
Een Wintertuin in Scheveningen-Bad

Een van de doelstellingen die te lezen is in gemeentelijke stukken, is het
bevorderen van het herfst-, winter-, en voorjaarsbezoek aan Den Haag, maar
vooral ook Scheveningen.
Daarbij wordt gedacht aan een aantal nieuwe toeristische attracties in Den Haag.
Nieuwe attracties moeten 365 dagen per jaar bezocht kunnen worden en makkelijk
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en reisbussen.
Een grote groep bezoekers komt met de trein naar Den Haag en neemt meestal de
tram om attracties te bezoeken. Een relatief kleine groep logeert een of twee
nachten in een hotel in Den Haag of Scheveningen.
Veel binnenlandse en buitenlandse bezoekers komen per bus naar Den Haag. Dat
zijn in het algemeen dagjes mensen die één of enkele attracties in Den Haag
bezoeken.
Een derde groep komt met auto's, parkeert ergens en neemt voor het bezoek aan
attracties en het centrum, de tram.

Welk soort attracties trekken het hele jaar door bezoekers en welk soort attracties
genereert herhalingsbezoek?

Glasgow in Schotland 70 parken waarin  3 hele grote Victoriaanse
wintertuinen en het Palmhouse.

Winterpalace, People's Palace, Glasgow
Museum uit 1898 met een gigantische wintertuin.

Eeuwen geleden werden in veel landen voor dat doel toeristische attracties
gebouwd: De Hortus Botanicus en in de 19de eeuw de Victoriaanse wintertuinen.



Kibble Palace, Glasgow (22 000 vierkante meter)
De bevolking van Glasgow daalde van 1 miljoen in 1951 tot 580 000 in 2006. Het
aantal huishoudens was in dat jaar 281 000 ofwel 2,06 persoon per huishouden.
Den Haag had in 2006: 475 000 inwoners en 241 000 huishoudens ofwel 1,97
inwoners per huishouden.

Winter Gardens, Tollcross Park, Glasgow

Botanic Garden, Palmhouse,  Glasgow

In Kew Gardens in London staan verschillende wintertuinen, maar de grootste
wintertuin in de wereld is het Eden Project in Cornwall, Engeland. Het



complex bestaat uit glazen hallen, waarvan de grootste 100 meter breed is, 200
meter lang en 55 meter hoog.

Palmhouse, Kew Gardens

Temperate House, Kew Gardens

Victoriaanse wintertuin in Liverpool



Wintertuin in Curibita, Brazilë

Het Eden Project in  Cornwall, Engeland

Het Eden Project in  Cornwall, Engeland

Nederland kent een aantal Hortussen met kassen. De Hortus Amsterdam heeft 3
kassen en die van Leiden 2.
Den Haag heeft een groot aantal parken en tuinen, maar geen enkele kas en dat
terwijl de stad wordt omzoomd door kassencomplexen.

Academy Mont-Cenis in Duitsand
180 meter lang, 72 meter breed en 16 meter hoog
Op het dak liggen zonnecellen, die tezamen een capaciteit hebben van
1000 kWp ofwel bij 750 uur zonlicht per jaar levert het 750 000 kWh
stroom per jaar op.



Moderne kassen kunnen worden gebouwd met photocellen in glazen panelen en zo
electriciteit opwekken.
Scheuten Solar in Venlo heeft de panelen en het overige glas geleverd van het
project in Herne, Duitsland op ongeveer 3 uur afstand van Den Haag.
De Academy Mont-Cenis in Herne is een modern glazen gebouw van 180 meter
lang, 72 meter breed en 16 meter hoog. De zonnecellen hebben een capaciteit van
1000 kWp ofwel bij 750 uur zonlicht per jaar levert het 750 000 kWh stroom per
jaar op.



In Scheveningen zou de zonne-energie gecombineerd kunnen worden met
windenergie. De zo opgewekte energie kan in de zomer gebruikt worden voor
koeling en in de winter voor verwarming van de ruimten.
Het belangrijkste doel van de glazen kassen is, dat in de middengedeelten mensen
365 dagen droog aan culturele activiteiten kunnen deelnemen.

De vormgeving van Victoriaanse wintertuinen in Engeland is uniek, zoals blijkt uit
de foto's in de bijgevoegde bijlage.
Maar vormgevers en architecten kunnen ook moderne glazen ontwerpen maken,
die passen in het stedelijke landschap.

Mogelijke locaties voor wintertuinen in Scheveningen zijn:
1. Het Westbroekpark met als thema 'rozen' en daarmee verbonden
'romantische' culturele activiteiten.
2. De Harstenhoek in Scheveningen met als thema duinplanten en 'dramatische'
culturele activiteiten.

Deze 2 lokaties zijn vanaf Den Haag CS en Den Haag HS bereikbaar met tramlijn 9.
De Harstenhoek ligt op enige afstand van de keerlus aan het Zwarte Pad, maar er
zijn ook parkeerplaatsen aan de Zwolse straat, die in de winter weinig worden
gebruikt.

De wintertuinen kunnen zo ontworpen worden, dat het hele jaar door musical-,
toneel-, dans-, en muziekvoorstellingen kunnen worden gegeven. Ook zou deze
wintertuin gecombineerd kunnen worden met een Oranjerie ofwel een Koninklijk
Huis Museum.

Overdekte ruimtes garanderen niet alleen bezoek gedurende het hele jaar, maar
ook veel herhalingsbezoek.
Maar het moeten niet alleen plantenkassen, maar vooral ook doorzichtige culturele
ruimtes zijn, die een milieuvriendelijke uitstraling hebben.


