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1. Inleiding

Voor u ligt het concept Voorontwerp Zeekant / Zwolsestraat (tussen 
Gevers Deynootweg en Alkmaarsestraat). Dit ontwerp is onderdeel 
van het door de gemeenteraad vastgestelde programma ‘De Kust 
Gezond’. De Kust Gezond is een structureel programma, met als doel 
het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen 
Bad. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en is er veel aandacht 
voor vergroening van de buitenruimte. Eén van de projecten van de Kust 
Gezond is de herontwikkeling van de Noordboulevard (project no. 2 op 
bijgaande kaart). Hier vindt naast herinrichting van de boulevard ook een 
particuliere vastgoedontwikkeling plaats. Onderdeel van het beoogde 
complex is een nieuwe parkeergarage. De inpandige garage zal ruimte 
bieden aan ongeveer 700 parkeerplaatsen. De uitvoering van zowel de 
vastgoedontwikkeling als de herinrichting van de boulevard is inmiddels 
gestart. 

Ondergrondse ontsluiting parkeergarage 
Ter ontlasting van de Gevers Deynootweg zal de parkeergarage op 
de Noordboulevard vanaf de Zwolsestraat worden ontsloten door 
een ondergrondse entree op het laagste niveau van de 3-laagse 
parkeergarage. Deze komt gedeeltelijk onder de boulevard te liggen. De 
onderdoorgang loopt via de Zeekant naar de Gevers Deynootweg en 
komt aan de zuidzijde daarvan in de middenberm van de Zwolsestraat 
boven. Hiermee kruist het verkeer naar en van de parkeergarage 
Hommerson ongehinderd het verkeer op de Gevers Deynootweg. 

Het hier gepresenteerde voorontwerp betreft de openbare ruimte die als 
het gevolg van de inpassing van deze ondergrondse ontsluiting opnieuw 
moet worden ingericht. Het beslaat daarmee maar een deel van de totale 
entree van Scheveningen bad. Het resterende deel van de Zwolsestraat, 
inclusief de kruising met de Harstenhoekweg zal in een later stadium 
worden uitgewerkt. De herinrichting van het korte gedeelte van de 
Zeekant (tussen Gevers Deynootweg en Boulevard), was al onderdeel 
van het eerder vastgestelde voorontwerp voor de Noordboulevard. 
Omdat de exacte gevolgen van de inpassing van de ondergrondse 
ontsluiting nu beter bekend zijn is dit gedeelte in dit voorontwerp 
opnieuw meegenomen. Het oorspronkelijke uitgangspunt (een autovrije, 
bredere doorsteek met meer zicht op boulevard en strand) is ongewijzigd 
gebleven. 
Bij het maken van dit voorontwerp is gebruik gemaakt van het 
stedenbouwkundige Programma van Eisen dat door DSO - Stedenbouw 
& Planologie is opgesteld. Dit PVE behandelt de gehele Zwolsestraat en 
het korte gedeelte van de Zeekant. De belangrijkste conclusies en eisen 
worden in het volgende hoofdstuk in het kort weergegeven.

Ligging Zeekant / Zwolsestraat (project no. 4) ten opzichte van overige projecten uit het buitenruimte programma De Kust Gezond

Schema ontsluiting Definitief Ontwerp Noordboulevard Schema inrit onderdoorgang
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2. Visie en PVE

De Zwolsestraat is in verkeerstechnisch opzicht een belangrijke toegang 
voor Scheveningen Bad. Komende vanaf de Van Alkemadelaan, rijdend 
richting zee, vormt de kruising Zwolsestraat- Harstenhoekweg voor 
automobilisten feitelijk de entree voor Scheveningen Bad, maar door de 
vormgeving van de kruising is dit niet goed herkenbaar.

