
 

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
Dossiernummer 1366 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 13 mei 2019 

Agendapunt 3.b.2 

Omschrijving Hou - Voorwaarden verlaging strandopgang Zeekant 

en ongelijkvloerse ontsluiting parkeergarage 

Noordboulevard, ter plaatse van de 

Zwolsestraat/Gevers Deynootweg in Scheveningen 

Organisatieonderdeel Team WTB - Regulering en Planadvisering 

Eigenaar Geels, G.J. 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Pfo Marcel Houtzager 23 april 2019 

College van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden 

13 mei 2019 

 

Parafering 

Groot, R.A.W. de Akkoord  03-05-2019 

09:16 

 

Toelichting 

De gemeente Den Haag wil een alternatieve ontsluiting realiseren voor de vergunde 

parkeergarage van Hommerson, omdat dit beter past in de bredere gebiedsontwikkeling 

en de maatschappelijke ontwikkeling. De extra ontsluiting bestaat uit een verdiepte 

toegang in het verlengde van de Zwolsestraat in Den Haag. Daarnaast wil de gemeente 

de strandopgang Zeekant verlagen voor een recreatief betere verbinding. 

 

In een bewonersbijeenkomst van 15 april 2019 is door Delfland een toelichting gegeven 

op de concept versie van de voorwaarden. Uit de bijeenkomst zijn geen reacties 

gekomen die inhoudelijke argumenten bevatten welke aanleiding geven tot het 

aanpassen van de specifieke voorwaarden. 

 

Voorgesteld besluit 

1. informeren van het college over het maatschappelijk belang van de verlaging van 

zowel de strandopgang Zeekant als de ondergrondse ontsluiting van de parkeergarage 

Noordboulevard, op basis van de door de gemeente Den Haag opgestelde notitie 

‘Maatschappelijk belang ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg’; 
2. voor zowel de beoordeling van de verlaging van de strandopgang Zeekant als de 

ongelijkvloerse ontsluiting van de parkeergarage Noordboulevard in Scheveningen, 

specifieke voorwaarden vast te stellen, die afwijken van de Beleidsregel Medegebruik 

Zeewering, en 

3. de gemeente Den Haag per brief informeren over de vastgestelde specifieke 

voorwaarden voor de verlaging van de strandopgang Zeekant en de ongelijkvloerse 

ontsluiting van de parkeergarage Noordboulevard in Scheveningen. 
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Gevraagd besluit: 
 
De volgende besluiten voor te leggen aan het college: 

1. informeren van het college over het maatschappelijk belang van de verlaging van 
zowel de strandopgang Zeekant als de ondergrondse ontsluiting van de parkeergarage 
Noordboulevard, op basis van de door de gemeente Den Haag opgestelde notitie 
‘Maatschappelijk belang ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg’;  

2. voor zowel de beoordeling van de verlaging van de strandopgang Zeekant als de 
ongelijkvloerse ontsluiting van de parkeergarage Noordboulevard in Scheveningen, 
specifieke voorwaarden vast te stellen, die afwijken van de Beleidsregel Medegebruik 
Zeewering, en 

3. de gemeente Den Haag per brief informeren over de vastgestelde specifieke 
voorwaarden voor de verlaging van de strandopgang Zeekant en de ongelijkvloerse 
ontsluiting van de parkeergarage Noordboulevard in Scheveningen. 

 

1. Probleemstelling - context  
 
De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om een ‘Wereldstad aan Zee’ te 
worden, om de ruimtelijke kwaliteit en economie te verbeteren. In dat kader vinden meerdere 
ruimtelijke ontwikkelingen plaats in Scheveningen. 
 
De gemeente Den Haag wil een alternatieve ontsluiting realiseren voor de vergunde 
parkeergarage van Hommerson, omdat dit beter past in de bredere gebiedsontwikkeling en de 
maatschappelijke ontwikkeling. De extra ontsluiting bestaat uit een verdiepte toegang in het 
verlengde van de Zwolsestraat in Den Haag. Daarnaast wil de gemeente de strandopgang 
Zeekant verlagen voor een recreatief betere verbinding. Beide initiatieven staan gemotiveerd 
in de door de initiatiefnemer opgestelde notitie “Maatschappelijk belang ongelijkvloerse 
kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg”. (Bijlage 1) 
 
De gewenste ongelijkvloerse ontsluiting van de parkeergarage Noordboulevard is dusdanig 
complex en niet-veelvoorkomend dat de gemeente op voorhand een technisch verkennend 
onderzoek heeft laten verrichten op welke wijze de verdiepte ontsluiting is te combineren met 
de waterveiligheid. De Beleidsregel Medegebruik Zeewering is daarbij als basis gebruikt. Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen welke voorschriften uit de beleidsregel worden geraakt 
en welke mitigerende maatregelen potentieel voor een oplossing kunnen zorgen. Met deze 
informatie zijn nu door Delfland specifieke voorwaarden opgesteld (bijlage 2). 
De voorwaarden wijken (deels) af van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering, maar passen 
binnen het Deltaprogramma Kust, de Nationale Visie Kust en Delflands Algemeen 
Waterkeringenbeleid. 
 
Doordat het plan afwijkt van de beleidsregel past het daarmee niet binnen het mandaat van 
de teamleider Regulering & Planadvisering. Een bestuurlijke beoordeling wordt daarom 
gevraagd. Om het dagelijks bestuur te informeren over de voorgenomen ontwikkelingen en 
de afweging om in deze situatie af te wijken onder het stellen van voorwaarden, is aan de 
gemeente gevraagd het maatschappelijk belang te onderbouwen. De notitie ‘Maatschappelijk 
belang ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg’ en de door Delfland 
opgestelde specifieke voorwaarden liggen nu voor ter besluitvorming. 
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De bewoners rondom de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg zijn in een 
bewonersbijeenkomst op voorhand geïnformeerd over de voorwaarden. Uit deze bijeenkomst 
zijn geen reacties gekomen die inhoudelijke argumenten bevatten welke aanleiding geven tot 
het aanpassen van de voorwaarden. 
 
