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In 1996 verscheen de notitie Verblijfsaccommodaties in Den Haag, hotels, pensions en over-
nachtingen (DSO, oktober 1996), waarin het beleid van de gemeente Den Haag 
ten aanzien van logiesaccommodaties is beschreven. Eind 1998 is op verzoek van het
gemeentebestuur de actualiteit en effectiviteit van dit beleid bekeken. Geconcludeerd
werd dat de hoofdlijnen van het beleid overeind stonden, maar dat er onvoldoende 
actieve sturing en stimulans was om initiatieven van de grond te krijgen. In de praktijk
bleek namelijk slechts één op de tien initiatieven voor een hotelvestiging daadwerkelijk
tot een ontwikkeling te leiden. Ook al werd op dat moment geen actie ondernomen, 
wèl werd aangegeven dat bijsturing van het hotelbeleid op termijn niet uit te sluiten was. 
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In het gemeentelijk beleidsprogramma 1998-
2002, Hernieuwd Perspectief (rv 111, april
1998) is toerisme aangewezen als speerpunt
van beleid. Momenteel is een beleidsnota
voor Toerisme in concept gereed en is de
visie op de horeca in procedure gebracht
voor besluitvorming. De Structuurvisie
Horeca Den Haag (rm 84, oktober 1999) 
gaat echter niet in op de hotelsector en de
concept-beleidsnota Toerisme Den Haag, 
‘s-Gravenhage en The Hague behandelt het
hotelbeleid alleen in een breder perspectief.
Met deze twee nota’s is er dus nog geen
sprake van een geactualiseerd en uitgewerkt
beleid ten aanzien van hotels1.

Van de zijde van de wethouders EP en
ROSV is onlangs - mede naar aanleiding
van diverse hotelinitiatieven zowel vanuit 
de markt als plannen vanuit de gemeente
zelf - de vraag gerezen of het hotelbeleid
nog wel adequaat inspeelt op de huidige
hotelmarkt en welke locaties voor hotel-
ontwikkeling in aanmerking komen. 
Eind 1999 werd daarom aan de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling gevraagd het 
hotelbeleid te actualiseren en te concretise-
ren zodat dit een rol kan vervullen als:
• sturingsmiddel voor initiatieven
• toetsingskader voor concrete aanvragen

• basis voor bestemmingsplanprocedures
(vrijstelling, bestemmingsplanwijziging)

• basis voor organisatie, acquisitie- en
promotie-activiteiten

• input voor andere relevante beleids-
producten (Masterplan Scheveningen-
Kuststrook, Binnenstadsplan, nota
Toerisme)

• Haagse inbreng in relevante buiten-
gemeentelijk producten (studie naar de
verblijfsaccommodaties in Haaglanden
in opdracht van het Stadsgewest
Haaglanden). 

De voorliggende notitie geeft daarnaast aan
waar ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig,
gaande of gewenst zijn en welk type accom-
modatie gewenst is. 

De notitie begint met korte antwoorden 
op de vragen waarom hotelbeleid nodig 
is en welke rol de gemeente daarin heeft
(hoofdstuk 2). 
Daarna volgt (in hoofdstuk 3) een korte
terugblik op het beleid uit 1996. 
Vervolgens wordt gekeken naar de actuele
marktsituatie in Den Haag ook in relatie tot
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht (hoofd-
stuk 4) en wordt een blik geworpen op
trends en verwachtingen (hoofdstuk 5). 
Op basis hiervan is het beleid op onderdelen
geactualiseerd en geconcretiseerd (hoofd-
stuk 6) en zijn hotellocaties aangegeven en
beoordeeld (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 8 sluit
af met de conclusies en aanbevelingen.
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1 Het gemeentelijk hotelbeleid includeert ook de accommodatievormen pensions en hotelstudio’s. 
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Er zijn zowel ‘positieve’ als ‘negatieve’ aan-
leidingen voor de gemeente om actief
hotelbeleid te voeren.
Hotels vormen een belangrijke factor bin-
nen het toeristisch-recreatieve en zakelijke
profiel van Den Haag. Dit profiel past ver-
volgens in de context van de Deltametro-
pool, waarin de vier grote steden onder-
scheidend en complementair zijn aan elkaar. 
Een adequaat hotelaanbod heeft een stimu-
lerende werking op het toeristisch milieu
van de stad en een aantrekkende werking 
op toeristen. 
Het vergroten van de economische ‘spin-
off’ van bezoekers aan Den Haag is gebaat
bij een toename van het aantal overnachtin-

gen. Zo doet een langere verblijfsduur - met
name een overnachting - de uitgaven per
bezoeker sterk stijgen (overnachten, uit eten
gaan, taxirit, cultureel bezoek etc.), zonder
dat de overlast (verkeersbewegingen de stad
in en uit, parkeeroverlast) toeneemt. 
De hotelbranche en de genoemde ‘spin-off’
leveren relatief veel structurele werkgele-
genheid op voor laag opgeleiden, waaraan
behoefte is in Den Haag. 

In 1997 had de logiesverstrekkende branche
in Den Haag volgens het Bedrijfschap
Horeca zo’n 1.200 werknemers in dienst en
werd er gemiddeld 1.678.000 gulden per
hotel per jaar omgezet. Daarnaast levert de
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toeristenbelasting extra directe inkomsten
voor de gemeente op. 

Een hotel is echter niet op elke locatie
gewenst. Afhankelijk van omvang, categorie
etc. zijn er locaties die vanwege hun ligging,
karakter en mobiliteitsprofiel niet geschikt
zijn voor een hotelvestiging. 

De gemeente kan ongewenste vestigingen
tegengaan en randvoorwaarden aan wense-
lijke vestigingen stellen. 
Daarmee kan worden voorkomen dat vesti-
ging op een sub-optimale locatie plaats-
vindt, terwijl er betere locaties (met een
grotere meerwaarde voor de stad) beschik-
baar zijn. Er zijn ook voorbeelden waar een
hotel een grote uitstraling of zelfs een status

verhogend effect heeft op een gebied en
daarmee als ‘aanjager’ voor ontwikkelingen
kan fungeren (bijvoorbeeld Hotel New York
op de Kop van Zuid in Rotterdam). 

Voorwaarden scheppen voor, stimuleren en
reguleren van hotelvestigingen past derhalve
in het gemeentelijke beleid. 
Door de branche te stimuleren en te sturen
op vestigingslocaties met een zo groot
mogelijke meerwaarde voor de stad als
geheel (bijvoorbeeld versterking van
gebiedsprofielen, ondersteuning van
gebiedsontwikkelingen en aanjager van het
economisch functioneren), kan de gemeente
haar doelstellingen optimaliseren. 
Daarvoor is een beleidskader van belang.
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2.2 HOE STUREN OP DE HOTELMARKT?

Een actieve inzet van de gemeente gaat uit
van een positieve stimulans om hotelvesti-
gingen op aangewezen locaties te realiseren.
De mogelijkheden van gemeentelijke stu-
ring kennen een grote bandbreedte:

• Publiekrechtelijk: 
bestemmingsplannen

Hotels zijn in de regel als aparte categorie
opgenomen in bestemmingsplannen. Dit
betekent dat een gewenste hotelvestiging
moet passen in de vigerende bestemming,
een aanpassing van het bestemmingsplan
nodig is of een vrijstelling verleend moet
worden om een vestiging mogelijk te maken
(wijzigingsbevoegdheid, (partiële) herzie-
ning, artikel 19 procedure).

Het merendeel van de bestaande hotels is
als zodanig bestemd. Het aantal locaties
waar een hotelbestemming wel is opgeno-
men maar niet gerealiseerd is, is schaars. Dit
betekent dat (bijna) elk nieuw initiatief juri-
disch-planologische medewerking van de
gemeente vereist, ook als het om een ver-
bouwinitiatief gaat voor een gebouw met
een andere bestemming. De termijnen die
voor de procedures nodig zijn variëren van
9 maanden (art. 19) tot 1,5 à 3 jaar (bestem-
mingsplanherziening). In nieuwe bestem-

mingsplannen kan rekening worden gehou-
den met hotelvestigingen, hetzij door deze
als bestemming op te nemen, hetzij door
vrijstellingsmogelijkheden of wijzigingsbe-
voegdheden op te nemen. Daarbij kan de
omvang van de vestiging in vierkante meters
globaal worden aangegeven. De laatste twee
bestemmingsregelingen spelen het beste in
op voortdurend wijzigende (markt)omstan-
digheden. Een hotel op enigerlei wijze rege-
len in het bestemmingsplan, kan ook een
stimulerende werking hebben op de markt.
Overigens is het in bestemmingsplannen
niet mogelijk om het kwaliteitsniveau of de
categorie en classificatie dwingend op te
leggen. Aangezien sommige categorieën
hotels een minimum volume vereisen, is
alleen indirect via de omvangbepaling enige
invloed hierop uit te oefenen. 

• Privaatrechtelijk: uitgifte, 
convenant en PPS-constructie

Via de privaatrechtelijke weg is desgewenst
wat meer invloed uit te oefenen op de cate-
gorie en classificatie van een hotelvestiging,
bijvoorbeeld met het grondprijzenbeleid.
Voor de grondwaardebepaling volgt de
gemeente in principe marktconforme bere-
keningsmethodieken. In het verleden is
gebleken dat de lager geclassificeerde hotels



de relatief hoge grondprijzen in de stad niet
kunnen opbrengen. Voorts kan in situaties
waar de gemeente (mede) sturend is bij de
invulling van bepaalde gebieden of percelen,
een hotelvestiging als randvoorwaarde of
optie in de planvorming worden ingebracht.

• Aankoopbeleid
In bijzondere situaties zou aankoop van pan-
den als middel gebruikt kunnen worden om
het hotelbeleid te realiseren. Dit middel
wordt bij de gemeente terughoudend
gebruikt. Waar aankoop om andere redenen
aan de orde is, zou door de gemeente een
hotelbestemming geïnitieerd kunnen worden. 

• Subsidies
Subsidies en/of bijdragen van hogere over-
heden kunnen bijna uitsluitend worden

gebruikt om randvoorwaardelijke maatrege-
len (bijvoorbeeld herinrichting openbare
ruimte) te realiseren ter stimulering van
gewenste hotelvestigingen. Zo zijn er gebie-
den die voor (Europese) toeristische stimu-
leringssubsidies in aanmerkingen komen of
die in het kader van het Grote-Stedenbeleid
extra aandacht krijgen. Ook werkgelegen-
heidsprojecten bijvoorbeeld voor langdurig
werklozen bieden indirect mogelijkheden.