Door de lange rechtstand van de Zwolsestraat, begeleid door 
langwerpige gebouwencomplexen die aan weerszijden van de straat een 
gesloten wand met veelal blinde gevels vormen is de verblijfskwaliteit 
van de route laag en nodigt de route uit tot hard rijden. De ruimte is 
bovendien erg stenig en anoniem. Dit maakt de Zwolsestraat een 
onaangename route voor fietsers en voetgangers. 

De kruising met de Gevers Deynootweg wordt gedomineerd door de 
auto, waardoor langzaam verkeer gedwongen wordt om zich hieraan 
aan te passen. Hierdoor zijn de loopstromen tussen de boulevard, het 
Palaceplein, de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat niet vanzelf-
sprekend. Doordat er geen zicht is op zee, is het voor de bezoeker niet 
duidelijk dat ze reeds zo dicht bij zee of hun eindbestemming zijn. 

De Zwolsestraat loopt dood op de doorsteek, de Zeekant. In de huidige 
situatie is de doorsteek een eenrichtingsweg met aan weerszijden 
langsparkeerplaatsen. De weg leidt omhoog naar het niveau van de 
Oranjeflats en via een brug naar het parkeerdek bovenop de 
Palacepromenade. Hierdoor is er geen zicht op zee via de doorsteek 
Zeekant. De trappartij naar de Boulevard is relatief smal en maakt deze 
route ongeschikt voor mindervaliden.

De Zwolsestraat moet een herkenbare entreeroute worden van
Scheveningen Bad, waarbij aankomen centraal staat. Om dit te
bewerkstelligen liggen er de volgende opgaves:

• Markeren entree Zwolsestraat als entree van Scheveningen Bad.
• Zwolsestraat als herkenbare en comfortabele route naar 

Scheveningen Bad.
• Einde Zwolsestraat als aankomstzone waar auto te gast is.
• Zeekant: een comfortabele, levendige en directe verbinding naar zee. 

Bron: Concept PVE herinrichting Zwolsestraat, DSO-S&P, april 2018

Huidige situatie
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In het programma van eisen is onderscheid gemaakt in drie deelgebie-
den, namelijk:
1. Zwolsestraat
2. De aankomstruimte (Zwolsestraat tussen Alkmaarsestraat en Gevers 

Deynootweg)
3. Doorsteek Zeekant

Zwolsestraat

• Vergroening van het dwarsprofiel door toepassen gebiedseigen groen 
in de vorm van helmgras in combinatie met duinen.

• Groene bermen aan weerszijden van de weg. Benodigde parkeervak-
ken inpassen in groene berm.

• Continuïteit in het straatbeeld, over de gehele lengte toepassen van 
hetzelfde principe-profiel. Groen zo ver mogelijk doortrekken richting 
kruising Gevers Deynootweg en richting kruising Harstenhoekweg

Om het profiel van de Zwolsestraat te vergroenen moet ruimte gevon-
den worden door verkeersruimte op te offeren. Op basis van tellingen op 
21 februari 2018 en 23 februari 2018 blijkt dat de parkeerdruk lager ligt 
dan 90% in de Zwolsestraat en omgeving, waardoor het mogelijk is om 
parkeerplaatsen weg te halen. Op of nabij plekken waar adressen direct 
grenzen aan de Zwolsestraat, zoals ter plaatse van de hotels en bijvoor-
beeld ter plaatse van de woongebouw Zwolsestraat 197 moeten ook in 
het heringerichte straatprofiel parkeerplaatsen terugkomen.

De entree van Scheveningen Bad ligt ter plaatse van de kruising Harsten-
hoekweg. Om de bezoeker zich hiervan bewust te maken dient de entree 
op deze locatie gemarkeerd te worden door:

• Verduining van de kruising Zwolsestraat-Harstenhoekweg door de 
overruimte van de kruising te benutten. De duinen vormen een te-
genhanger van de met een bomenrij begeleide Van Alkemadelaan. 

• De rijloper en trottoirs Zwolsestraat uitvoeren in een herkenbaar 
afwijkend profiel ten opzichte van de Van Alkemadelaan en Hartsen-
hoekweg. De overgang in profiel ligt direct na de kruising Van Alke-
madelaan – Zwolsestraat – Harstenhoekweg. 

