer 
Hagenaars en inwoners van de regio naar Bad moeten komen. Om deze 
doelgroep beter te kunnen bedienen, is het essentieel een 
entertainmentzone in te richten met onder meer belangrijke iconische 
attracties, zoals de Pier. In deze zone moet entertainment gecombineerd 
worden met kwalitatief goede horeca. Het is belangrijk de attracties dicht 
bij elkaar te realiseren en onderling te verbinden door een 
voetgangersgebied, zodat ze elkaar kunnen versterken tijdens bijvoorbeeld 
festivals. Tevens is het zaak om hotels en wellness functies te integreren 
in deze entertainment zone. 
 
De derde en laatste doelgroep is de zakelijke bezoeker. De ligging van 
Bad dichtbij de internationale zone en het centrum van Den Haag kan en 
moet beter worden benut. Deze groep kan worden bediend met attracties 
die gedurende het hele jaar onderdak bieden aan zakelijke klanten, 
bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen. Ook voor zakelijke 
doeleinden is het belangrijk, dat verschillende functies en attracties hun 
krachten bundelen. Familieattracties kunnen de zakelijke markt versterken, 
wanneer daardoor zakelijke toeristen langer in Scheveningen blijven met 
hun families. 
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KENMERKEN 
 
De ruimtelijke analyse van Scheveningen Bad belicht een aantal zaken die 
kenmerkend zijn voor het gebied en die belangrijke ruimtelijke 
uitgangspunten vormen: 
 
1 Economische iconen. Dit zijn plekken die typerend zijn voor 

Scheveningen en die op dit moment al veel bezoekers aantrekken: het 
Kurhaus, de Pier, het Circustheater en het Casino. 
 

2 Een levendig strand en boulevard. 
 

3 Duidelijke toegangsroutes. Wat ook over het verkeer naar 
Scheveningen wordt gezegd of geschreven, de routes zijn wel duidelijk.  
 

4 Aansluiting bij de nieuwe Boulevard. De vernieuwing van de Boulevard 
gaat waarschijnlijk in 2009 van start. De nieuwe Boulevard sluit aan bij 
Scheveningen Bad en biedt kansen voor een betere integratie van de 
deelgebieden van Scheveningen. 
 

5 Openbaar vervoer. Scheveningen is op zich al goed ontsloten met het 
openbaar vervoer. Daarnaast staan lijn 1 en 9 op de nominatie om 
opgewaardeerd te worden naar Randstadrailkwaliteit. 
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UITDAGINGEN 
 
Scheveningen Bad kent naast economische ook ruimtelijke uitdagingen, 
waaruit de opgaven voor Bad kunnen worden afgeleid. Het vinden van een 
passend antwoord op deze ruimtelijke uitdagingen is ook belangrijk voor 
het bevorderen van de leefomgeving en het economische klimaat in Bad. 
 

1. Geen gevoel van aankomst 
Bezoekers die in Scheveningen Bad aankomen, verwachten de zee en het 
strand te zien. Dit is momenteel bij aankomst helaas niet het geval, met als 
gevolg dat autoverkeer doorrijdt en bezoekers in een file belanden op zoek 
naar een parkeerplaats. Evenmin wordt door middel van architectuur 
bezoekers duidelijk gemaakt dat ze bij de attractie of functie zijn beland 
waarvoor ze gekomen zijn. 
 

2. Zeer minimaal zicht op de Pier 
Bewoners en bezoekers die met de auto komen via de Zwolsestraat zien 
nog maar net een klein onaantrekkelijk stukje van de Pier. De Pier ligt niet 
alleen uit het zicht, maar is ook op een onlogische manier bereikbaar. Om 
de icoonfunctie van de Pier waar te maken, is het nodig de Pier meer 
zichtbaar en beter bereikbaar 
te maken. 
 

3. Onduidelijke en onlogische verbindingen met en naar 
het strand 

Er is onderscheid gemaakt tussen de eerste lijn (het strand, de boulevard) 
en de tweede lijn (Gevers Deynootweg) van de kust. De tweede lijn is waar 
men aankomt in Bad. De verbindingen tussen de twee lijnen zijn 
onduidelijk en onlogisch vormgegeven. Bezoekers moeten soms echt de 
weg naar het strand zoeken. 
 