• Acquisitie & promotie
Door acquisitie en accountmanagement
maar ook bij gebieds- en projectontwikke-
ling kan de gemeente marktpartijen actief
benaderen en interesseren voor de ontwik-
keling van hotelvestigingen op door de
gemeente gewenste locaties. Hierbij speelt
een wervend beleid een belangrijke rol.
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Het beleid dat in 1996 in Verblijfsaccom-
modaties in Den Haag, hotels, pensions 
en overnachtingen (DSO, oktober 1996) 
is geformuleerd luidt in het kort:

De gemeente Den Haag staat - in het kader
van economische versterking - in beginsel positief
tegenover (nieuw-, aan- en verbouw) initiatie-
ven op de markt van verblijfsaccommodaties.
Nieuwe verblijfsaccommodaties dienen zich bij
voorkeur in de toeristisch-recreatieve speerpunt-
gebieden te vestigen c.q. in de centrale zone of
langs het zeefront. Verder kunnen vestigingen
van beperkte omvang ter ondersteuning van een
specifiek project of vestigingen gericht op specifie-
ke doelgroepen, bij wijze van uitzondering,
elders gelokaliseerd worden. 
Het bepalen van het segment, de klasse en de
omvang wordt in principe aan marktpartijen
overgelaten, maar kan op bepaalde locaties aan
specifieke randvoorwaarden onderhevig zijn.
Een verdere diversificatie (bijvoorbeeld met 
budget-klasse accommodaties en appartementen
voor toeristisch verhuur) van het Haagse aanbod
is echter gewenst. Ieder initiatief wordt afzon-
derlijk op zijn merites, economische effecten 
alsmede planologische en stedenbouwkundige
mogelijkheden bekeken. 

In de bij de notitie gevoegde brief van de
wethouders EMP en ROSV aan de respec-
tievelijke vakcommissies werd de heersende
bezorgdheid van het Haagse Hoteloverleg
(overleg tussen gemeente en Haagse hotel-
liers) over de relatief lage bezettingscijfers
aangestipt. 

Sinds het verschijnen van de nota heeft de
Nederlandse hotelmarkt zich, mede onder
invloed van de algemene economische
groei, zeer positief ontwikkeld. Dit is echter
niet helemaal het beeld als er naar de ont-
wikkelingen in Den Haag wordt gekeken. 
Sinds 1996 zijn er in Den Haag drie nieuwe
hotels geopend: het Dorint Hotel (circa 200
kamers met 300 bedden) op het Nederlands
Congres Centrum, het City-Hostel nabij
station Hollands Spoor (circa 50 kamers

met 220 bedden) en laatstelijk (januari 2000)
het Hotel Royal Dutch Lion in het voorma-
lige GAK-pand aan de Laan van
Meerdervoort (47 kamers en circa 100 bed-
den). Het gaat om enerzijds nieuwbouw
bovenop het Congresgebouw en anderzijds
verbouw van bestaande gebouwen. Twee
van de drie plannen waren reeds vóór 1996
geïnitieerd. Vanaf 1996 tot heden hebben
geen gronduitgifte-transacties plaatsgevon-
den voor nieuwbouw van een logiesbedrijf.
Wel is sinds 1996 één bestemmingsplan tot
stand gekomen waarin nieuwe vestigingslo-
caties voor een hotel is opgenomen: bestem-
mingsplan Scheveningen-Haven (1999). In
Kijkduin daarentegen zal bij het voormalige
hotel Zeehaghe de bestemming verblijfsac-
commodatie definitief verdwijnen nu de
verbouw tot seniorenwoningen bijna vol-
tooid is. Sinds 1996 hebben gevestigde
hotelbedrijven ook geïnvesteerd in vernieu-
wing, renovatie en opwaardering. Dit is
onder meer gebeurd in Hotel Atlantic
Kijkduin, Hotel Bel Air, Promenade Crown
Plaza, Kurhaus en Van Zanen.

Vanuit de gemeente (DSO) is sinds de
beleidsformulering over een reeks van hote-
linitiatieven op planologisch, stedenbouw-
kundig en economisch gebied geadviseerd.
In enkele gevallen van gebruikswijziging van
een pand is voorgesteld om de bestemming
in een hotelfunctie te veranderen of - zoals
bij de voormalige jeugdherberg in
Ockenburgh - om juist de logiesfunctie te
behouden. Voor enkel initiatiefnemers is
door DSO een marktverkenning uitgevoerd
of is naar een locatie gezocht. 
Verder zijn vele vragen ten aanzien van de
hotelbranche en de Haagse hotelsituatie
beantwoord. Er is met name reactief gehan-
deld. De hotelmarkt is vanuit de gemeente
niet of nauwelijks actief bewerkt en zeker
niet vanuit één coördinerend punt, 
waardoor één en ander versnipperd is uit-
gevoerd. Kijkend naar de effectiviteit van
het hotelbeleid kan geconcludeerd worden
dat die te wensen overlaat. 

12Room Service



HUIDIGE
HOTELMARKT
HUIDIGE HOTELMARKT

13 Room service
H

O
O

FD
S
TU

K
4



• Nederland en de vier grote steden
Nederland telt in 1999 volgens opgave 
van het Bedrijfschap Horeca ruim 2.900
logiesverstrekkende bedrijven (inclusief
kamerverhuur, slaaphuizen etc.) met een
totale logiescapaciteit van ruim 86.000
kamers en bijna 179.000 bedden. 
In de Randstad spant Amsterdam de kroon
met meer dan 300 logiesverstrekkers, 
tegenover ongeveer 80 in Den Haag, 
70 in Rotterdam en 25 in Utrecht. 

De bedrijven in Amsterdam vertegen-
woordigen een capaciteit van bijna 
15.000 hotelkamers tegenover ongeveer
3.000 kamers in Den Haag en Rotterdam 
en bijna 1.000 in Utrecht. 

Onderstaand grafiek geeft de verdeling weer
van het aanbod per Benelux-Hotelclassificatie
(bhc) in de vier grote steden. 

• Den Haag en omgeving
Hieronder wordt eerst kort een overzicht
gegeven van het hotelaanbod2 in het
Stadsgewest Haaglanden, waarna het Haagse
aanbod uitgebreider aan de orde komt.

Haaglanden 
Haaglanden heeft totaal circa 110 hotels
met zo’n 4.100 kamers en in totaal iets meer 
dan 8.300 bedden. Daar zijn de groepsac-
commodaties niet bij inbegrepen. Deze bie-
den bij elkaar nog zo’n 670 bedden. Binnen
Haaglanden heeft de gemeente Den Haag
de grootste concentratie met meer dan 
70 hotelvestigingen en 70% van de totale
logiescapaciteit (kamers en bedden). 
De overige capaciteit is globaal als volgt
over de gemeenten verdeeld:
Delft 20 hotels / 750 bedden 
Wassenaar 4 hotels / 300 bedden
Zoetermeer 3 hotels / 350 bedden
Monster 3 hotels / 150 bedden
Voorburg 2 hotels / 250 bedden
Rijswijk 2 hotels / 100 bedden
Leidschendam 1 hotel / 130 bedden
Naaldwijk 1 hotel / 160 bedden
Totaal 36 hotels / 2190 bedden

Het Haaglandse hotelaanbod (exclusief 
Den Haag) is in bijlage 2 naar categorie
(bhc) gerangschikt. Daaruit blijkt dat overig
Haaglanden ongeveer evenveel kamers in de
drie- als in de viersterren-categorie heeft.
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4.1 AANBOD

2 Het aangegeven aantal kamers en bedden in de Haagse hotels en pensions is de geregistreerde capaciteit volgens de Stichting
Promotie Den Haag (bewerkt in bijlage 1 en aangegeven op kaart 1). Het gaat dus uitsluitend om het officiÎle (minimale) aanbod 
aan logiesaccommodaties voor toeristisch en zakelijk gebruik. Slaaphuizen en kamerverhuurbedrijven vallen in tegenstelling tot de
cijfers van het Bedrijfschap Horeca daarbuiten; zo ook de extra bedden die op piekmomenten bijgezet worden of door particulieren
worden aangeboden. Het naar categorie (bhc) verdeelde kamer- en beddenaantal is wel met inbegrip van hotelappartementen en 
studio’s. De hotels en pensions in de eenvoudige en budgetklasse (logiesvormen met ÈÈn of geen ster) en accommodaties waarvan 
de classificatie onduidelijk is, zijn als één groep behandeld. In deze laagste categorie zijn de gegevens minder nauwkeurig aangezien
actuele gegevens vaak ontbreken.



De driesterren-categorie bestaat uit relatief
veel kleine hotels/pensions. Aanbod in 
de eenvoudige en standaard klasse 
(1 en 2 sterren) ontbreekt bijna volledig. 

Den Haag
Den Haag telt per januari 1999 71 hotels 
en pensions die totaal circa 3.000 kamers,
suites, appartementen en studio’s bieden
met te zamen ongeveer 6.000 bedden.
Daarbij zijn niet inbegrepen de bijna 
200 bungalows in Kijkduinpark.
Kamers in de vijf- en met name vierster-

ren-categorie - de luxe en eerste-klas hotels
- zijn in Den Haag met bij elkaar 2113
kamers goed vertegenwoordigd. 
Slechts een klein deel van de vijfsterren-
capaciteit voldoet echter aan de hoge inter-
nationale normen. Het aantal kamers in het
middensegment (de driesterren-klasse) is
beperkt (539), zeker gezien de geringe (156)
uitwijkmogelijkheden in de tweesterren-
klasse. Bovendien gaat het om kleine vesti-
gingen van gemiddeld 23 kamers waar het
bijvoorbeeld in de vier- en vijfsterren-hotels
in Den Haag om gemiddeld zo’n 140
kamers per vestiging gaat. Het gemiddeld
aantal bedden van alle hotels in Den Haag

is 85; wat neerkomt op gemiddeld 40 tot 45
kamers per hotel. Nederlandse hotels tellen
gemiddeld 61 slaapplaatsen en 30 kamers. 
In de lagere ‘economy’ klassen is het
Haagse aanbod mager. Een grotere hotel-
vestiging in het budget- tot middensegment
voor de opvang van grotere groepen ont-
breekt in Den Haag. Ten opzichte van 1996
is het aantal hotels/pensions in Den Haag
licht afgenomen terwijl het totaal aantal
kamers en bedden is toegenomen. 
De toename is voornamelijk gerealiseerd in
de viersterren-klasse hotels. 
De hotels en pensions in Den Haag zijn
voor het overgrote deel gesitueerd in
Scheveningen (43%), in de omgeving van
het Nederlands Congres Centrum (21%) 
en in of nabij de binnenstad (27%). Ook bij
Kijkduin zijn logiesaccommodaties te 
vinden. Hier is ook de enige camping en 
het enige bungalowpark van Den Haag
gevestigd. Daarmee is de huidige spreiding
globaal in overeenstemming met de toeris-
tisch-recreatieve en de zakelijke concentra-
tiegebieden van Den Haag: binnenstad, 
station CS en HS, Beatrixkwartier,
Scheveningen, Kijkduin en Nederlands
Congres Centrum en omgeving (kaart 2). 
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logiesvorm en classificatie (bhc) aantal aantal kamers/bedden

1994 1996 1999 1994 1996 1999

hotel***** 4 4 4 562/921 562/921 568/977

hotel**** 10 10 11 1351/2972 1315/2972 1545/3187

hotel/pensioen*** 22 23 23 587/1085 576/1059 539/1125

hotel/pensioen** 14 16 13 196/406 228/468 156/320

hotel/pensioen*, 0 of onbekend 21 21 20 195/396 233/462 195/521

Totaal 71 74 71 2891/5780 2950/5882 3003/6135

Bron: Informatiegids 1999 Den Haag, Scheveningen & Kijkduin, Stichting Promotie Den Haag, bewerking DSO/RO.