De aankomstruimte

• De aankomstruimte sluit aan op de verblijfsruimte Palaceplein en 
Zeekant. Toepassen van dezelfde inrichtingsprincipes zoals toegepast 
op Palaceplein en Zeekant.

• Het ruimtebeslag voor autoverkeer dient beperkt te worden tot het 
noodzakelijke. Langsparkeerplaatsen en laad- en losplekken liggen 
direct aan de hoofdrijbaan. Ventwegen worden niet toegepast.

• Auto is te gast, zodat diverse loopstromen en fietsstromen hier de 
ruimte krijgen. 

• Continuïteit in het straatbeeld door het principeprofiel van de Zwol-
sestraat met aan weerszijden groen zo ver mogelijk door te trekken 
richting kruising Gevers Deynootweg. 

• Vergroenen van de ongelijkvloerse kruising door de middenberm te 
vergroenen bovenop de onderdoorgang. 

Dankzij de aanpassing in het maaiveld van de Korte Zeekant ontstaat 
er vanaf de Zwolsestraat een directe zichtlijn richting pier, boulevard en 
zee. Dat is een belangrijk oriëntatiepunt voor de bezoeker en levert een 
belangrijke bijdrage om de badplaatssfeer door te trekken richting de 
aankomstzone. Om optimaal te profiteren van deze zichtrelatie is het van 
belang dat zoveel mogelijk passanten en bezoekers hiervan profiteren.

• Het trottoir aan de zijde van Het Bildenberghotel dient in het ver-
lengde te liggen van de doorsteek Zeekant. Zo heeft de voetganger 
komende vanuit het Bildenberghotel of vanuit de BKS parkeergarage 
zicht op zee.

Bron: Concept PVE herinrichting Zwolsestraat, DSO-S&P, april 2018
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Bron: Concept PVE herinrichting Zwolsestraat, DSO-S&P, april 2018

• Voor de fietser richting zee is zicht op zee van belang. Het fietspad 
aan de zijde van het Bildenberghotel dient daarom in het verlengde 
te liggen van de doorsteek Zeekant.

• Ook voor de automobilist rijdende richting zee is zicht op zee van be-
lang. De rijloper richting zee dient daarom in het verlengde te liggen 
van de doorsteek Zeekant.  Benodigde lichtmasten, bewegwijzering, 
etc. dienen zo geplaatst te worden dat deze niet ten koste gaan van 
het zicht op zee.

Specifieke eisen aangaande de uitwerking ongelijkvloerse kruising:

• De hoogte van de bovengrondse constructie benodigd voor de tun-
nelbak blijft laag zodat er overheen gekeken kan worden.

• De bovengrondse constructie van de tunnelbak wordt uitgevoerd 
aansluitend op de materialisatie en vormentaal van de openbare 
ruimte.

• De tunnelbak dient zo gepositioneerd te worden dat het zicht op zee 
voor alle gebruikers van de Zwolsestraat wordt gefaciliteerd. Ook 
voor de automobilist welke de tunnel in rijdt geldt dat deze zicht op 

de zee/pier moet hebben alvorens de tunnel in te rijden richting de 
parkeergarage.

• Er genoeg vrije ruimte op maaiveld is ter plaatse van de kruising 
Zwolsestraat - Gevers Deynootweg om loopstromen te faciliteren.

Doorsteek ZeeKant

• De openbare ruimte wordt ingericht als voetgangersgebied en loopt 
van gevel tot gevel.

• Doorsteek Zeekant loopt gelijkmatig af vanaf het niveau Gevers 
Deynootweg naar het niveau boulevard.

• De openbare ruimte tussen de gevels blijft zoveel mogelijk vrij van 
obstakels er een zo vrij mogelijke loopzone ontstaat.