4. Inactieve Pier 
De Pier is momenteel qua functies niet erg levendig. Bezoekers die de Pier 
aflopen, kunnen enkel genieten van het zicht op de zee, maar beleven 
onderweg niets. Dit nodigt niet uit voor een herhalingsbezoek. Toch trekt 
de Pier jaarlijks nog steeds veel bezoekers. De Pier is nog steeds een 
icoon. Als er meer functies op de Pier zouden komen, zou de symbolische 
functie van de Pier voor Scheveningen aanzienlijk kunnen toenemen. 
 
 

5. De openbare ruimte werkt niet 
De openbare ruimte in Scheveningen is versnipperd en onaantrekkelijk. 
Bovendien zijn er weinig aanleidingen of trekpleisters om de openbare 
ruimte beter te benutten en er meer plezier van te hebben.  
 

6. Het Circustheater is niet verbonden met de rest van het 
centrum van Bad 

Het Circustheater trekt jaarlijks veel bezoekers. Helaas is het theater 
nauwelijks verbonden met de rest van Scheveningen Bad. Dit is een 
gemiste kans voor meer interactie tussen verschillende functies in Bad. 
 

7. Lelijkste plein van Nederland 
Naar aanleiding van het tv-programma ‘De beuk erin’ in de zomer van 
2006 heeft een derde van 6000 stemmers het Kurhausplein verkozen tot 
het lelijkste plein van Nederland. Dit was aanleiding voor de gemeenteraad 
om bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten een motie aan te 
nemen over het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheid en 
haalbaarheid van sloop van de bebouwing vóór het Kurhaus. 
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INTERVENTIES 
 
Samengevat 
De programmatische voorstellen die Jerde doet, zijn gebaseerd op de 
wens om Scheveningen te profileren als dé badplaats van Noordwest 
Europa en worden ondersteund door de economische analyse van ERA. 
De ingrepen uit de studie zijn mogelijke uitwerkingen.  
 
De interventies die Jerde voorstelt, zijn - kort samengevat - de volgende: 
� Creëer een herkenbaar ‘aankomstgebied’; 
� Zorg voor een mooie en herkenbare aanrijroute naar Bad; 
� Creëer een open ruimte aan zee, die de schakel is tussen de zee en 

het achterland;  
� Realiseer een herkenbaar plein met aantrekkelijke functies (de parel 

van Bad), bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een theater met 
wintertuin;  

� Reanimeer de Pier door het toevoegen van functies;  
� Creëer een aaneengesloten aantrekkelijke winkelzone; 
� Verbind het Circustheater met de rest van het gebied;  
� Realiseer nieuwe, aantrekkelijk vormgegeven openbare ruimtes. 
 

Ideeën voor interventies in Bad 
De uitgevoerde analyses en studies leiden tot een aantal ontwerpopgaven 
voor Bad, waarvoor Jerde een eerste voorstel heeft gedaan.  
 
Vierseizoenenbadplaats 
De toekomst van Scheveningen Bad als een populaire bestemming is 
afhankelijk van de mogelijkheden om de sterke punten te versterken en 
nieuwe bestemmingen toe te voegen. Het doel om de gemiddelde 
bezoekersduur te verlengen, geldt voor alle seizoenen. Om dit doel te 
bereiken is het noodzakelijk nieuwe attracties aan Scheveningen Bad toe 
te voegen en daarnaast de kwaliteit van de huidige voorzieningen en de 
openbare ruimte te verbeteren. 
Essentieel bij het creëren van een vierseizoenenbadplaats is dat de 
verhoogde ruimtelijke en functionele waarde van Bad voordelen heeft voor 
zowel de inwoners als de bezoekers door een verbeterde bereikbaarheid 
en woon- en leefomgeving. 
 
 
 

Een nieuw ‘hart’ voor Scheveningen Bad 
Uit de analyse blijkt dat versterking van Scheveningen Bad gestart zou 
kunnen worden door een ingreep te doen midden in het centrum van Bad. 
Belangrijk hierbij is dat de ingrepen niet uitsluitend gericht moeten zijn op 
het Kurhaus en omgeving, maar dat hierbij een breder gebied betrokken 
moet worden, waaronder de Palacepromenade en omgeving en de meest 
zuidelijke Oranjeflat. Dát is de plek waar je aankomt en waar momenteel 
het aanzien van Bad wordt bepaald. De studie wijst uit dat dit gebied de 
beste mogelijkheden biedt om het in de Nota van uitgangspunten voor 
Scheveningen Bad vastgestelde programma te realiseren en uitvoering te 
geven aan de motie over het Kurshausplein. 
Uit de analyse blijkt verder dat de economische trekkers in Scheveningen 
Bad (Kurhaus, Pier, Circustheater, Pathe-bioscoop en het Holland Casino) 
onvoldoende met elkaar zijn verbonden en dat de openbare ruimte hier 
beter op moeten worden ingericht. Hier zijn de beste kansen om nieuwe en 
betere verbindingen te realiseren tussen het strand en de ‘tweede lijn’. 
Deze verbindingen zijn niet alleen nodig om het nieuwe centrum van de 
badplaats opnieuw op de kaart te zetten, maar ook om het plan 
commercieel te laten slagen (veel voetgangers zullen langs de winkels en 
restaurants komen). 
Het amusementsdistrict kan een wintertuin bevatten, gelegen op een 
hoger niveau zodat er gedurende elke seizoen een mooi uitzicht op strand 
en zee wordt geboden. 
 