Na vaststelling van de voorwaarden kan Den Haag het plan verder technisch uitwerken en een 
vergunningaanvraag indienen. De voorwaarden geven geen garantie voor het daadwerkelijk 
verkrijgen van een watervergunning en is geen vervanging van een vergunningprocedure. 
Hiervoor zullen de voorgeschreven procedures moeten worden gevolgd. 
 
Delfland zal met de specifieke voorwaarden en het landelijk vastgesteld ontwerp- en 
beoordelingsinstrumentarium de vergunningaanvraag beoordelen. In het algemeen is dit 
vaker gedaan, maar vraagt in iedere situatie specifieke eisen om de waterveiligheid te 
borgen. Daarnaast zal Delfland de vergunningaanvraag door een externe partij laten 
beoordelen. 

 
Randvoorwaardelijk voor Delfland is en blijft dat de veiligheid van de zeewering, voor nu en in 
de toekomst, niet in het geding mag zijn. 
 

2. Beoogd effect 
 
Delfland stelt specifieke voorwaarden vast voor zowel een ongelijkvloerse ontsluiting van de 
parkeergarage Noordboulevard als de verlaging van de strandopgang Zeekant in 
Scheveningen. 
 

3. Kernboodschap 
 
De gemeente Den Haag wenst een alternatieve ontsluiting met een ongelijkvloerse kruising 
van de Gevers Deynootweg te realiseren voor de in aanleg zijnde parkeergarage aan de 
Zeekant te Scheveningen. Daarnaast is het de wens van de gemeente om de strandopgang 
Zeekant te verlagen. Hiermee wordt volgens de gemeente een aantrekkelijker entree van de 
badplaats gerealiseerd doordat de verkeersdruk van autoverkeer zal afnemen. Het 
verblijfklimaat wordt daarmee ter hoogte van de Gevers Deynootweg verbeterd en de 
verkeersdruk richting het Zwarte Pad ontlast.  
 
Om de waterveiligheid te waarborgen zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Om deze 
verder uit te kunnen werken heeft Delfland specifieke voorwaarden opgesteld die door het 
college worden vastgesteld. De voorwaarden maken in de toekomst een maatwerkoplossing 
mogelijk waarbinnen de waterveiligheid nu en in de toekomst gewaarborgd wordt.  
 
Na vaststelling door het dagelijks bestuur worden de voorwaarden aan de gemeente en de 
bewoners gezonden. De bewoners zijn in een bijeenkomst geïnformeerd over de concept 
voorwaarden. Uit de bijeenkomst zijn geen reacties gekomen die inhoudelijke argumenten 
bevatten welke aanleiding geven tot het aanpassen van de voorwaarden. De voorwaarden 
worden definitief aan het college aangeboden ter besluitvorming. 
 
De gemeente kan na vaststelling van de definitieve voorwaarden een vergunningaanvraag 
voorbereiden met de nodige onderbouwing en technisch uitwerking. Delfland zal een apart 
besluit nemen over de beslissing op de vergunningaanvraag. 
 

4. Historie - eerdere besluitvorming 
 

 De Verenigde Vergadering heeft op 22 april 2010 Delflands Algemeen 
Waterkeringenbeleid (DAW) vastgesteld. DAW zegt over ruimtelijke ontwikkelingen 
het volgende: “Ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan, mits geen significante 
belemmering kan ontstaan voor de instandhouding of versterking van het zandige deel 
van het kustfundament of de primaire kering.”. 

 Het college heeft op 4 maart 2014 de Tussennotitie Kust vastgesteld. De notitie geeft 
op hoofdlijnen het kader voor het medegebruik van de zeewering. 
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 Het college heeft op 28 oktober 2014 de Beleidsregel Medegebruik Zeewering 
vastgesteld. Voor werken in het waterstaatswerk zegt de beleidsregel onder andere: 
“Het werk leidt niet tot een landwaartse verschuiving van het afslagpunt.” en 
“Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van het werk verwerkt.”. 

 Op 2 maart 2018 is voor de parkeergarage een watervergunning (nr. 2017-013046) 
verleend aan Strandweg Vastgoed B.V. te Den Haag, gebaseerd op een door Arcadis 
opgestelde rapportage, waarin is ingegaan op de waterkeringstechnische aspecten van 
zowel de parkeergarage als de uitbouw van de boulevard (Arcadis, Noordboulevard, 
Analyse waterkeringstechnische effecten van voorgestelde parkeergarage en 
grootschalige boulevardaanpassing, 3 maart 2017). Deze watervergunning is nog niet 
onherroepelijk, want er loopt nog een beroepsprocedure bij de rechtbank. 

 Op 19 maart 2019 heeft het college concept voorwaarden vastgesteld waarover 
bewoners in een bijeenkomst van 15 april 2019 zijn geïnformeerd. 

 

5. Regelgeving en Beleid 
 
De Waterwet bevat veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. In artikel 2.2 zijn de 
huidige veiligheidsnormen per dijkring vastgelegd op basis van de 
overstromingskansbenadering. 
 
Het Deltaprogramma Kust heeft een Nationale Visie Kust opgesteld waarin vooruit wordt 
gekeken naar veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn. Daarbij worden drie 
zaken bekeken: 

1. de structurele veiligheid van de kust en achterland vereist dat het zandige 
kustsysteem permanent in evenwicht wordt gehouden door structurele erosie continu 
te compenseren én dat zachte en harde keringen met de relatieve zeespiegelstijging 
meegroeien; 

2. de economie en de aantrekkelijkheid van de kustzone vereisen kwaliteitsverbetering 
en ontwikkelruimte. Voor een opleving van de economie is het nodig dat op korte 
termijn de krachten van overheden en markt gebundeld en gericht ingezet worden, en 

3. de interactie tussen veiligheid, aantrekkelijkheid en economie kan in de praktijk 
worden verbeterd. Dat vereist een eendrachtige en integrale aanpak. Die aanpak 
mondt uit in afspraken over multifunctionele oplossingen voor veiligheid en het 
ruimtegebrek in, op en rond de kering. 