• Het ruimtebeslag benodigd voor het overbruggen van het hoogtever-
schil tussen het nieuwe lagere maaiveld en de entrees van bestaan-
de winkels en/of horeca mag niet ten koste gaan van de looproute 
richting zee. Benodigde traptredes en overige constructies dienen 
daarom tot een minimum beperkt te worden.

• Noodzakelijke en gewenste inrichtingselementen zoals straatmeu-
bilair, eventuele uitstallingen van winkels en bestaande horeca, etc, 
etc dienen beperkt te worden en zoveel mogelijk in één lijn geplaatst 
te worden zodat de doorloopruimte maximaal blijft. Er dienen géén 
(nieuwe) terrassen te komen in Zeekant.

• Inrichtingselementen dienen zo geplaatst te worden dat deze niet ten 
koste gaan van het zicht op zee.
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3. Voorontwerp  

Straatbaksteen
De Kust Gezond

7.0m+NAP

9.7m+NAP

8.7m+NAP
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Zeekant

Door de aanleg van de ondergrondse entree naar de parkeergarage zal 
het maaiveld aangepast worden waardoor de doorsteek Zeekant schuin 
af zal gaan lopen richting zee (zie het lengteprofiel). Deze ingreep zorgt 
ervoor dat er in de toekomst direct zicht op zee mogelijk wordt vanaf de 
doorsteek Zeekant. De doorsteek wordt ook autovrij. Hierdoor ontstaat 
veel meer ruimte voor de voetganger en wordt de herkenbaarheid als 
strandtoegang verbeterd. 

In de nieuwe, voorgestelde situatie wordt dit gedeelte van de 
Zeekant ingericht als voetgangersgebied verlopend van 9.00m +NAP 
bij de Gevers Deynootweg naar 6,50m +NAP nabij de Boulevard. 
Het aflopende maaiveld bestaat uit twee hellende vlakken in het 
voetgangersgebied van 4% en 2%. De exacte ligging van deze hellingen 
kan in de Definitief Ontwerp-fase nog iets aangepast worden vanwege 
de inpassing van ondergrondse infrastructuur en de deels te handhaven 
bebouwing. 

De inrichting bestaat in hoofdzaak uit een klinkerbestrating op één 
niveau van gevel tot gevel. Een tweetal afwateringsgoten geleden het 
profiel in twee gevelzones van bijna 4 meter, en een middenzone van 
ruim 7 meter. 

Impressie Zeekant richting de Zwolsestraat

Lengteprofiel Zeekant
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Korte Zeekant

Dwarsprofiel A-A’

6.90m+NAP
8.60m
+NAP

5.70m+NAP

2.20m+NAP

6.50m+NAP

2.40m+NAP

Dwarsprofiel B-B’

De inrichting van de korte Zeekant dient in samenhang met de aan te 
passen en nieuw te ontwikkelen gevels van de aangrenzende bebouwing 
te worden ontworpen. Omdat over de gevels nog geen zekerheid is te 
geven, is het ontwerp in deze fase nog sober en eenvoudig gehouden. 
Vorm, grootte en positie van straatmeubilair en eventueel groen kan 
in een latere fase worden bepaald, wanneer er meer bekend is over de 
exacte toekomstige gevelindeling en de positie van entree’s.
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Zicht naar de pier over de kruising en de Korte Zeekant

 De Korte Zeekant als doorsteek voor voetgangers richting strand en zee

Op één plek is rekening gehouden met het te handhaven vloerpeil van 
de aangrenzende bebouwing. Door middel van een laag muurtje en een 
trapje wordt het hoogteverschil met het nieuwe aflopende maaiveld 
opgevangen. Voor de overige bebouwing langs dit deel van de Zeekant 
geldt het uitgangspunt dat deze door aanpassing of nieuwbouw aan 
moeten sluiten op het nieuwe aflopende maaiveld. De uitstulping van 
de fundering van de Palace Promenade in de korte Zeekant is door een 
bankje onderdeel geworden van het ontwerp.