Hotelaanbod in Den Haag 1994, 1996 en 1999 per categorie

4.2 VRAAG

De parameters van de vraagkant van de
logiesmarkt zijn het aantal hotelovernach-
tingen, het aantal gasten en de bezettings-
graad in de verblijfsaccommodaties.

• Nederland en de vier grote steden
In 1998 werden in Nederland 27,6 miljoen
hotelovernachtingen geregistreerd. 
Dat was een groei van 8% ten opzichte 



van 1997. Van die overnachtingen zijn 
47% van Nederlanders. Tussen 1995 en
1997 is het aantal hotelovernachtingen in
Den Haag en randgemeenten gestegen met
9,8%. Daarmee loopt Den Haag en omge-
ving in de pas met landelijke ontwikkelin-
gen. De stijging kwam geheel voor rekening
van Nederlanders. Den Haag en omgeving
doet het in vergelijking met Rotterdam
goed. Amsterdam laat echter de meest spec-
taculaire groei zien. Daar heeft de groei tot
grote krapte op de hotelmarkt geleid.

• Den Haag
Onderstaande overnachtingscijfers zijn
exclusief de overnachtingen in Kijkduinpark
(bungalows en camping). In 1999 werden
daar ca 419.000 overnachtingen gerealiseerd.

Het aantal overnachtingen in hotels en 
pensions in Den Haag is tussen 1994 en

1998 met ongeveer 40% gestegen. 
De stijging tussen 1997 en 1998 bedroeg
27%. Het aantal verblijfsgasten stijgt relatief
harder dan het aantal overnachtingen. 
Dit betekent dat de gemiddelde verblijfs-
duur aan het afnemen is. Was die in 1994
ruim twee dagen (2,1); in 1997 en 1998 is 
de verblijfsduur gedaald tot minder dan
twee dagen (1.9). Dit is een trend die 
ook landelijk is waar te nemen. 
Voor 1999 zijn nog geen CBS-overnach-
tingscijfers beschikbaar.

Het kamer-bezettingscijfer geeft een beter
beeld van de vraag- en aanbodsituatie op 
de hotelmarkt. Alleen de bezettingscijfers
van de drie- tot vijfsterren hotelkamers 
zijn bekend. 

De gemiddelde kamerbezetting in 
Den Haag (+ 74%) loopt momenteel on-
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kamers (ca) 1995 1997 +%

Den Haag e.o.* 3.000 915.259 1.004.704 9,8

Amsterdam 15.000 4.889.743 5.792.630 18,5

Rotterdam 3.000 573.476 589.868 2,9

Utrecht 1.000 227.141 248.717 9,5

Nederland 86.000 19.828.000 21.995.547 10,9%

Bron: Stichting Promotie Den Haag

*Inclusief de randgemeenten, Leidschendam, Wassenaar, Zoetermeer, Rijswijk, Voorburg en Naaldwijk.

Overnachtingen in hotels in Den Haag e.o., Amsterdam, Rotterdam, Utrecht 
en Nederland

overnachtingen 1994 1995 1996* 1997 1998*

Den Haag 359.449 365.909 414.474 333.357 385.700

Scheveningen en Kijkduin 331.449 326.969 350.247 428.213 580.900

totaal aantal overnachtingen Den Haag 690.878 692.878 764.721 761.146 970.200

totaal aantal gasten Den Haag 321.676 342.959 389.452 398.534 501.500

Bron: CBS

*1996 is het jaar van de Vermeer-tentoonstelling en in 1998 vierde Den Haag haar 750-jarig bestaan.

Overnachtingen en gasten in Haagse hotels/pensions 1994 tot 1998.



geveer in de pas met het landelijke cijfer
(76%) en is goed te noemen. Rekening 
houdend met week- en seizoenspreiding 
zal regelmatig capaciteitstekorten optreden.
In Amsterdam is dat helemaal het geval; daar
worden bezettingspercentages van 80%
gehaald. 
De hoge bezetting is volgens Horwath
Consulting (gerenommeerd bureau in de
hotelbranche) iets van de laatste jaren en
nog niet eerder zo hoog geweest.
De hoge bezettingscijfers hebben te maken
met onder meer:
- De goede economische ontwikkeling ook

in Nederland. Dit heeft positieve effecten
op het toerisme en - belangrijk voor 
Den Haag - met name ook op de zakelijke
markt. De zakelijke markt zorgt voor een
belangrijk deel voor de groei. Zakelijke
overnachtingen vinden voor 90% plaats in
hotels, terwijl toeristische overnachtingen
ook op campings en in bungalows plaats-
vinden. De toeristische markt heeft op
landelijke niveau een marktaandeel van
ongeveer 30% in de hotellerie. 

- Den Haag profileert zich steeds meer als
een VN-stad en internationale stad van
recht, bestuur en communicatie.
Organisaties als het Internationale Hof
van Justitie, het Joegoslavië Tribunaal, 
het OPCW en Europol maar ook de
ministeries en de nieuwkomers uit de
ICT-branche dragen bij aan de goede
marktontwikkelingen en aan behoud 
van het buitenlandse marktaandeel. 

- Een groot tekort aan logiescapaciteit in
Amsterdam. Een beperkt deel van de groei
van de hotelbezetting in Den Haag is hier

een gevolg van. Ook al zal de ‘overflow’
niet omvangrijk zijn, enige waarschuwing
is op zijn plaats. Zeker als de in Amsterdam
geplande uitbreiding van zo’n 5.000 hotel-
bedden tot 2004 in ogenschouw wordt
genomen. 

Ook de capaciteit rondom Schiphol neemt
fors toe en in Rotterdam is de markt ook in
beweging. Het effect van deze ontwikkelin-
gen op de Haagse hotelmarktsituatie is
moeilijk te voorspellen. Verwacht mag wor-
den dat de autonome groei van hotelover-
nachtingen in Den Haag voldoende is om
een mogelijke terugslag te voorkomen. 
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hotelcategorie 1997 1998 1999

hotel***** 62 68 74

hotel**** 61 69 72

hotel/pensioen 69 79 80

gemiddeld 62 70 74

Bron: DSO.

Gemiddelde kamerbezetting in Haagse ***/****/***** sterren hotels 1997, 1998 
en 1999 (afgerond %)
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4.3 BESTEDINGEN
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Type bezoeker Bezoekaantal Gemiddelde besteding Totale bestedingsvolume

(in nachten) (guldens per persoon (guldens x 1000)

per etmaal)

Nederlandse hotelgast 342.043 97 33.178,2

Buitenlandse hotelgast 419.104 224 93.879,3

Hotelgast subtotaal §761.147 168 126.957,5

Nederlandse bugalowgast 101.538 46 4.670,7

Buitenlandse bungalowgast 112.112 59 6.614,6

Bungalowgast subtotaal 213.650 53 11.285,3

Totaal 974.797 142 138.242,8

Bron: CBS, NBT, 1997 / Stichting Promotie Den Haag, 1998.

Bestedingen 1997

De Nederlandse gast besteedt het meest bij
een zakelijke overnachting en het minste bij
een lange vakantie (> 3 dagen). 
Voor een korte vakantie (< 3 dagen) in eigen
land wordt gemiddeld 205 gulden besteed.
Buitenlandse gasten echter besteden over 
de hele linie genomen gemiddeld meer.
Hieronder is het totale bestedingsvolume

van verblijfsaccommodaties in Den Haag
berekend. Daarbij is uitgegaan van de lan-

delijk gemiddelde besteding per persoon 
per dag in 1997. 
Geconcludeerd kan worden dat de buiten-
landse hotelgast relatief het meest bijdraagt
aan de toeristische omzet in Den Haag en
per overnachting ruim twee keer zoveel geld
spendeert als een Nederlandse gast. 
De hotelgast heeft naar verhouding ook een
veel hoger aandeel in het bestedingsvolume
dan de bungalowgast.
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Toerisme is wereldwijd de grootste werk-
gever. Voorspeld wordt dat toerisme in de
nabije toekomst wereldwijd de snelst groei-
ende sector is en blijft ook al vlakt de hoog-
conjunctuur af. De World Tourism
Organisation (WTO) voorziet dat de 
reiziger van de 21e eeuw weinig tijd maar
wel veel geld zal hebben om te besteden.
Ook voorziet de WTO met de komst van
de euro een positief effect op het toerisme
in Europa. Het Nederlands Bureau voor
Toerisme (buitenlandse markt) en de
Stichting Toerisme en Recreatie AVN 
(binnenlandse markt) voorspellen voor de
komende jaren een groei van 3% per jaar
voor beide toeristenmarkten. Of en hoelang

de opgaande lijn nog door zal zetten, is
natuurlijk de vraag. De eerste berichten van
stabilisatie c.q. afnemende groei van de
vakantiemarkt ondanks de verder stijgende
welvaart zijn reeds verschenen. Zo is 
volgens gegevens van het CBS de
Nederlandse vakantieparticipatie aan zijn
plafond (± 80%) en is de stijging van de
vakanties van Nederlanders bijna uitsluitend
het gevolg van de bevolkingsgroei. 
De uitgaven aan vakanties blijven wel 
stijgen. De voornaamste groei op de hotel-
markt zal in Nederland van de zakelijke 
en buitenlandse markt alsmede van de 
blijvende groei van korte vakanties van
Nederlanders in eigen land komen. 
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5.1 TOEKOMSTVERWACHTING

5.2 TRENDS

Op de hotelmarkt zijn voor zowel de 
aanbod- als de vraagkant diverse trends 
en ontwikkelingen waar te nemen:
• Het aantal logiesverstrekkers groeit

gestaag. Onder de viersterren-hotels 
is de groei al drie jaar het grootst, 
zo ook in Den Haag.