 
Het landelijk beleid voor de kust gaat naast veiligheid dus ook uit van behoud en versterking 
van de ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit. 
 
De Keur Delfland beschrijft activiteiten in de waterkering die zonder vergunning zijn 
verboden. De ondergrondse entree en de verlaging van de strandopgang heeft betrekking op 
de Legger Zeewering. Deze legger geeft de zones aan waarbinnen de bepalingen uit de Keur 
van toepassing zijn. 
 
Het Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid is het overkoepelend waterkeringskader voor 
alle Delflandse waterkeringen op basis van 9 gouden regels. Medegebruik in de 
leggerzonering van de waterkering is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- het functioneren van de waterkering, nu en in de toekomst, wordt niet aangetast 
- het beheer en onderhoud van de kering wordt niet belemmerd;  
- de kosten van het beheer nemen niet onevenredig toe.  

 
De Tussennotitie Kust betreft een nadere uitwerking van het Algemeen Waterkeringenbeleid. 
Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen het beleid en het beheer met betrekking tot dynamisch 
kustbeheer en medegebruik van de waterkering. 
 
De Beleidsregel Medegebruik Zeewering bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 6 van het 
Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid en de Tussennotitie Kust. Deze beleidsregels maken 
onderscheid in nieuw medegebruik en wijziging van huidig medegebruik. 
 
De beleidsregel is het kader waarbinnen volgens het mandaatbesluit de teamleider Regulering 
& Plandadvisering een vergunningaanvraag mag af doen. Voorwaarden ten behoeve van 
initiatieven die de robuustheid van de zeewering kunnen beïnvloeden, zijn niet opgenomen in 
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de beleidsregel. Dit is niet gedaan omdat een afweging over robuustheid als een expliciet 
bestuurlijke afweging wordt gezien. Het is en moet ook een uitzondering zijn en is daarom 
niet in de beleidsregel opgenomen. Zeker omdat dergelijke situaties zich beperkt voordoen is 
het wenselijk in die gevallen besluitvorming voor te leggen aan het dagelijks bestuur. 
 

6. Financiën 
 
Eventuele meerkosten voor beheer en onderhoud dienen door de ontwikkelaar te worden 
gecompenseerd aan Delfland. 
 

7. Duurzaamheid 
 
Niet van toepassing. 
 

8. Organisatorische en personele consequenties 
 
Niet van toepassing. 
 

9. OR/GO 
 
Niet van toepassing 
 

10. Risico- en beheersmaatregelen 
 
Een risico is precedentwerking als gevolg van het gelijkheidsbeginsel. Bij soortgelijke 
vergunningaanvragen in de toekomst zal opnieuw een beoordeling plaatsvinden conform het 
dan geldende instrumentarium. Bij een gelijke situatie zal op een gelijksoortige manier een 
afweging worden gemaakt. 
 

11. Communicatie (in- en extern) 
 
In een eerder stadium zijn de bewoners rondom de Zwolsestraat tijdens een bijeenkomst 
geïnformeerd over de bevoegd gezagrol van Delfland en heeft Delfland toegezegd om ze te 
blijven betrekken. Zij zijn in een bewonersbijeenkomst van 15 april 2019 geïnformeerd over 
het genomen besluit van D&H tot vaststelling van de concept voorwaarden. 
 
In de eerdere bewonersbijeenkomst van 22 oktober 2018 is tevens toegezegd in ieder geval 
een nieuwe bijeenkomst te organiseren op het moment dat de gemeente Den Haag een 
aanvraag voor een watervergunning heeft ingediend. 
In de commissie SWW van 6 november 2018 heeft de voorzitter van de commissie een 
terugkoppeling gegeven over de bewonersbijeenkomst van 22 oktober 2018 en de gemaakte 
toezegging. 
 

12. Bekendmaking en vervolgprocedure  
 
De bewoners zijn geïnformeerd over de concept voorwaarden. Uit deze bijeenkomst zijn geen 
inhoudelijk argumenten gekomen die aanleiding geven tot het aanpassen van de 
voorwaarden. De definitieve voorwaarden kunnen aan het dagelijks bestuur van Delfland ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Na besluitvorming worden de gemeente Den Haag en de 
bewoners rondom de Zwolsestraat geïnformeerd over de vastgestelde specifieke 
voorwaarden. 
 
Met de voorwaarden kan de gemeente Den Haag het plan verder technisch uitwerken en een 
vergunningaanvraag indienen. De voorwaarden geven geen garantie voor het daadwerkelijk 
verkrijgen van een watervergunning en is geen vervanging van een vergunningprocedure. 
Hiervoor zullen de voorgeschreven procedures moeten worden gevolgd. 
 
Delfland zal met de specifieke voorwaarden en het landelijk vastgesteld ontwerp- en 
beoordelingsinstrumentarium de vergunningaanvraag beoordelen. In het algemeen is dit 
vaker gedaan, maar vraagt in iedere situatie specifieke eisen om de waterveiligheid te 
borgen. Daarnaast zal Delfland de vergunningaanvraag door een externe partij laten 
beoordelen. 
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Over de aanvraag van een watervergunning neemt Delfland een apart besluit. Bij een positief 
besluit wordt de watervergunning verleend en zal deze worden gepubliceerd en kunnen 
belanghebbenden reageren op het besluit. 
 

13. Bevoegd orgaan 
 
Op grond van artikel 3.1 van de Keur Delfland is het dagelijks bestuur bevoegd om 
watervergunningen voor het medegebruik van o.a. de zeewering te verlenen, wijzigen of 
weigeren. Ingevolge artikel 4:81 van de Awb is het dagelijks bestuur derhalve bevoegd 
beleidsregels vast te stellen. 
 