Hoewel er in de plinten nieuwe functies gaan komen is de Korte 
Zeekant vooralsnog alleen toegankelijk voor hulpdiensten. Expeditie 
en bevoorrading voor de panden aan de Korte Zeekant zal vanaf de 
Gevers Deynootweg of de Boulevard plaatsvinden. Expeditieverkeer dat 
op de Boulevard moet zijn, zal via de bestaande routes van en naar de 
Boulevard rijden nabij het Carlton Beach Hotel en de Palacestraat en dus 
niet via de nieuwe Korte Zeekant.

De brug naar de bewonersgarage Palacepromenade zal in het kader van 
dit project vervangen worden door een rankere constructie met een veel 
grotere overspanning, waardoor meer zicht op de boulevard ontstaat. 
De bewoners rijden in de huidige situatie in via de korte zijde van de 
Zeekant en uit via de lange zijde van de Zeekant. Als gevolg van het 
autovrijmaken van de korte zijde van de Zeekant zullen de bewoners 
naar het parkeerdek van de Palacepromenade voortaan via de Gevers 
Deynootweg langs Carlton Beach moeten gaan rijden. Het laatste deel 
van hun route gaat via een ‘hoog’ gelegen voetgangersgebied achter de 
Oranjeflats waar ook bezorgdiensten gebruik van zullen maken. Onder 
aan de hellingbaan naar de bewonersgarage is in het rustigere deel van 
het voetgangersgebied ruimte om te keren. Dit maakt onderdeel uit het 
al goedgekeurde ontwerp voor de Noordboulevard.
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Kruispunt Zwolsestraat-Gevers Deynootweg

De kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg blijft op de drukke 
momenten zwaar belast door een combinatie van “parkeerverkeer”, 
openbaar vervoer en overstekende fietsers en voetgangers. In de nu 
beschikbare ruimte op deze kruising zijn er maar beperkt mogelijkheden 
aanwezig voor verbeteringen. Veel ruimte en verkeershinder hangt 
samen met het afslaand autoverkeer van en naar de Zwolsestraat en het 
kruisend openbaar vervoer.  De kruispuntconfiguratie is afgestemd met 
DSO/Mobiliteit en DSB/BVM. 
De Zeekant is in de nieuwe situatie niet meer toegankelijk voor 
gemotoriseerd verkeer. Alleen hulpdiensten kunnen bij calamiteiten 
het voetgangersgebied in. De verkeersafwikkeling op het kruispunt 
kan daardoor geoptimaliseerd worden. Om de grote voetgangers- en 
fietsersstromen beter te kunnen afwikkelen zijn de oversteken ruimer 
vorm gegeven. De voetgangersoversteken over de Gevers Deynootweg 
zijn 6,00 meter breed en de opstelgelegenheden zijn zo groot mogelijk 
ontworpen. Ook de opstelgelegenheid voor de fietsers is vergroot en de 
oversteek verloopt in breedte om meer fietsers te kunnen afwikkelen.
Verder is in de middenberm van de Zwolsestraat een HTM-mast naar 
buiten het tracé van de onderdoorgang verplaatst. 

Zwolsestraat
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Dwarsprofiel C-C’

8.7m+NAP

5.1m+NAP

Zwolsestraat (tussen Alkmaarsestraat en Gevers Deynootweg)

In het voorontwerp zijn het huidige verkeersregiem van de Zwolsestraat 
(50 km) en de huidige verkeersintensiteiten op de kruising met de 
Gevers Deynootweg als harde randvoorwaarde gehanteerd. Dit betekent 
dat er weinig ruimte is om de bestaande rijbanen of opstelvakken te 
versmallen of te verminderen. Wel worden zoveel mogelijke overbodige 
verharde plekken vergroend en worden ook een aantal parkeerplaatsen 
opgeheven ten gunste van vergroening. Verdere studie in het kader 
van de Verkeersvisie Scheveningen moet uitwijzen of en op welke 
wijze de verkeerskundige uitgangspunten kunnen worden aangepast, 
zodat er nog meer structurele ruimte ontstaat voor vergroening en 
langzaamverkeer. 