• Hotels worden steeds groter. Tien jaar
geleden had een gemiddeld hotel in
Nederland 21 kamers en 43 bedden,
tegenover de huidige 30 kamers met totaal
61 slaapplaatsen. De schaalvergroting en
capaciteitstoename (23.000 kamers) 
ging in diezelfde periode gepaard met 
een lichte afname (- 3%) van het aantal
vestigingen. 

• Het belang van de grote hotelketens
op de Nederlandse markt neemt toe 
(45% van de kamers in ketenhotels). 
Het zijn met name de ketens die de
komende jaren uitbreiden.

• De kwaliteitsverbetering in de hotels
kenmerkt zich met name door een toena-
men van luxe en het aantal voorzieningen.
Dit is mede het gevolg van bedrijfsaanpas-
singen in het kader van de begin 1999
gewijzigde Benelux-Hotelclassificatie.
Gasten vinden kwaliteit steeds belangrij-
ker en zijn bereid daarvoor te betalen.

• Luxe is niet meer bijzonder. Om zich te
onderscheiden leggen hotels zich daarom
steeds meer toe op specifieke segmenten,

thema’s of doelgroepen en zoeken naar
authenticiteit in inrichting, locatie en
gebouw. Ook in de hotelbranche is de 
vervaging van de sectorgrenzen waar-
neembaar; er wordt gezocht naar nieuwe
concepten en strategische koppelingen
met andere publieksvoorzieningen:
- hotels in combinatie met of in aanslui-

ting op andere functies zoals kantoren,
sportvoorzienigen etc. Zo vestigt Golden
Tulip een hotel in directe aansluiting tot
het Academisch Ziekenhuis Groningen
voor patiënten en hun bezoekers;

- Hotel New York is een alom bekend
voorbeeld van hergebruik van een bijzon-
der gebouw met van oorsprong een ande-
re functie en zo zijn er meer voorbeelden:
de vuurtoren in Harlingen en Grand
Hotel Karel V in het voormalig huis van
de Ridderlijke Duitse orde in Utrecht;

- (kleinere, privé) logiesaccommodaties
die huiselijkheid en eigen stijl uitstralen
(‘boutique hotels’) als reactie op de
voortgaande schaalvergroting;

- bijzondere (thematische) hotels: 
werkhotels, woonhotels, dansershotel,
designershotels etc. (het kinderhotel
‘Hoteldebotel’ in Nijmegen sloot in
1998 overigens haar deuren wegens
gebrek aan klandizie).

• Hotels in Nederland moeten het met
name hebben van de zakelijke en 



buitenlandse klant. (Buitenlanders zijn
goed voor eenderde van alle overnachtin-
gen in Nederland.) Dit is in Den Haag
ook het geval. 
Naar verwachting zal de zakelijke gast en
de congresganger in de toekomst vaker
dan nu in een middenklasse hotel over-
nachten in plaats van in de hoger geclassi-
ficeerde hotels. 

• Steeds meer Nederlanders - met name
tweeverdieners en senioren - brengen hun
korte vakantie door in eigen land. Bij een
korte vakantie is het hotel, na bungalows,
de meest populaire overnachtingsvorm.
Hier speelt de hotelmarkt op in door
arrangementen aan te bieden. 
Steeds meer (vrijetijds)activiteiten (incl.
familiebezoek) worden gecombineerd 
met een overnachting. De hotelkamer
krijgt de functie van logeerkamer. 

• Hotelgasten zijn vergeleken met bunga-
lowgasten gemiddeld ouder en hebben
veel minder vaak minderjarige kinderen bij
zich. Voor de hotellerie zal het belang van
de senioren voortdurend toenemen. Deze
groep hecht grote waarde aan comfort,
zekerheid, veiligheid en persoonlijke zorg. 

• Het belang van de informatie- en com-
municatietechnologie neemt ook in de
hotelbranche toe (informatie, reservering). 

• Ten opzichte van 1997 is de omzet van 
de Nederlandse hotels toegenomen met
11%. In 1998 bedroeg de totale omzet 
ƒ 5,4 miljard (gemiddeld 1,9 miljoen 
per vestiging). De verwachting is dat de
omzet de komende jaren en op de langere
termijn blijft stijgen, echter minder hard
dan de afgelopen vier jaar toen de hotels 
de grootste groei in de horecabranche 
lieten zien.
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5.3 PERSPECTIEF

De verwachtingen ten aanzien van zowel 
de toeristische en zakelijke verblijfsmarkt 
als de congresmarkt zijn voor Nederland en
daarmee ook voor Den Haag gunstig. 
De profilering van Den Haag als bestuurs-
centrum, stad van ‘peace and justice’ en de
vestigingen van internationale organisaties
dragen bij aan een positieve vraagontwik-
keling op de zakelijke- en congresmarkt.
Het Nederlands Congres Centrum kan 
nu in combinatie met het Dorint-hotel 
een ‘all in’ formule aanbieden. Den Haag
kan zich ook met haar ligging aan de kust
onderscheidend positioneren binnen de
Randstad als bijzonder onderdeel van de
Deltametropool. De stijgende interesse 
voor de kust en de stad in combinatie 
met kunst en cultuur als bestemming voor
een korte vakantie biedt voor Den Haag ook

extra mogelijkheden.De hoge bezettings-
graad in de hotels geven aan dat er ruimte is
voor een uitbreiding van het aantal verblijfs-
accommodaties. Bedrijfseconomisch gezien
is een bezetting van 65% verantwoord.
Differentiatie van het Haagse aanbod met
logiessegmenten die zwak vertegenwoordigd
zijn, biedt verder de mogelijkheid nieuwe
markten aan te boren en eigen groepen aan
te trekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
‘self-cateringsector’. Geen uitbreiding en
een blijvend (te) hoge (>75%) bezettings-
graad zou zelfs contraproductief kunnen
werken. Als Den Haag te vaak nee moet ver-
kopen, blijven de individuele gasten en tou-
roperators weg en is er geen mogelijkheid
om pieken op te vangen. Ook voor de con-
gresmarkt is een tekort aan de juiste kwali-
teit logiesaccommodaties een slechte zaak. 

5.4 UITBREIDINGSBEHOEFTE

Hieronder is een raming gemaakt van de
uitbreidingsbehoefte in Den Haag. Daarbij
is uitgegaan van de huidige hoge kamer-
bezetting en van een gemiddelde autonome
groei van de overnachtingen van 3%. Met
extra beleid is wellicht een hogere groei te
realiseren. In de raming is geen rekening

gehouden met de vraag die ontstaat tijdens
grote evenementen. Dan zal een beroep
moeten worden gedaan op de capaciteit
elders in de Haagse regio. In zes jaar tijd 
is naar schatting een uitbreiding van het
kameraanbod met ongeveer 600 kamers
mogelijk. Daarbij is uitgegaan van een 



blijvend hoge bezetting van 75% en zijn
geen extra beleidsinspanningen verricht om
meer groei te realiseren of de tegenvallende
groei van de afgelopen jaren in te halen.
Wordt genoegen genomen met een lagere
bezettingspercentage, dan is de uitbrei-
dingsruimte groter. Bij een bezetting van
65% (jarenlang beschouwd als een normale
bezetting) loopt de marktruimte op tot
1.100 kamers. 
Een bezetting van 70% geeft ruimte voor
ongeveer 850 extra kamers. 
Gesteld kan worden dat er de komende vijf
jaar gefaseerd globaal tussen 600 en 1.100
kamers kunnen worden toegevoegd. 
Met een hoog ambitieniveau zal de boven-
grens zeker gehaald kunnen worden. Zeker
als ook de regionale groeipotentie in de
centrumgemeente wordt opgevangen. 
Vanuit hotelperspectief is Den Haag een A1
locatie. Concentratie en versterken van de
boven-regionale functie strookt onder meer
met het gedachtegoed van de Deltametro-
pool en de visie in de Haagse concept-nota
Toerisme. 

Het toekomstige aanbod zal vanzelfspre-
kend ook per segment en per hotelgebied
moeten corresponderen met de vraag. 
In zijn algemeenheid geldt dat de stad
gebaat is bij pluriformiteit. Een oneven-
wichtig aanbodsituatie heeft het gevaar in
zich dat bepaalde hotelsegmenten zich op
andere segmenten gaan begeven, waarbij
een ongezonde marktsituatie kan ontstaan
en waarbij hotels op sub-optimale locaties
gevestigd worden. Het gaat om de juiste
logiesvorm op de juiste locatie. De locatie is
immers ook onderdeel van het hotelconcept
en bepaalt voor een deel de kwaliteit. 

In het huidige Haagse aanbod kent het bud-
get- tot middensegment omissies. Er is
behoefte aan een groot budget tot midden-
klasse-hotel voor de opvang van grotere
groepen toeristische en zakelijke bezoekers,
en aan betaalbare standaard accommodaties
voor de ‘gewone toerist’. In de binnenstad
van Den Haag ontbreekt dit segment vrijwel
geheel. Gezien de doelgroep komt zowel de
binnenstad als Scheveningen in aanmerking
voor een vestiging in deze klassen. 
Aangezien de verwachting is dat ook de
zakelijke klant vaker naar een wat goedko-
per alternatief zal zoeken, zijn de relatief
hoge bezettingspercentages die momenteel
in het hogere segment worden gerealiseerd
niet direct te vertalen in uitbreiding van dit
segment. Een toevoeging van een top-hotel
in het vijfsterren plus segment echter, zou
het aanbod verder differentiëren en geves-
tigd in de binnenstad ook een kwaliteitsver-
betering voor dit gebied betekenen.