Ingevolge artikel 4:84 van de Awb is het dagelijks bestuur bevoegd om af te wijken van 
vastgesteld beleid als er sprake is van een bijzondere situatie en handelen overeenkomstig de 
beleidsregel tot gevolgen leidt voor een of meer belanghebbenden die onevenredig zijn in 
verhouding met de beleidsregel te dienen doelen. 
 
Het dagelijks bestuur is het bevoegd orgaan dat een beleidsregel kan vaststellen, wijzigen 
en/of intrekken. Ook is het dagelijks bestuur het bevoegd gezag voor het verlenen van 
watervergunningen. De beleidsregel is door het dagelijks bestuur vastgesteld en dient als 
kader waarbinnen vergunningen ambtelijk kunnen worden afgedaan (ambtelijk afgedane 
vergunningaanvraag). Over vergunningaanvragen buiten dit kader wordt in het college 
besloten (bestuurlijk afgedane vergunningaanvraag). 
 
De beleidsregel is het kader waarbinnen volgens het mandaatbesluit de teamleider Regulering 
& Plandadvisering een vergunningaanvraag mag af doen. Voorwaarden ten behoeve van 
initiatieven die de robuustheid van de zeewering kunnen beïnvloeden, zijn niet opgenomen in 
de beleidsregel. De reden hiervoor is dat een afweging over robuustheid als een expliciet 
bestuurlijke afweging wordt gezien. Het is en moet ook een uitzondering zijn en is daarom 
niet in de beleidsregel opgenomen. Zeker omdat dergelijke situaties zich beperkt voordoen is 
het wenselijk in die gevallen besluitvorming voor te leggen aan het dagelijks bestuur. 
 

14. Toelichting 
 
Om de wens tot zowel een ongelijkvloerse ontsluiting van de parkeergarage als de verlaging 
van de strandopgang te kunnen beoordelen is het voor Delfland noodzakelijk om specifieke 
voorwaarden op te stellen, zodat de waterveiligheid wordt geborgd nu en in de toekomst.  
 
Maatschappelijk belang 

In de Beleidsregel Medegebruik Zeewering staat in paragraaf 2.5.1 (blz. 21):  
“Binnen de bebouwingscontouren is het beleid minder restrictief. De afweging of 
medegebruik een maatschappelijk zwaarwegend belang betreft, is binnen de contour al 

gemaakt. Medegebruik is toegestaan mits het geen belemmering vormt voor het 

afslagproces onder maatgevende omstandigheden.” 
Medegebruik binnen de bebouwingscontouren is daarmee toe te staan mits aan de gestelde 
eisen wordt voldaan. 
 
De gemeente heeft als doelstelling om de verblijfskwaliteit en de verkeersafwikkeling op en 
rondom het kruispunt Gevers Deynootweg/Zwolsestraat in Scheveningen Bad te verbeteren.  
Daarvoor zijn in het Programma Kust Gezond van de gemeente de volgende doelstellingen 
opgenomen: 
- Verbetering verkeersafwikkeling op het kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg door 

het beperken van wachtrijlengtes voor ingaand en uitgaand parkeerverkeer. 
- Verbeteren verbinding langzaam verkeersroute naar de kust door meer ruimte te creëren 

voor langzaam verkeer. 
- Verbetering verblijfskwaliteit door het toevoegen van groen.  
- Verbeteren oversteekbaarheid langzaam verkeer ter hoogte van het kruispunt 

Zwolsestraat – Gevers Deynootweg.  
- De bereikbaarheid van het gebied met het openbaar vervoer niet mag verslechteren als 

gevolg van de ingrepen. 

Een ongelijkvloerse kruising levert volgens de gemeente de volgende voordelen op: 
- Een aanzienlijk deel van het autoverkeer verdwijnt vroegtijdig uit het straatbeeld. 
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- De drukte op het noordelijk deel van de Gevers Deynootweg neemt af in vergelijking met 
een noordelijke ontsluiting van de parkeergarage. 

- De druk op het kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg vermindert, waardoor het 
kruispunt overzichtelijker wordt. 

- De oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verbetert. 
- Op het kruispunt kan meer ruimte gecreëerd worden voor langzaam verkeer. Tezamen 

met het autovrij maken van de Korte Zeekant ontstaat er een aantrekkelijke route richting 
zee en verbetert de herkenbaarheid als strandtoegang. 

- De wachtrijlengte voor de kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg voor ingaand 
parkeerverkeer is korter bij een zuidelijke ontsluiting dan bij een noordelijke ontsluiting 
van de parkeergarage.  

- Bij het uitrijden van parkeerverkeer op drukke momenten uit parkeergarage aan de 
Noordboulevard en Zwarte pad, functioneert de zuidelijke ontsluiting aanzienlijk beter ten 
opzichte van de noordelijke ontsluiting. 

Voorwaarden voor zowel de verlaging van de strandopgang Zeekant als de 

ongelijkvloerse ontsluiting Zwolsestraat/Gevers Deynootweg 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering is het kader waarbinnen vergunningaanvragen door 
de teamleider Regulering en Planadvisering mogen worden afgedaan. Dit initiatief komt buiten 
dit kader en vraagt specifieke voor de situatie op maat gemaakte voorwaarden. 
 
De Beleidsregel Medegebruik Zeewering maakt dus duidelijk op welke manier 
veelvoorkomende activiteiten in de zeewering worden beoordeeld. In bijzondere situaties kan 
en mag van de beleidsregel worden afgeweken (artikel 4:84 van de Awb). De verlaging van 
de strandopgang en de ongelijkvloerse kruising zijn naar het oordeel van Delfland bijzondere 
situaties en waarvan afgeweken kan worden van de beleidsregel, omdat: 

 het hier om niet-veelvoorkomende activiteiten gaat binnen de bebouwingscontouren; 
 de activiteiten een maatschappelijk belang dienen, en 
 het doel van Delfland, onder het geven van specifieke voorwaarden, is gewaarborgd. 