Parkeerbalans

In het korte deel van de Zeekant komen 18 parkeerplaatsen te vervallen 
waarvan 1 voor mindervaliden. Langs de Gevers Deynootweg wordt 
een parkeerplaats vervangen voor een laad- en loszone. Langs de 
Zwolsestraat komen door de inpassing van de hellingbaan en het groen 
van de 44 parkeerplaatsen 20 parkeerplaatsen terug. Eén daarvan is een 
mindervalide parkeerplaats op kenteken bij het appartementencomplex 
Zwolse Hoek. Bij de Da Vinci-toren worden een gereserveerde 
parkeerplaats voor een internationale organisatie en twee mindervalide 
parkeerplaatsen gehandhaafd.
Binnen de projectgrenzen komen in totaal 22 van de 65 parkeerplaatsen 
in het openbaar gebied terug. Voor de bewoners met vergunning 
betekent dit dat er op straat minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 
In de parkeergarage Hommerson zijn ongeveer 700 parkeerplaatsen 
voorzien waarvan ongeveer de helft ter compensatie van vervallen 
parkeerplaatsen en extra vraag aan parkeerplaatsen door nieuwe 
ontwikkelingen.

Vogelvlucht Zwolsestraat richting inrit onderdoorgang



14

Zwolsestraat
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De onderdoorgang komt aan de zuidzijde van de Gevers Deynootweg in 
de middenberm van de Zwolsestraat boven. Hiermee kruist het verkeer 
naar en van de parkeergarage Hommerson ongehinderd het verkeer 
op de Gevers Deynootweg. De hellingbaan in de middenberm van de 
Zwolsestraat krijgt een helling van 6%. De ondergrondse verbinding 
heeft een enkele rijstrook voor het inrijdende verkeer en een enkele 
rijstrook voor het uitrijdende verkeer. Deze ontsluiting is bedoeld 
voor alle gebruikers van de garage, dus zowel voor vaste gebruikers 
(abonnementhouders) als voor (strand)bezoekers. 
Het verkeer op de in- en uitrit voegt op het wegvak in en uit de 
hoofdstroom. De rijbaanbreedte is 2,85 meter om de snelheid te 
beperken. De lengte van de uitvoegstrook is gemaximaliseerd om 
de doorstroming op de Zwolsestraat zo min mogelijk te verstoren. 
Bovenaan de hellingbaan wordt voor inrijdend verkeer een extra 
slagboom geplaatst om de onderdoorgang af te kunnen sluiten als de 
parkeergarage vol dreigt te raken. Op deze wijze wordt voorkomen dat 
in de ondergrondse verbinding een stilstaande wachtrij voor de poortjes 
komt te staan. De invoegstrook is dusdanig vormgegeven dat verkeer 
dat voor de slagboom bovenaan de helling staat te wachten alsnog kan 
invoegen bij het verkeer richting Gevers Deynootweg.

De voorrijgelegenheid bij het hotel Bilderberg blijft gehandhaafd. De 
doorsteek in de middenberm ter hoogte van de verkeerslichten is 
aangepast om alleen kerend verkeer op de Zwolsestraat te faciliteren. De 
huidige ventweg met parkeergelegenheid bij de Da Vinci-toren wordt 
opgeheven en vervangen door een laad- en loszone, een gereserveerde 
parkeerplaats en 2 mindervaliden parkeerplaatsen. Aansluitend aan deze 
parkeervakken wordt een voorrijgelegenheid voor het Ramada hotel 
aangelegd. Als gevolg van de hellingbanen naar de onderdoorgang 
komt de huidige doorsteek voor de fietsers over de Zwolsestraat bij de 
Utrechtsestraat te vervallen. Voor een deel van de fietsers zijn bij de 
Gevers Deynootweg en de Alkmaarsestraat alternatieven beschikbaar. 
Andere fietsers zullen mogelijk een andere route moeten kiezen. Ook 
de huidige doorsteek voor de voetganger in de middenberm ter hoogte 
van hotel Ramada komt te vervallen. Bij de Alkmaarsestraat wordt een 
nieuwe voetgangersoversteekplaats voorgesteld om voetgangers van de 
garage Strand naar het Palaceplein beter te faciliteren.