Verder ontbreekt er in het Haagse aanbod
een substantiële hoeveelheid ‘self-catering’-
accommodaties. De uitstekende bezetting
van de bungalows in Kijkduinpark en bij
Duinrell (Wassenaar) toont aan dat dit type
accommodaties in (de omgeving van) 
Den Haag zeer gevraagd is. Gelet op het
extensieve ruimtegebruik van bungalowpar-
ken zal bij uitbreiding in Den Haag eerder
gedacht moeten worden aan een gestapelde
vorm van ‘self-catering’ logies, zoals vakan-
tie-appartementen. Gelet op de doelgroep
zouden deze met name langs de kust dienen
te worden gevestigd. Een zakenhotel daar-
entegen hoort thuis in het ‘central business
district’ Beatrixkwartier en/of nabij andere
grote kantoorlocaties. 
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jaar aantal bezette kamers totaal aantal kamers

1999 2250 3000

2000 2317 3090

2001 2386 3182

2002 2458 3278

2003 2532 3376

2004 2607 3477

2005 2686 3582

Raming uitbreidingsruimte bij 3% groei per jaar en 75% bezetting.
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In het hoofdstuk hiervoor is aangegeven
dat er voor de komende zes jaar naar
schatting gefaseerd tussen 600 en 1.100
kamers nodig zijn om een groei van 3%
op te kunnen vangen bij een bezetting van
tussen 65 en 75%. Het hotelbeleid zoals
in 1996 verwoord, vormt nog steeds het
uitgangspunt (hoofdstuk 3). 
Om hotelontwikkelingen te stimuleren
zijn hieronder uitgangspunten, doelstel-
lingen en prioriteiten geformuleerd en is
het vigerende hotelbeleid nader geconcre-
tiseerd. De uitgangspunten en aspecten
zijn in volgorde van belangrijkheid:

a) vergroten en maximaliseren 
van de (economische) ‘spin-off’
voor de stad 

Binnen het economische beleid van de
gemeente Den Haag is toerisme (recreatief
en zakelijk) een speerpunt. Het rapport
Meer vraag naar Den Haag (NEI) geeft aan
dat toerisme een stuwende economische
sector is, die een hoge bijdrage levert aan
het verdienvermogen van de stad.
Investeringen in toerisme leveren een extra

bijdrage aan de groei omdat de multiplier-
effecten groter zijn dan in de verzorgende
sector. Het kiezen voor investeringen in
toerisme/hotels is een keuze voor investeren
in een relatief hoog aandeel werkgelegen-
heid voor laaggeschoolden. Volgens het
Werkgelegenheidsregister 1999 zijn in Den
Haag ongeveer 12.500 mensen werkzaam in
de sector toerisme en recreatie. 
Dat vertegenwoordigt 6% van de totale
Haagse werkgelegenheid. Den Haag wil
omwille van de relatief hoge bestedingen
het zakelijk en toeristisch verblijf stimu-
leren. Daarvoor is een gedifferentieerd aan-
bod aan verblijfsaccommodaties een voor-
waarde en is sturen op hotelvestigingen van
belang. Het gaat dan om het juiste logiesbe-
drijf op de juiste locatie, passend in het pro-
fiel van de omgeving en de doelgroep en
van waaruit een optimale ‘spin-off’ gereali-
seerd wordt. Zo kunnen hotels ingezet wor-
den ter differentiatie van de voorzieningen
in de ‘dynamische’ gebieden van Den Haag. 

b) binnenstad en Scheveningen-Bad
De binnenstad en Scheveningen-Bad 
vormen samen het toeristisch-recreatieve
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6.1 BELEIDSDOELSTELLINGEN



zwaartepunt van de stad. In deze gebieden 
is een op de doelgroepen toegesneden
logiesaanbod van het grootste belang. 
Met name de binnenstad van Den Haag is
qua aanbod vrij eenzijdig uitgerust. 
De binnenstad van Den Haag heeft econo-
mische impulsen nodig om een attractief
bezoekersklimaat te creëren. Investeringen
in (stads)hotels in het centrum dragen 
daaraan bij. In het gemeentelijk
Beleidsprogramma 1998-2002 is de hoogste
prioriteit aan de binnenstad gegeven
(opstelling Binnenstadsplan 2000-2010). 
Ook naar de ontwikkeling van het toeris-
me langs Scheveningse- Kuststrook gaat
de aandacht van het bestuur uit (opstelling
Masterplan Scheveningen-Kuststrook). 
Hoewel Scheveningen-Bad in vergelijking
met de binnenstad minder niet-Haagse
bezoekers trekt (7,1 miljoen versus 9,5 mil-
joen) is het aandeel verblijvende bezoekers
in Scheveningen naar verhouding groter. 
In Scheveningen wordt 49% van de over-
nachtingen gerealiseerd versus 43% in de
binnenstad. 

Van de totale capaciteit is het aandeel 
verblijfsaccommodaties in Scheveningen
naar verhouding veel hoger (43%) dan in 
de binnenstad (27%). 

c) overige toeristisch-recreatieve en/of
zakelijke clusters in de stad 

Naast de binnenstad en Scheveningen-Bad
zijn er andere gebieden in de stad te onder-
scheiden met een toeristisch-recreatief en/of
zakelijk profiel. In deze gebieden is een aan-
bod gewenst dat afgestemd is op het gebied
en een versterking van het karakter en
het functioneren van het gebied betekent.
Het gaat om:
• omgeving station CS 
• Beatrixkwartier
• omgeving station HS (Laakhavens en

Stationsbuurt)
• Scheveningen-Haven
• Nederlands Congres Centrum en omge-

ving (NCC)
• Kijkduin en omgeving 
In hiërarchie staan deze clusters lager dan
de binnenstad en Scheveningen-Bad.
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Daarbij dient wel aangetekend te worden
dat een hotel in Scheveningen-Haven ook
‘spin-off’ levert voor Scheveningen-Bad en
dat hotels in de omgeving van stations CS
en HS ‘spin-off’ naar de binnenstad zullen
leveren. De ligging op loopafstand van de
twee clusters is hierbij van groot belang. 
Dit geldt minder voor het Beatrixkwartier
en het gebied bij het NCC, waar de
(loop)afstanden naar respectievelijk het his-
torische centrum en Scheveningen groter
zijn (zie kaart 2).

d) differentiatie van het logiesaanbod 
Vanuit de huidige situatie op de hotelmarkt
van Den Haag en ter bevordering van een
evenwichtige segmentering van logies-
vestigingen zijn de uitgangspunten:
• logiesaccommodaties die zich richten op

de gemengde en toeristische markt dienen
gevestigd te worden in de toeristische
speerpuntgebieden (binnenstad,
Scheveningen-Bad en -Haven, Kijkduin
en omgeving Nederlands Congres
Centrum); hotels gericht op het zakelijke
segment kunnen mogelijk ook gevestigd
worden in de zakelijke districten;

• gezien de opbouw van het hotelaanbod in
Den Haag gaat over het geheel genomen
de voorkeur uit naar:

- kamercapaciteit in de driesterrenklasse;
- een internationale vestiging van een keten

in de top van het vijfsterren-segment
- kamercapaciteit in de budgetklasse
- capaciteit in de ‘self-catering’-categorie.

e) overige stad 
In bepaalde gevallen kan een logiesaccom-
modatie ook buiten de eerder genoemde
clusters een functionele verbetering zijn. 
Zo kan buiten deze clusters een hotel bij-
dragen aan de functiemenging en gewenste
kwalitatieve opwaardering van een buurt 
of een gebied. Vestiging in andere dan 
de bovengenoemde gebieden zijn echter 
uitzonderingen, ook gezien de mogelijke
conflictsituaties met bewoners. In woon-
gebieden is een oplossing voor parkeren en
verkeer een harde randvoorwaarde. 
Voor hergebruik van bijzondere of monu-
mentale gebouwen is een hotelfunctie in
enkele gevallen een geschikte optie en soms
kan dit belang zelfs een doorslaggevende rol
spelen om een bestemmingswijziging in te
zetten. Ook kan het functioneren van een
bijzonder voorzieningencluster of een 
toeristisch-recreatief concept (bijvoorbeeld
Chinese Tuin of een toekomstig Inter-
nationaal Strafhof) door de toevoeging van
een logiesaccommodatie worden verbeterd. 
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6.2 TOETSINGSCRITERIA EN RANDVOORWAARDEN

Bij de beoordeling van bouw- of beginsel-
plannen worden de volgende ruimtelijk-
economische toetsingscriteria gehanteerd:
- plannen dienen te passen binnen het in

deze nota geschetste beleid;
- voorkeur wordt gegeven aan plannen met

een aantoonbaar positief effect (ook eco-
nomisch) op de omgeving; de ‘bewijslast’
ligt bij de initiatiefnemer;

- plannen moeten in aard en doelgroep
zoveel mogelijk aansluiten bij de profile-
ring (Den Haag, ‘s-Gravenhage, The
Hague van de concept-nota Toerisme) van
het gebied waarbinnen de locatie is gele-
gen; hiermee wordt de ‘kleur’ van de ver-
schillende toeristisch-recreatieve clusters
in de stad versterkt.

Verder gelden randvoorwaarden als:
- de bereikbaarheid van de locatie dient per

zowel openbaar vervoer als per auto goed
te zijn. De mate van bereikbaarheid is
afhankelijk van omvang en formule van
het logiesbedrijf;

- er dient voldoende laad-, los- en parkeer-
ruimte - in principe op eigen terrein - te
zijn; in bijvoorbeeld de binnenstad en
Scheveningen-Bad zijn andere parkeerop-
lossingen denkbaar, zoals het huren van
vaste plaatsen in een parkeergarage;

- een open(bare) karakter van de plint wordt
voor de sociale veiligheid en uitstraling
gestimuleerd, met name daar waar een
directe relatie met de straat aanwezig is. 
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Naast een overzicht van het huidige aanbod
(hoofdstuk 4) zijn hier bestaande (lopende)
plannen, (gewenste) ontwikkelingen, 
initiatieven, ideeën en mogelijke locaties
voor logiesaccommodaties opgesomd. 
Het gaat zowel om nieuw- als verbouw-
plannen. Per plan worden locatie, omvang
en categorie, soort project, relatie met 

het bestemmingsplan, realisatietermijn, 
status en eventuele bijzonderheden 
aangeven (zie ook bijlage en kaart 3).