 
Randvoorwaardelijk is en blijft dat de activiteiten beoordeeld worden en moeten voldoen aan 
landelijke wet- en regelgeving en de regelgeving van Delflands algemeen bestuur. 
 
Niet-veelvoorkomende activiteiten 

Voor een overheid heeft het werken met beleidsregels een groot voordeel. Zij hoeven bij het 
nemen van veel voorkomende beslissingen niet telkens het beleid uit te leggen, maar kunnen 
verwijzen naar de beleidsregel. 
 
De beleidsregel is toereikend voor situaties die veel voorkomen. Er kunnen zich altijd 
initiatieven voordoen die niet veel voorkomen en waarvoor de beleidsregels niet toereikend 
genoeg zijn. Zover bekend zijn er niet eerder tunnels of ondergrondse entrees aangelegd en 
strandopgangen verlaagd binnen het waterstaatswerk van de zeewering. Behoudens een 
tunneltje in Katwijk die in 1933 is aangelegd ten behoeve van de patiënten van het 
voormalige zeehospitium. 
De activiteit is zo exceptioneel dat daarvoor geen aparte beleidsregels zijn opgesteld. 
 
Resume 

Gezien de aard en omvang van de werken beschouwt Delfland de initiatieven als niet 
veelvoorkomend. De beleidsregel is niet toereikend genoeg waardoor het voor deze 
bijzondere situatie noodzakelijk is om specifieke voorwaarden te stellen. 
 
De opgestelde voorwaarden maken in deze specifieke situatie - waar sprake is van een 
bijzondere activiteit - voor alle betrokkenen transparant op welke manier het medegebruik 
van de ruimte in, op en rond de kering wordt beoordeeld. 
 
Uitgangspunt blijft te allen tijde dat de veiligheid van de zeewering, voor nu en in de 
toekomst, niet in het geding mag zijn. 
 
Maatschappelijk belang 

Binnen de bebouwingscontouren is het beleid voor bebouwing minder restrictief dan buiten de 
bebouwingscontouren. De afweging of medegebruik een maatschappelijk zwaarwegend 
belang betreft, is binnen de contour al gemaakt. Medegebruik is toegestaan mits het geen 
belemmering vormt voor het afslagproces onder maatgevende omstandigheden (bron: 
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Beleidslijn Kust, Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid en Beleidsregel medegebruik 
Zeewering). 
 
Daarnaast heeft het Deltaprogramma Kust een Nationale Visie Kust opgesteld waarin vooruit 
wordt gekeken naar veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn. Daarbij 
worden drie zaken bekeken: 

1. de structurele veiligheid van de kust en achterland; 
2. de economie en de aantrekkelijkheid van de kustzone vereisen kwaliteitsverbetering 

en ontwikkelruimte, en 
3. de interactie tussen veiligheid, aantrekkelijkheid en economie kan in de praktijk 

worden verbeterd. 
 
Het landelijk beleid voor de kust gaat naast veiligheid dus ook uit van behoud en versterking 
van de ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit. De geplande activiteiten komen ten 
goede aan een grote groep mensen, omdat de openbare ruimte wordt opgeknapt en het 
project een economische impuls zal geven aan de locatie. Dat vereist een eendrachtige en 
integrale aanpak. Die aanpak heeft geresulteerd in voorwaarden over multifunctionele 
oplossingen voor veiligheid en het ruimtegebrek in, op en rond de kering.  
 
Naast het landelijk beleid geeft het beleid van Delfland ook ruimte voor medegebruik. Door 
het algemeen bestuur vastgesteld Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid stelt dat: 
“Ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan, mits geen significante belemmering kan ontstaan 
voor de instandhouding of versterking van het zandige deel van het kustfundament of de 
primaire kering.”. 
 
De gemeente Den Haag heeft in de notitie “Maatschappelijk belang ongelijkvloerse kruising 
Zwolsestraat/Gevers Deynootweg” beide initiatieven gemotiveerd. De geplande activiteiten 
komen ten goede aan een grote groep mensen, omdat de openbare ruimte wordt opgeknapt 
en het project een economische impuls zal geven aan de locatie. 
 
Het is niet de bevoegdheid van Delfland om een besluit te nemen op de totstandkoming van 
de motivering van het maatschappelijk belang. 
 
Resume 

De afweging of medegebruik een maatschappelijk belang betreft is binnen de 
bebouwingscontouren al gemaakt. In aanvulling op de motivatie om af te wijken van de 
beleidsregel heeft de gemeente Den Haag een notitie opgesteld. Delfland kan en mag geen 
besluit nemen op hoe de motivatie technisch en inhoudelijk is onderbouwd. 
 
De opgestelde voorwaarden passen binnen het landelijk en Delflands eigen vastgestelde 
kader. 
 
Doelstelling van Delfland 

Voor Delfland staat de veiligheid van de zeewering voorop. Vanuit die randvoorwaarde maakt 
Delfland een belangenafweging. Een tweede randvoorwaarde is dat Delfland in het beheer van 
de zeewering niet wordt belemmerd door medegebruik. Delfland stelt verder als voorwaarde 
dat Delfland geen (extra) kosten draagt voor het toestaan van het medegebruik. 
 
Resume 

De opgestelde specifieke voorwaarden geven invulling aan deze drie doelstellingen. 
 
Afwijkingen van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering 

Hier wordt ingegaan op de afwijkingen die worden voorgesteld t.o.v. de Beleidsregel 
Medegebruik Zeewering. De overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden 
onverkort gehandhaafd en toegepast.  
 