Ooghoogte richting kruising Zwolsestraat -  Gevers Deynootweg - Korte Zeekant

Vogelvlucht ingang onderdoorgang Zwolsestraat
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Afvalbak met logo Scheveningen Verlichting - Selux LIF Column en Philips Milewide

Duurzaamheid  

De openbare ruimte wordt gematerialiseerd conform het Handboek 
Openbare Ruimte voor Scheveningen. Het handboek is een 
kwaliteitsstandaard met richtlijnen voor het ontwerp, de keuze van 
materialen en wegprofielen en tevens voor het bijbehorende 
onderhoudsniveau. Hiermee creëert Den Haag een herkenbare duurzame 
ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerp kenmerkt zich door dienstbaarheid 
(vorm volgt functie), ingetogenheid en tijdloosheid. Gebakken 
straatbakstenen vormen het basismateriaal voor de verharding in het 
ontwerp. Gebakken materiaal gaat lang mee en kan grotendeels 
hergebruikt worden als dat nodig is. Het straatmeubilair zoals de 
Scheveningse Afvalzuil komt uit het standaard assortiment van het 
handboek. Door te kiezen voor standaard materialen wordt eenheid 
gecreëerd en efficiëntie gevonden in bijvoorbeeld het productie- en 
onderhoudsproces. Verder wordt het aantal masten zoveel mogelijk 
beperkt door waar mogelijk combinaties te maken. In de 
verlichtingsarmaturen wordt gebruik gemaakt van LED verlichting. Bij de 
materiaalkeuze en afwerking wordt extra rekening gehouden met de 
bijzondere omstandigheden aan de kust. Zo wordt de coating aangepast 
aan de omstandigheden met wind en zout zodat ze langer meegaan. De 
ligging van Scheveningen aan zee brengt ook specifieke omstandigheden 
met zich mee voor het groen. Om zo duurzaam mogelijke plantvakken te 
maken wordt gekozen uit plantsoorten die veelal van nature ook aan de 
kust voorkomen en daardoor aangepast zijn aan de harde 
omstandigheden: de droogte, zilte lucht, sterke wind en zanderige 
voedselarme bodem.

Materialen 

Voor de verhardingen wordt de Kust Gezond Klinker in combinatie met 
de 30 cm brede trottoirbanden gebruikt. De hoofdrijbaan van de 
Zwolsestraat (50 km) wordt in asfalt uitgevoerd. Het straatmeubilair 
heeft de kenmerkende lichtblauwe kleur. De groenvakken hebben, net 
als op de Noordboulevard, een stevige Cortenstalen opsluiting. Voor de 
groenvakken zelf geldt de recent aangelegde beplanting van duineigen 
grassen in de Zwolsestraat als referentie (niet de dennen). 

4. Materialisatie
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Beplanting Zwolsestraat

De Kust Gezond Klinker

Ook voor de verlichting wordt aangesloten bij het Handboek. Voor de 
functionele verlichting langs rijbaan wordt het zelfde armatuur als elders 
langs de rijbanen toegepast, met een mast hoogte van ca. 8 meter. Langs 
de looproute van de parkeergarage in de Zwolsestraat naar de Boulevard 
en in het korte deel van de Zeekant wordt een aanvullende lichtlijn van 
dezelfde kolomvormige verlichting (5m) als op op de Noordboulevard 
toegepast.

Bovengenoemde materialisatie zal in de toekomst ook in het resterende 
deel van de Zwolsestraat worden doorgetrokken, tot aan de kruising met 
de Harstenhoekweg. Zo wordt de entree-functie van dit kruispunt 
conform het PVE versterkt.