Er zijn in Den Haag diverse locaties die op
korte of middellangere termijn beschikbaar
zijn of (kunnen) komen voor een hotelont-
wikkeling. Als alle nu bekende plannen en
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7.1 OVERZICHT

Hotelplannen (stand van zaken mei 2000)

locatie/gebied aantal kamers soort project bestemmings- realisatietermijn status bijzonderheden

categorie (bhc) plan

VSB-pand/binnenstad 170 3* herontwikkeling wijzigen korte termijn onderhandeling met mogelijk in combinatie

(Jan Hendrikstraat) pand staat leeg mogelijk exploitant met andere functies

CS-kwadrant:

- Sofitel 25 suites 5• uitbreiding voorbereidings- vanaf 2003 planontwikkeling

- A.v. Bueren 100-150 3* nieuwbouw besluit, nw plan vanaf 2003 Hoog Hage (HH)/

- Bezuidenhoutseweg PM nieuwbouw wordt opgesteld vanaf 2005 CS-kwadrant

Beatrixkwartier max. 200 4-5* nieuwbouw in voorbereiding vanaf 2002 in planontwikkeling combinatie WTC/kantoor

Hollands Spoor-Zuid afhankelijk van

Leeghwaterkade- max. 200 3* nieuwbouw wijzigen korte termijn idee ontwikkeling EKP- en

Waldorpstraat grond bouwrijp Leeghwaterplein

Hollands Spoor-Noord

- Stationsweg 100 3* nieuwbouw voorontwerp - studie

(Belastingskantoor)

Mecure/binnenstad 50 4* uitbreiding wijzing 2002 studie

Corona/binnenstad 10 4* uitbreiding bestemming past 2000 bouwplan

Chinees hotel PM idee deel project China Town

Spuimarkt/binnenstad PM nw plan in 2001-2005 gewenst vigerende best.pl biedt

2e haven/ max. 100 tot 3* nieuwbouw bestemd korte termijn studie combinatie recreatieve-

Scheveningen-Haven bouwrijp maritieme ontwikkeling

Noorderlijk-havenhoofd/ studie, evt. nieuwbouw reservering middellange Masterplan Sch. onderdeel integrale

Scheveningen-Haven appartementen termijn Kuststrook ontwikkeling

Ockenburgh/Kijkduin ca 100 4-5* ver- en in voorbereiding beschikbaar onderhandeling combinatie conferentie

nieuwbouw en gezondheidscentre

Pier/Scheveningen-Bad 100 3* nieuwbouw wijzigen 2004-2005 studie initiatief V.d. Valk

JuBI-kavel/ 80-100 3-4* nieuwbouw wijzigen 2005 studie ‘all-suite’ woonhotel/in

binnenstad combinatie met kantoor

Boomsluiterskade 336- 30 (3-)4* verbouw/ wijzigen beschikbaar bouwplan bijdrage aan

342/binnenstad vergroting wijzigen beschikbaar bouwplan opwaardering buurt

Badhuis/ PM 3* ver-/nieuwbouw bestemd beschikbaar studie particulier initiatief

Scheveningen Dorp

locatie Zeehospitium/ duin- nieuwbouw niet in gebied studie versterking concept

Kijkduin appartementen nieuw best. pl Beach Resort Kijkduin

Chinese Tuin/Kijkduin 50 4* nieuwbouw voor-ontwerp vanaf 2002 studie deel Chinese Tuin-proj.

Kop Keizerstraat/ PM 3* verbouw/ bestemd beschikbaar in gesprek/studie vm. hotel Zeerust

Scheveningen Dorp nieuwbouw bijzonder gebouw

Seinpostuin 27-28/ PM 3* verbouw/ bestemd beschikbaar beginselplan vm. woonhotel Zeezicht

Scheveningen-Bad nieuwbaan

Badhotel/Schevenigen PM 3* uitbreiding/ wijzigen in gesprek evt. gecombineerd met

Bad verbouw appartementen



ideeën zouden worden uitgevoerd, zou
voorzien zijn in de hiervoor geraamde uit-
breidingsbehoefte. In totaal zijn in het over-
zicht ongeveer 1.300 tot 1.400 kamers (en
een aantal PM-ontwikkelingen) opgenomen. 
De ervaring leert echter dat het suggereren
van plannen maar zelden gevolgd wordt
door feitelijke realisatie. Vanuit dat oogpunt
is het verder uitwerken van de ideeën, het
aangeven van meer mogelijke vestigings-
locaties en het actief benaderen van de
markt een vereiste om de kansen voor 
daadwerkelijke realisatie te verhogen. 
Uit het overzicht blijkt 

verder dat veel plannen een driesterren-
hotel betreffen. Het is een van de seg-
menten waarvan de gemeente graag een 
uitbreiding ziet. Echter, de markt zal 
uiteindelijk zelf bepalen wat wel of niet
haalbaar is. In het lagere budget-segment 
zijn nog geen plannen bekend.
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7.2 BEOORDELING

• binnenstad en omgeving
In het overzicht is een redelijk aantal 
plannen voor de binnenstad of voor de
directe nabijheid daarvan, zoals omgeving
CS en HS, opgenomen. Dit is in overeen-
stemming met het beleid om met name 
de binnenstad te versterken ook door de
‘spin-off’ van hotels. Deze plannen zouden
dan ook gestimuleerd moeten worden. 
De meest omvangrijke initiatieven liggen
weliswaar net buiten het historische 
centrum (CS-kwadrant, Hollands Spoor,
Beatrixkwartier). 
De oostkant van Nieuw-Centrum wordt met
de hotelplannen bij het CS-kwadrant en
Beatrixkwartier als alles door zou gaan goed,
zo niet overmatig, bediend en vraagt om een
goede fasering. Om te voorkomen dat te veel
marktruimte ten opzichte van de binnenstad
wordt ‘geblokkeerd’, is het de vraag of de
vrijstellingsmogelijkheid tot 200 kamers (100
kamers zijn zonder meer toegestaan) voor de
hotelontwikkeling in het Beatrixkwartier
zonder meer verleend moet worden. Extra
aandacht is nodig voor de plannen in de 
binnenstad zelf of daar direct aangrenzend

(zij leveren de hoogste ‘spin-off’ voor de bin-
nenstad), zoals het Spuimarktgebied, de loca-
ties Jan Hendrikstraat en JuBi-kavel. Een
nadere locatiescan zou wellicht meer poten-
tiële locaties opleveren. Ten opzichte van de
andere plannen en gebieden zou voor de bin-
nenstad een ‘voorkeursstrategie’ gevoerd
moeten worden.

• Scheveningen
In Scheveningen liggen de initiatieven 
vooral in Scheveningen-Haven en bij
Scheveningen-Dorp. In Scheveningen-Bad,
waar het zwaartepunt van het toerisme aan
de Haagse kust ligt, zijn op dit moment
weinig initiatieven bekend (hotel op de 
Pier en Seinpostduin). Direct bij het 
bruisende hart van Scheveningen-Bad is 
het hotel op de Pier het enige initiatief, dat
nog een min of meer sluimerend bestaan
leidt en dat bij realisatie door zijn ligging
een afwijkend karakter krijgt. 
Binnen Scheveningen-Bad zou daarom -
ook al is de ruimte schaars - actiever naar
potentiële locaties gezocht kunnen worden.
Een hotel in de haven kan een positieve 



bijdrage leveren aan de gewenste profilering
van de haven als tweede (toeristisch-recre-
atieve) pool langs Scheveningen-Kuststrook.
Hotels in het gebied tussen de haven en
Scheveningen-Bad dienen een kleinschalig
karakter te hebben om de specifieke kwali-
teit van Scheveningen-Dorp te ondersteu-
nen. Met name hergebruik van oudere
gebouwen (kop Keizerstraat, Badhuisweg/
Haringkade) sluit goed aan bij het kwa-
liteitsbeeld van dit gebied tussen Bad 
en Haven. Vanuit toeristisch oogpunt heeft
dit ‘tussengebied’ vooralsnog geen hoge 
prioriteit. In het Masterplan Scheveningen-
Kuststrook zal de visie op de verschillende
delen van Scheveningen verder vorm krij-
gen, waardoor de accenten en prioriteiten
voor het hotelbeleid in Scheveningen nog
aangescherpt kunnen worden.

• overige toeristische en/of 
zakelijke clusters

In en om Kijkduin zijn met de aangegeven
plannen voldoende initiatieven aanwezig om
de verblijfsfunctie en het ‘Beach Resort’-
concept te versterken. Duinappartementen
eventueel gecombineerd met een ‘retreat-
centre’ zou de positionering van de bad-
plaats ten goede komen. Ook het Chinese
Tuin-project speelt daar een rol in. 
De locatie Ockenburgh ligt op enige afstand
maar kan naar verwachting voldoende ‘spin-
off’ voor Kijkduin genereren. Het initiatief

biedt de kans om een waardevol complex
van een passende bestemming te voorzien
met een geheel eigen karakter binnen de
Haagse hotelmarkt. In het gebied rond het
Nederlands Congres Centrum zijn op dit
moment nauwelijks initiatieven. Gezien de
specifieke en meer bescheiden positie van
dit cluster op de Haagse toeristische ladder
en de reeds aanwezige hotelcapaciteit ligt
hier niet de prioriteit om tot uitbreiding van
het hotelaanbod over te gaan.

• overige stad
Voor het gebied de Binckhorst zijn geen 
initiatieven bekend. Vooralsnog wordt dit
gebied deels bediend door het Mövenpick-
hotel bij station Voorburg. In de toekomst
kan bij een verdere opwaardering en inten-
sivering van de Binckhorst, aansluitend bij
de ontwikkeling van Hoog Hage, de vraag
naar hotelruimte voor dit gebied wellicht
toenemen. Initiatieven elders in de stads-
rand ontbreken en passen ook niet in het
huidige beleid. In de toekomst is het 
voorstelbaar dat de ontwikkelingen aan 
rand van de stad aanleiding geven voor het
koppelen van hotelfuncties aan thematische
gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld een hotel
bij het Internationaal Strafhof of bij een
multifunctioneel sport/‘leisure’ centrum).
Op dit moment is hiervoor geen aanleiding.

• bestemmingsplannen
In het overzicht valt op dat er maar weinig
locaties zijn waar de juridisch-planologische
regeling een vestiging op dit moment 
daadwerkelijk toelaat. De hotelmarkt is zeer
conjunctuurgevoelig en op het moment dat de
markt in de lift zit wil men snel tot actie kun-
nen komen. De lange procedures gekoppeld
aan de wijziging van juridisch-planologische
regelingen hebben een remmende werking.
Het nu al wijzigen van bestemmingsplannen
om hotelvestigingen mogelijk te maken - ook
al zijn er nog geen initiatiefnemers - of
wijzigingsbevoegdheden in lopende plannen
opnemen, zou vanuit de markt als een goede
vorm van stimulans gezien worden. 

De wijziging van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, waar de zelfstandige project-
procedure is geïntroduceerd, biedt wellicht
extra mogelijkheden. 

30Room Service



CONCLUSIES
EN AAN-
BEVELINGEN

CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN

31 Room service
H

O
O

FD
S
TU

K
8



• De Haagse hotelmarkt is (nog) niet in
overeenstemming met de ambitie en 
het gewenste karakter van Den Haag:
internationale stad, congresstad, toeristen-
stad en onderscheidend onderdeel van 
de Deltametropool.