Het betreft de voorwaarden 1, 4 en 5 uit paragraaf 3.2 (blz. 28) en het in stand houden van 
een aaneengesloten grensprofiel zoals vereist vanuit de legger.  
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In de bijlage 2 staan de voorwaarden die worden voorgesteld voor de verdiepte ontsluiting 
van de parkeergarage. Deze voorwaarden wijken af van het huidige beleid op de volgende 
punten: 

 Afslaglijn (Beleidsregel Medegebruik Zeewering; paragraaf 3.2 punt 1) 
 Onttrekken zand (Beleidsregel Medegebruik Zeewering; paragraaf 3.2 punt 5) 
 Grensprofiel (Beleidsregel Medegebruik Zeewering; paragraaf 3.2 punt 4) 
 Harde elementen (Beleidsregel Medegebruik Zeewering; paragraaf 3.2 punt 4) 

 

Afslaglijn landwaarts verschuiven 

In het beleid wordt gesteld dat als gevolg van een nieuwe werkzaamheid het afslagpunt, dat 
is de locatie tot waar het zand af is geslagen na een maatgevende storm, niet landwaarts mag 
verschuiven, omdat dit de robuustheid van de kering beïnvloed. Met het aanleggen van de 
verdiepte ontsluiting wordt mogelijk zand onttrokken uit de zeewering. Volgens de memo van 
Arcadis (2018) zal het afslagpunt bij de 50-jaars situatie met enkele meters landwaarts 
verschuiven, echter zonder dat de waterveiligheid daarmee in het geding komt. Achter het 
afslagpunt is volgens het rapport nog veel reserve aanwezig. Er blijft dus voldoende 
robuustheid over. 
Voor de 200-jaar situatie voldoet de zeewering ook zonder tunnel niet omdat de huidige 
maaiveldhoogte bij dit deel van de zeewering onvoldoende is. Voor de zeewering moet t.z.t. 
een verbetering worden doorgevoerd. De inpassing van de kruising vraagt dan om extra 
maatregelen. Hoe dit mogelijk kan zijn zal door de initiatiefnemer moeten worden 
aangetoond. 
 
Voorgesteld wordt om, in afwijking van het beleid, toe te staan dat het afslagpunt landwaarts 
verschuift. De reden om hiermee in te stemmen komt enerzijds door de bijzondere situatie, 
de stedelijke omgeving en het maatschappelijk belang en anderzijds dat er voldoende 
robuustheid overblijft en het grensprofiel niet wordt doorsneden. De zeewering blijft aan de 
waterveiligheidseisen voldoen. 
 

Onttrekken zand uit dwarsprofiel waterstaatswerk 

Door de aanleg van de verdiepte ontsluiting wordt er mogelijk zand uit de zeewering 
verwijderd. 
In 2013 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk, Delfland en de gemeente, 
waarbij is vastgelegd dat er zand verwijderd mocht worden ten behoeve van de 
parkeergarage Noordboulevard, omdat er een overmaat aan zand op het strand aanwezig is 
op deze locatie door onder andere de zeewaartse verplaatsing van de BasisKustLijn (BKL). Het 
eerste onderzoek laat zien dat deze overmaat aan zand ook kan worden aangewend om de 
ontgraving van de tunnel en de verlaging van de strandopgang te compenseren. Aan het 
college wordt gevraagd met deze redenatie in principe in te stemmen. Tegelijk de gemeente 
erop aan te sturen dat het vrijgekomen zand uit de zeewering ingezet wordt voor de 
waterveiligheid in de directe zeewaartse omgeving van de ongelijkvloerse kruising. 
 
Doorlopend te inspecteren grensprofiel 

Er moet nu en in de toekomst een doorlopend inspecteerbaar grensprofiel ingepast kunnen 
worden, waarbij rekening wordt gehouden met de NWO-toeslag (Niet Waterkerend Object). 
Initiatiefnemer moet in beeld brengen wat de gevolgen van de beoogde ontwikkeling zijn op 
de inpasbaarheid van een grensprofiel met zichttermijnen 50 jaar middenscenario en in dit 
specifieke geval niet voor 200 jaar maximum scenario. In de bestaande/huidige situatie is 
deze al niet aanwezig (zoals aangegeven in de Legger Zeewering). Er dient wel rekening te 
worden gehouden met het zogenaamde meegroeiconcept voor 200 jaar maximum scenario. 
Indien de beoogde ontwikkeling invloed heeft op de huidige positionering van het grensprofiel, 
moet aangetoond worden dat dit grensprofiel elders kan worden ingepast, en inzichtelijk 
moeten worden gemaakt wat dit betekent voor de vigerende leggerzoneringen en op welke 
manier belangen van derden worden geraakt. Initiatiefnemer moet daarbij kijken naar de 
situatie in dit specifieke dwarsprofiel, en niet naar de raaien van de rijksstrandpalenlijn, want 
die liggen verderop. 
 
Hard element in het grensprofiel 

Het beleid van Delfland is dat versterkingen ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’ worden 
uitgevoerd. Op dit moment is een versterking niet noodzakelijk qua zandvolume, maar het 
grensprofiel wordt mogelijk doorgraven bij de aanleg van de verdiepte ontsluiting. Het 
doorgaand grensprofiel is een profiel dat na een storm nog minimaal over moet blijven om de 
waterveiligheid te kunnen garanderen. Het zou gezien kunnen worden als een dijklichaam dat 
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na afslag van het voorliggende zand nog minimaal overblijft. Op deze locatie ligt het 
grensprofiel onder de Gevers Deynootweg. Het grensprofiel wordt door de tunnel mogelijk 
doorgraven, waardoor er een coupure ontstaat in het grensprofiel. Er wordt door de gemeente 
voorgesteld om deze coupure te dichten middels een kerende constructie. Dit is afwijkend van 
het beleid ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’ en daarom wordt het college gevraagd 
hiermee in te stemmen. De kosten voor het realiseren en het in stand houden van de 
constructie zullen bij de initiatiefnemer worden gelegd. 
 