Pleinen in Bad 
Zowel het Palaceplein als het Kurhausplein zijn onderdeel van het 
studiegebied. De inrichting en de kwaliteit van deze pleinen zijn erg 
belangrijk voor het doen slagen van de economische doelstellingen. De 
pleinen dienen de economische trekkers van Scheveningen Bad op een 
goede manier met elkaar te verbinden. Een goede koppeling van de 
pleinen aan detailhandel en openbaar vervoer is daarin cruciaal. De 
volgende thema’s voor de openbare ruimte spelen een grote rol: 
seizoensafhankelijkheid (niet alleen onoverdekte maar ook overdekte 
ruimtes) en koppelingen met detailhandel, restaurants, wellness, 
entertainment gecombineerd met hotels, woningen en 
parkeergelegenheden.
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De Pier 
Uit de studie blijkt dat gezocht moet worden naar een betere verbinding 
tussen de Pier en de pleinen in Scheveningen Bad. Ook kan de Pier meer 
bezoekers aantrekken door het verbeteren van bestaande en het 
toevoegen van nieuwe voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan 
familieattracties, restaurants en interactieve tentoonstellingen. De 
openbare ruimte moet beter aansluiten op reeds bestaande voorzieningen 
aan het strand en de boulevard. Het gebied op en rond de Pier kan ruimte 
bieden voor familie entertainment en de overdekte paden in de Pier 
kunnen dit icoon van Bad ook aantrekkelijk maken buiten het hoogseizoen. 
 
De Parel 
Er wordt gedacht aan een nieuw centraal element in Scheveningen Bad: 
de Parel. De Parel zou een theater met iconische architectuur kunnen zijn, 
dat wordt gesitueerd ergens op het aankomstpunt van Scheveningen Bad. 
Door de combinatie met aangrenzende, nieuwe openbare ruimte biedt het 
theater een aankomst zowel als zicht op de zee. Een beter ingerichte 
openbare ruimte zou ruimte kunnen bieden aan openluchtevenementen. 
Een koppeling van het nieuwe centrale element met restaurants en cafés 
kunnen het gebied aantrekkelijker maken voor avondbezoekers. 
 
Aankomst en verbindingen 
Cruciaal in de opgave voor het studiegebied zijn de verbindingen van de 
openbare ruimte met het Circustheater aan de oostzijde, met het strand en 
de Pier aan de westzijde en met de duinen aan de noordzijde. De 
aankomst vanaf de Zwolsestraat is belangrijk, waar meer openbare 
parkeervoorzieningen gerealiseerd kunnen worden in combinatie met 
woningbouw op de locatie van de tramremise. 
Een nieuwe indeling van de wegen en nieuwe architectuur moeten de 
aankomst in Scheveningen Bad duidelijk maken. 
Samenvattend wordt uitgegaan van het creëren van een centraal element 
in het hart van Scheveningen Bad als een katalyserende werking voor de 
vernieuwing van Bad. Vanuit dit element kan gewerkt worden aan nieuwe 
voorzieningen en attracties in combinatie met nieuw ingerichte openbare 
ruimtes en verbindingen met alle belangrijke elementen daaromheen, 
waaronder uiteraard het strand. Hierdoor moet de aantrekkingskracht van 
Scheveningen Bad als toeristische bestemming worden versterkt. Moderne 
stedelijke ruimtes en architectuur kunnen Scheveningen Bad een nieuwe 
identiteit geven. En als eenmaal de eerste stap is gezet, zullen meer 
initiatieven volgen, die bezoekers uit Den Haag en daarbuiten zullen 
lokken tot een langer verblijf in deze bruisende badplaats. 
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