• Binnen de huidige logiescapaciteit met
een bezetting van 74% is verdere groei
van het toerisme in de verblijfssector
gezien de opvangcapaciteit nauwelijks 
te realiseren. Het uitblijven van aanbod-
aanvulling zou de positie van Den Haag
op de toeristische en zakelijke markt
(inclusief congresmarkt) kunnen schaden.

• Er is ruimte voor èn behoefte aan uitbrei-
ding van de logiescapaciteit. Tot het jaar
2005 wordt bij een bezettingspercentage
van 70% een uitbreidingsbehoefte van 
tussen 600 en 1100 kamers geraamd.
Daarbij gaat de voorkeur uit naar een

gefaseerde en gedifferentieerde uitbrei-
ding. In theorie voorzien de huidige 
plannen globaal in de behoefte. 
Echter, de bestaande plannen zijn voor
een groot deel nog papieren plannen en
ideeën. In het lagere en het allerhoogste
segment blijven tot op heden plannen uit. 

• Gelet op de vrij lage realisatiekans in 
de hotelbranche is het verstandig om 
extra inspanningen te verrichten om
hotelontwikkelingen van de grond 
te krijgen en wel op die locaties die 
de grootste meerwaarde voor 
(het toeristisch-recreatieve profiel van) 
de stad hebben. 

• Het aantal kansrijke hotelinitiatieven in de
binnenstad en Scheveningen-Kuststrook
zijn niet illustratief voor de beleidsmatige
prioriteit die aan hotelontwikkelingen in
deze gebieden gegeven zou moeten worden. 
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8.2 AANBEVELINGEN

Om de realisatiekans voor hotelplannen te
vergroten, zal de gemeente zich actiever
moeten gaan opstellen. Dit komt tot uit-
drukking in de volgende punten: 

• Prioriteit geven aan actieve ontwikkeling
van hotels in de binnenstad en in
Scheveningen-Kuststrook. 

• Meer locaties aangeven waar hotelvestigin-
gen gewenst zijn. Hiervoor een aanvullende
locatiescan uitvoeren voor de binnenstad. 
In het Masterplan Scheveningen-Kuststrook
extra aandacht schenken aan het aanwijzen
van potentiële locaties in Scheveningen. 
De in deze notitie genoemde locaties en het
resultaat van de zoekopdrachten in een
voorraadsysteem opnemen. 

• De hotelmarkt actiever benaderen. Hier
gaat het in eerste instantie om acquisitie-

inspanningen van de directie Economie &
Verkeer (DSO) maar ook om de inbreng
van andere directies en afdelingen in de
plan- en realisatieprocessen. Prioriteit
geven aan hotel-acquisitie en dit in het
jaarprogramma opnemen. Ten behoeve
van de acquisitie en communicatie een
‘factsheet’ vervaardigen op basis van voor-
liggende beleidsnotitie en de inzet van
andere (acquisitie)middelen voor actief
beleid bezien. 

• Bestaande bestemmingsplannen scannen 
op de mogelijkheid voor hotelvestigingen.
In gebieden waar de mogelijkheid niet
bestaat maar een vestiging vanuit het beleid
wel gewenst is, wordt een wijziging in pro-
cedure gebracht of wordt de mogelijkheid
opgenomen in de vorm van bijvoorbeeld
een wijzigingsbevoegdheid binnen het
bestemmingsplangebied. 



In eerste instantie geldt dit voor de volgen-
de plannen:
- bestemmingsplan Spuimarkt
- bestemmingsplan Het Oude Centrum
- bestemmingsplan Kijkduin
- bestemmingsplan Beatrixkwartier
- bestemmingsplan CS-kwadrant.
Mochten er bestemmingsplannen zijn
waar een hotelvestiging nadrukkelijk niet
gewenst is maar wel mogelijk is, dan kan
overwogen worden deze bestemming te
laten vervallen.

• Het in deze nota geschetste beleid en de
toetsingscriteria worden gehanteerd bij de

beoordeling van concrete hotelinitiatieven
en als beleidskader voor de nieuwe zelf-
standige projectprocedure (art. 19 nieuwe
stijl) in het kader van de aangepaste Wet
op de Ruimtelijke Ordening.

• Acquisitie, continue monitoring en 
coördinatie van de hotelmarkt op één
punt in de DSO-organisatie leggen. 
Een ‘meldingsplicht’ voor plannen, 
initiatieven en ontwikkelingen instellen 
en koppelen aan een samenwerkings-
verband om de monitoringstaak te 
kunnen verrichten en het promotie- 
en acquisitiebeleid te kunnen afstemmen. 
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BIJLAGE 1

Haagse hotels en pensions (naar (bhc) categorie, januari 1999)

gebied adres bedden kamers

vijf sterren *****
Des Indes B Lange Voorhout 54-56 105 76
Kurhaus S Gevers Deynootplein 30 460 255
Crown Plaza, Promenade C Van Stolkweg 1 166 94
Sofitel B Kon. Julianaplein 35 246 143

977 568

vier sterren ****
Atlantic K Deltaplein 200 350 118
Bel Air C Johan de Wittlaan 30 700 350
Carlton Ambassador 
(‘95 geopend) B Sophialaan 2 157 78
Carlton Beach S Gevers Deynootweg 201 538 184
Corona B Buitenhof 39-42 39 26
Dorint Hotel C Johan de Wittlaan 42-44 313 216
Europa Bilderberg S Zwolsestraat 2 338 174
Mercure Hotel Central B Spui 180 318 159
Novotel B Hofweg 5-7 210 106
Paleishotel B Molenstraat 26 33 20
Parkhotel B Molenstraat 53 191 114

3187 1545

drie sterren ***
Aquarius S Zeekant 110 70 28
Arena (app. + hotel) S Berkenbosch Blokstr. 3 20 8
Atlanta Zee S Seinpostduin 24 88 44
Badhotel S Gevers Deynootweg 15 178 90
Bel Park S Belgische Plein 38 25 11
Boulevard Hotel S Seinpostduin 1-2 72 32
Capistrano S Zeekant 105 15 6
Carmel/’t Witte Huis S Bosschestraat 2/6 54 25
Cattenburch C Ln Copes v. Cattenburch 38 12 8
City S Renbaanstraat 1-3/17-23 55 30
Corel S Badhuisweg 54-56 30 15
Danny S Leuvensestraat 56 10 10
Duinzicht/Duinhorst S Alkmaarsestraat 6-6a 44 24
Esquire C Van Aerssenstraat 43/65 13 7
Excelsior C Statenlaan 45 19 10
Hage S Seinpostduin 23 28 15
Ibis S Gevers Deynootweg 63 219 87
Mimosa S Renbaanstraat 18/24 41 21
Petit C Groot Hertoginnelaan 42 33 20
Seabreeze S Gevers Deynootweg 23 16 7
‘t Sonnehuys S Renbaanstraat 2 20 9
Wilhelmina S Utrechtsestraat 12 26 15
Van Zanen (app) S Leuvensestraat 39 37 17
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gebiedadres bedden kamers

twee sterren **
Albion S Gevers Deynootweg 118-120 26 15
Bali S Badhuisweg 1 44 24
Bellevue (app) C Beeklaan 417 35 13
BOR S Haagsestraat 53 13 8
‘t Centrum (app) B Veenkade 5-6 18 10
Delta B Anna Paulownastraat 8 23 11
Meerbeek S Dirk Hoogenraadstraat 214 11 6
Hotel Van Rossum (app. budg.) C Prins Mauritslaan 80 3 2
Sebel B Zoutmanstraat 38 50 27
Seinduin S Seinpostduin 15 45 15
Staten Hotel C Frederik Hendriklaan 299 20 10
De Stern S Gevers Deynootweg 68 20 8
De Zonnester S Gevers Deynootweg 1302 12 7

320 156

één, geen of onbekend aantal ster(ren) */-
Pension Aalberts (budget) S Harstenhoekweg 189 4 2
Aristo (in ‘95 verbouwd) * B Stationsweg 164-166 19 10
City Hostel B Scheepmakersstraat 272 20 50
El Cid (budget) S Badhuisweg 51 10 6
Empire * S Keizerstraat 27a-29 20 10
Flick’s Residence S Viviënstraat 50 3 5
Hotel Scheveningen S Gevers Deynootweg 2 65 25
Jodi (budget) C Van Aerssenstraat 194-196 8 5
‘t Klokhuis (app) * K Loosduinse Hoofdstraat 255 6 4
Lansink * S Badhuisweg 7 12 6
Lunamare * S Badhuisweg 9 13 6
Meijer * S Stevinstraat 64 8 4
Patria * S Harstenhoekweg 6 14 7
Pension Marion S Havenkade 3 18 9 
Schuur * S Badhuiskade 2 29 13
Het Spinnewiel B Ln v. Nw Oost Indië 279 15 8
Strandhotel * S Zeekant 111 47 19
De Zonnehoek * S Groningsestraat 19 10 6
etc. ongeveer 521 195

B = Binnenstad, C = Congres Centrum e.o., S = Scheveningen, K = Kijkduin

In totaal zijn er (januari 1999) in Den Haag 3.003 kamers, suites, appartementen en 
studio’s met een totaal van ongeveer 6.135 bedden. De verdeling van de kamers per deelge-
bied is: Binnenstad 838, Scheveningen 1403, Congres Centrum e.o. ca 640 en Kijkduin 122. 
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BIJLAGE 2 

Verblijfsaccommodaties in Haaglanden (excl. Den Haag, januari 1999)

classificatie (bhc) bedden kamers 

Delft (onvolledig, kameraantal indicatief)
De Ark **** 50 25
Coen **** 40 20
Museumhotel **** 110 50
Bridges House *** 18
Les Compagnons *** 15 10
Dish hotel Delft *** 73 40
Herberg De Emmauspoort *** 29 6
Juliana *** 70 36
De Kok *** 70 20
Speciaal De Kok *** 20
De Koophandel *** 39
Leeuwenbrug *** 76 40
Plataan *** 54 16
De Vlaming *** 22 12
Les Compagnons *** 25 20
Les Compagnons Grand Canal * 6 3
‘t Raedthuys * 28
Pension van Domburg 0 4 4
1 groepsaccommodatie 50 bedden 

Zoetermeer
Best Western **** 120 60
Golden Tulip **** 148 04
Bastion *** 90 40

Wassenaar
Auberge de Kieviet **** 48 24
Bijhorst Motel V.d. Valk *** 187 90
Duinoord *** 36 20
Narwal *** 30 14
Duinrell Duinhostel jeugdverblijf 104 19 
Duinrell Duingalow vakantiebungalows 200

Leidschendam
Green Park Hotel **** 129 95

Voorburg
Restaurant-Hotel Savelberg ***** 28 14
Mövenpick Cadett **** 236 125

Rijswijk
Bastion *** 90 40
Margaretha (pension) ** 17 10
1 groepsaccommodatie 49 
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classificatie (bhc) bedden kamers 

Monster
Elzenduin *** 60 30
Elzenhage Motel *** 50 15
Saint Vincent *** 35 17

Naaldwijk
Golden Tulip Carlton **** 160 80

‘s-Gravenzande
2 groepsaccommodaties tot. 105 

Verder zijn er in de regio Haaglanden (excl. Den Haag) 9 campings met circa 2.800 toeristi-
sche kampeerplaatsen.
In totaal zijn er (januari 1999) in de regio Haaglanden (excl. Den Haag ) 1.099 kamers, sui-
tes, appartementen en studio’s met een totaal van ongeveer 2.521 bedden (exclusief de 200
bungalows). 