15. Bijlagen 
 

1. Notitie ‘Maatschappelijk belang ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers 
Deynootweg’, gemeente Den Haag, 21 februari 2019. 

2. Voorwaarden verlaging strandopgang Zeekant en ongelijkvloerse ontsluiting 
parkeergarage Noordboulevard, ter plaatse van de Zwolsestraat/Gevers Deynootweg 
in Scheveningen. 

3. Brief ‘Voorwaarden ongelijkvloerse ontsluiting parkeergarage Noordboulevard’ aan de 
gemeente Den Haag. 

4. Memo ‘Ontwikkeling Noordboulevard - Aanpassing Zeekant en verdiepte ontsluiting 
Zwolsestraat’, Arcadis, 2 januari 2018.
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Managementsamenvatting 

Gevraagd besluit 

Voor medegebruik binnen het waterstaatswerk is het vanuit het Hoogheemraadschap van 

Delfland noodzakelijk dat de initiatiefnemer in eerste instantie dient aan te tonen dat er 

sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Gemeente Den Haag heeft 

hiertoe, als initiatiefnemer van de aanleg van de ongelijkvloerse kruising, deze notitie 

opgesteld. De gemeente Den Haag vindt de aanleg van de ongelijkvloerse kruising 

gerechtvaardigd vanwege het maatschappelijke belang. Op basis van deze notitie en de 

keuze vanuit Hoogheemraadschap om van de inherente afwijkingsbevoegdheid gebruik te 

maken kan vervolgens een maatwerkkader opgesteld worden waarin het ontwerp voor de 

ongelijkvloerse kruising aan moet voldoen. Dit om uiteindelijk te komen tot een ontwerp 

waarvoor het Hoogheemraadschap Delfland een watervergunning kan verstrekken. 

 

Scope van het project 

Gemeente Den Haag is in Scheveningen Bad voornemens een ongelijkvloerse kruising, ter 

plaatse van de Zwolsestraat en Gevers Deynootweg, aan te leggen. Door de aanleg van de 

ongelijkvloerse kruising wordt het autoverkeer richting de parkeergarage aan de 

Noordboulevard al in de Zwolsestraat onder het maaiveld gebracht en rijdt onder de kruising 

Zwolsestraat – Gevers Deynootweg en de verlaagde Korte Zeekant. 

 

Maatschappelijk belang 

Met het Programma De Kust Gezond wordt ingezet op meer ruimte voor langzaam verkeer, 

verblijfskwaliteit te verhogen en nabijheid van het strand en zee beter zichtbaar en voelbaar 

te maken.  

Het kruispunt Zwolsestraat / Gevers Deynootweg is onderdeel van de belangrijkste 

toegangsroute voor Scheveningen Bad. In de huidige situatie ligt de nadruk op het 

verkeerskarakter in plaats van de beoogde aantrekkelijke entree van de badplaats. Door de 

aanleg van de ongelijkvloerse kruising wordt het conflict op de kruising tussen de 

belangrijkste stromen opgelost, ontstaat er ruimte om voor voetgangers en fietsers een 

aantrekkelijke verbinding naar de boulevard te creëren en er is ruimte voor het toevoegen 

van groen op het kruispunt. Een aanzienlijk deel van de auto’s verdwijnt vroegtijdig onder de 

grond waardoor de verblijfsklimaat aanzienlijk verbeterd wordt in Scheveningen. Hierdoor 

wordt ook het noordelijke deel van de Gevers Deynootweg richting parkeerterrein Zwarte 

Pad  ontlast.  

Middels de voorgestelde ingreep verbetert de aantrekkelijkheid van Scheveningen voor 

zowel bewoners, bezoekers, als ondernemers, wat een gunstig effect zal hebben op de 

economie. 
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Ingrepen in waterstaatwerk 

Hoewel bij de aanleg van de ongelijkvloerse kruising ten opzichte van de referentiesituatie 

weliswaar sprake is van een landwaartse verplaatsing van het afslagpunt, komt de veiligheid 

van de waterkering zeker nog niet in gevaar. De aanleg van de ongelijkvloerse kruising biedt 

bovendien de mogelijkheid voor een constructieve maatregel in de vorm van een op de 

tunnelconstructie aangesloten wandconstructie. Daarmee kan ook aan de waterkering 

technische eisen op de lange termijn tegemoet worden gekomen. Het niveau van het huidige 

maaiveld is hiervoor sowieso onvoldoende. 

Voor de beleidsmatige voorwaarden geldt dat er een bestuurlijk akkoord moet komen op het 

accepteren van een korte termijn teruggang van het maatgevende afslagpunt (ter plaatse 

van de ongelijkvloerse kruising). Het aantonen van het zwaarwegend maatschappelijk 

belang is een eis van het Hoogheemraadschap van Delfland om te komen tot dit bestuurlijk 

akkoord.  
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Inleiding 

Het is de ambitie van de gemeente Den Haag om Scheveningen Bad aantrekkelijker te maken voor 

bewoners, bezoekers en ondernemers. In dat kader wordt ingezet op een groenere inrichting van de 

buitenruimte, meer ruimte voor langzaam verkeer en openbaar vervoer en het verbeteren van de 

bereikbaarheid van het gebied. Tegelijkertijd wordt ingezet op de realisatie van meer jaarrond 

aantrekkelijke functies in het gebied zodat ook buiten de traditionele pieken meer bezoekers naar de 

badplaats komen.  