Hotelaanbod in regio Haaglanden* (exclusief Den Haag) 1999 per bhc, afgerond

* Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam, Rijswijk,  Monster en Naaldwijk.

Bron: Informatiegids 1999 Stichting Promotie Den Haag, opgave VVV Delft en bewerking DSO/RO
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logiesvorm/classificatie (bhc) aantal kamers/bedden

hotel***** 1 14/25

hotel**** 9 525/1040

hotel/pensioen*** 20 535/1070

hotel/pensioen** 1 10/15

hotel/pensioen*, geen * of onbekend 5 20/40

Totaal 36 1094/2190



• VSB-gebouw Jan Hendrikstraat
In de binnenstad aan de Jan Hendrikstraat
staat het voormalige bankgebouw van de
VSB (Fortis), waar de publieksfuncties op 
de begane grond waren gesitueerd en de
kantoren op de overige etages. Het gebouw
is beschikbaar voor herontwikkeling. Hier
wordt - eventueel in combinatie met een
aantal andere functies - geopteerd voor een
driesterren-hotel met circa 170 kamers. 
De Jan Hendrikstraat is een drukke weg
(parkeerroute), die ligt aan de rand van het
kernwinkelgebied, nabij de Grote Kerk. 

• CS-kwadrant
Rond het Centraal Station is recent gewerkt
aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het
zogeheten CS-kwadrant, onderdeel van het
Hoog Hage-sleutelproject. Momenteel wor-
den de plannen stedenbouwkundig en 
programmatisch uitgewerkt. Planuitvoering
is voorzien vanaf 2003 maar kan mogelijk
versneld worden. In het gebied bevindt zich
reeds het vijfsterren-hotel Sofitel, maar de
mogelijke vestiging van twee additionele
hotels (drie en vijf sterren) is in de plannen
opgenomen.

• Beatrixkwartier 
(Prinses Margrietkavel) 

Op de Prinses Magrietkavel, geïntegreerd
met de gebouwen van het te ontwikkelen
World Trade Centre (WTC), is in de plan-
vorming en in het ontwerp-bestemmings-
plan de mogelijkheid opgenomen voor een
hotelontwikkeling van 100 (met vrijstelling
maximaal 200) kamers (vier tot vijf sterren).
De uitwerking van de plannen is gepland
voor 2000 en de bouwactiviteiten in 2001-2.
Golden Tulip is als gegadigde bij de plan-
ontwikkeling betrokken.

• Hollands Spoor Zuidzijde
Het station Hollands Spoor (HST-station)
is een van de twee centrum-stations in 
Den Haag. Aan de zuidzijde van het HS
vindt de laatste jaren een enorme heront-
wikkeling plaats. In het gebied liggen onder
meer de Haagse Hogeschool met 18.000
leerlingen en een winkelcentrum van 
80-90.000 m2 voor grootschalige detailhan-
del (Haaglanden Megastores). Tevens zijn er
vergevorderde plannen voor een gemengd
concept (recreatie, informatie, detailhandel)
op het gebied van ‘Nature & Outdoor’ in
het vrijgekomen EKP-pand naast het sta-
tion. Tussen de Haagse Hogeschool en het
te ontwikkelen Nature & Outdoor centre 
ligt (aan een parkeergarage) een kavel waar
hotelontwikkeling (drie tot vier sterren) 
tot de mogelijkheden behoort.

• Hollands Spoor - Stationsweg
Op deze locatie aan de noordzijde van 
station HS - tussen HS en het centrum - 
is momenteel het Belastingkantoor geves-
tigd. Een hotelontwikkeling is wenselijk 
om deze omgeving verder te ontwikkelen 
als kwaliteitsstraat (‘entreegebied’) tussen
HS en het kernwinkelgebied en zou als
motor kunnen dienen om het in architec-
tonisch opzicht sterk detonerende
Belastingkantoor om te vormen tot een
meer passende invulling, zowel uiterlijk 
als functioneel. In samenwerking met de
bewonersorganisaties in de Stationsbuurt
worden de mogelijkheden bezien. 
In het Voorontwerp-bestemmingsplan Het
Oude Centrum is door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid en hotelvestiging 
op deze locatie mogelijk gemaakt. De hotel-
ontwikkeling zal onderdeel zijn van een
integraal plan van aanpak voor het gebied. 
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• Hotel Mercure / binnenstad
In het kader van studies naar verbetering
van gebruik en omgeving van het Spuiplein
is voor Hotel Mercure een schetsplan gete-
kend met uitbreiding van 50 kamers aan 
de zijde van het Spui.

• Hotel Corona / binnenstad
Hotel Corona aan het Buitenhof heeft begin
2000 een plan ingediend voor uitbreiding
met 10 kamers in bestaande bebouwing 
op het achter terrein. De realisatie is in
2000 gepland. 

• Spuimarkt
Midden in het centrum van Den Haag lig-
gen de vestigingen van de grote warenhui-
zen Vroom & Dreesmann, Bijenkorf/Hema,
C&A en Marks & Spencer. De gemeente en
de grote warenhuizen hebben gezamenlijk
het plan ontwikkeld om het hele gebied
(inclusief de warenhuizen zelf) te ontwikke-
len. Naast uitbreiding van detailhandel zijn
een multiplex-bioscoop, diverse ‘leisure’-
attracties en ca 300 woningen gepland. 
De ontwikkelingen starten vanaf 2000-1 en
moeten rond 2005 voltooid zijn. De plan-
ontwikkeling leent zich gezien de ligging en
het gemengde karakter voor het opnemen
van een hotel. In de meest recente plannen
is een hotelfunctie (nog) niet opgenomen. 

• Scheveningen-Haven
In de Tweede Haven is een hotelontwikke-
ling onder meer op het schiereiland naast
het Museum Anders Scheveningen (MAS)
mogelijk; deze functie is als mogelijke invul-
ling opgenomen in het onlangs vastgestelde
bestemmingsplan voor Scheveningen-
Haven. Verder zou een verblijfsaccommoda-
tie in de toekomst mogelijk zijn nabij het
Noordelijk havenhoofd. Volgens het
bestemmingsplan is in dit gebied recreatie
mogelijk. In het Masterplan Scheveningse-
Kuststrook zal de visie ook hiervoor nader
worden uitgewerkt. 

• Landgoed Ockenburgh
De voormalige jeugdherberg is door de 
uitstraling van het landgoed een uitgelezen
plek voor herontwikkeling voor een hotel
met vergaderfaciliteiten in het hogere
marktsegment. Hiervoor lopen concrete 
initiatieven.

• Pier / Scheveningen-Bad
Het V.d. Valk concern studeert al geruimte
tijd op de bouw van een hotel aan het eind
van de Pier in Scheveningen-Bad.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
de verbouwing van het wandelhoofd zelf. 

• JuBi-kavel
In de plannen voor de herontwikkeling van
de JuBi-kavel (Turfmarkt/Schedeldoeks-
haven) wordt uitgegaan van een apparte-
mentenhotel met circa 50 kamers, als
onderdeel van een groot geïntegreerd 
complex. De planvorming verkeert in 
een oriënterende fase. 

• Boomsluiterskade - binnenstad
Aan de Boomsluiterskade 336-342 is een
initiatief (bouwplan) van een klein hotel-
keten om met verbouwen en vernieuwen
een hotel met ongeveer 25 kamers in het
drie- tot vier sterren-segment te realiseren. 
Het plan includeert een restaurant en 
vergaderfaciliteiten gericht op het markt-
segment overheid, semi-overheid en
bedrijfsleven. 

• Badhuiskade
Hier is bestemmingsplantechnisch een hotel
mogelijk. De gemeente beziet met inzet van
actief beleid wat de mogelijkheden zijn voor
deze locatie. 

• Zeehospitium-locatie / Kijkduin
Voor deze locatie zijn in het recente verle-
den plannen ontwikkeld door Oibibio/
Oininio voor een spiritueel centrum met
verblijfsaccommodatie. Een hotel of geïnte-
greerde ontwikkeling met verblijfsaccom-
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modatie op deze locatie past in de verster-
king van het profiel van Kijkduin als ‘Beach
Resort’ maar stuit mogelijk op problemen
vanwege het bouwen in de zeewering.

• Chinese Tuin / Kijkduin
In het voorlopig ontwerp van de Chinese
Tuin in Kijkduin is opgenomen een hotel
met ongeveer 50 kamers opgevoerd in
typisch Chinese architectuur. 
Daarnaast zijn er Chinese investeerders 
die elders in Den Haag een Chinees hotel
zouden willen vestigen. 

• Kop Keizerstraat / Boulevard 
Voor het voormalig hotel Zeerust (nadien in
gebruik als kantoor van het CFO) is vanuit
de markt interesse getoond om de hotel-

functie terug te brengen. Momenteel is
overleg gaande met de eigenaar over restau-
ratie. De gevel van het gebouw is door de
afdeling Monumentenzorg als monumentaal
aangemerkt. 
Een hotel met een kleinschalig en historisch
karakter past goed in het gebied tussen
Scheveningen-Bad en -Haven. 

• Seinpostduin 27-28 
Er ligt een initiatief om het voormalige
woonhotel Zeezicht te herontwikkelen tot
een driesterren-hotel. 

• Badhotel / Scheveningen
Het Badhotel in Scheveningen heeft in april
2000 een schetsplan laten opstellen voor
uitbreiding van het aantal kamers.
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