 

In verschillende gemeentelijke plannen, zoals het Ruimtelijk kader Noordboulevard en 

uitvoeringsprogramma De Kust Gezond is aangegeven dat de zone van de Gevers Deynootweg een 

belangrijke ontvangstruimte is voor de badplaats, waar bezoekers in het gebied aankomen. Het is 

belangrijk dat de bezoekers dit gebied ook als zodanig gaan ervaren door de verblijfskwaliteit te 

verhogen en de nabijheid van de zee en het strand beter zichtbaar en voelbaar te maken. Dit wordt 

bereikt door het verbeteren van de doorgangen van de Gevers Deynootweg naar de boulevard 

(creëren van zichtlijnen door de doorgangen te verbreden, obstakels te verwijderen en de doorgangen 

autovrij te maken) en meer groen toe te voegen passend bij de kustzone voor het versterken van het 

‘kustgevoel’.  

 

Verblijfskwaliteit en verkeerssituatie 

Het kruispunt Zwolsestraat / Gevers Deynootweg is onderdeel van het hoofdroutenetwerk van Den 

Haag en een van de belangrijkste toegangsroute voor Scheveningen Bad. In de huidige situatie ligt de 

nadruk op het verkeerskarakter in plaats van de beoogde aantrekkelijke entree van de badplaats. De 

afwikkeling van het verkeer legt een groot beslag op de beschikbare ruimte, domineert daardoor het 

straatbeeld en er is tijdens piekdrukte sprake van verkeershinder. Op het kruispunt komen 

verschillende verkeersstromen samen. Daarbij ondervindt het langzaam verkeer hinder van het 

afslaand autoverkeer van en naar de Zwolsestraat en het kruisend openbaar vervoer. De doorgang 

aan de westzijde van het kruispunt (korte Zeekant) nodigt op dit moment niet uit als doorgang voor 

langzaam verkeer vanaf de Gevers Deynootweg naar de boulevard. Het is wenselijk om deze 

verbinding aantrekkelijker te maken. 

 

De verschillende opgaven in het kader van uitvoeringsprogramma De Kust Gezond zijn weergegeven 

in onderstaande afbeelding: 
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Een van de projecten waarmee de looproutes richting de boulevard verbeterd wordt is de verlaging 

van de korte Zeekant (in het verlengde van de Pier). Momenteel loopt de Korte Zeekant geleidelijk 

omhoog richting de zee en kan men middels een trap van enkele meters hoog de boulevard bereiken. 

Het hoogteverschil dat overbrugd moet worden, tezamen met het autoverkeer over de korte Zeekant 

en het beperkte zicht op zee maakt dat deze verbinding in de huidige situatie voor voetgangers geen 

aantrekkelijke toegang naar de boulevard is. Met de verlaging en het autovrij maken van de korte 

Zeekant ontstaat er meer ruimte voor voetgangers en wordt de herkenbaarheid als strandtoegang 

verbeterd. Het zicht op de boulevard neemt hierdoor toe. 

 

Aanleiding notitie 

Met het project ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat1 is de gemeente Den Haag voornemens een 

ruimtelijke ingreep te doen in het waterstaatswerk van de Zeewering. Voor medegebruik binnen het 

waterstaatswerk heeft Hoogheemraadschap Delfland in het beleid opgenomen dat de initiatiefnemer 

 
1 Het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (RIS290042) is op 15 december 2016 uitgebreid met de aanleg van een ongelijkvloerse 

kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg (RIS295697). 

Aanpak looproutes naar Boulevard 

Projectgebied De Kust Gezond 

Parkeervoorziening bezoek (in ontwikkeling) 
Netwerk tram  
Tramhalte 

Looproutes naar strand 

Aanpak inrichting Openbare Ruimte 

Mogelijke ontsluiting parkeervoorziening 
(in ontwikkeling) 

Parkeervoorziening bezoek (bestaand) 

Zoekgebied recreatieve 
hoofdfietsroute 

Opgaven Scheveningen Bad (De Kust Gezond) 
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onder andere dient aan te tonen dat er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. 

Gemeente Den Haag heeft hiertoe als initiatiefnemer deze notitie opgesteld om het maatschappelijk 

belang aan te tonen. 

Ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg / Zwolsestraat 

Vastgoed eigenaar Strandweg Vastgoed B.V. heeft het voornemen om aan de Noordboulevard naast 

een uitgebreid bouwprogramma een nieuwe parkeergarage met 700 plekken te realiseren.2 In dit 

initiatief is uitgegaan van een noordelijke in- en uitrit van de parkeergarage vanaf de keerlus bij het 

Carlton Beachhotel. Uit uitgevoerd verkeersonderzoek blijkt dat in deze situatie de verkeersintensiteit 

op het noordelijke deel van de Gevers Deynootweg toe zal nemen. Het gevolg is dat in dit belangrijke 

deel van Scheveningen Bad, waar iedere dag vele bezoekers voor het eerst kennismaken met 

Scheveningen, ten aanzien van de verkeersafwikkeling naar verwachting geen sprake is van een 

verbetering van de verkeersafwikkeling en er ook geen sprake is van de vanuit het programma De 

Kust Gezond gewenste verbetering van het verblijfsklimaat. In dat kader is er gezocht naar een 

fysieke ingreep waarmee de verblijfskwaliteit en verkeersafwikkeling in de omgeving van deze entree 

van Scheveningen Bad verbeterd kan worden. Met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising zal de 

ingang van de parkeergarage verplaatst worden naar de zuidzijde. Hierdoor zal de verkeersdruk op 

het noordelijk deel van de Gevers Deynootweg afnemen en wordt het kruispunt Zwolsestraat/Gevers 

Deynootweg overzichtelijker. Het verkeer van en naar de parkeergarage aan de Noordboulevard 

kruist hierdoor ongehinderd het verkeer op de Gevers Deynootweg.  

 

Voorontwerp in concept van de ongelijkvloerse kruising, in stippellijn de ondergrondse aansluiting wat op 29 januari jl. voor inspraak is 

vrijgegeven (RIS301711) 

 

 
2 De gemeenteraad heeft ingestemd met het projectdocument Noordboulevard waar de nieuw te realiseren parkeergarage met noordelijke 

in- en uitrit deel van uitmaakte. Voor deze ontwikkeling is inmiddels ook een omgevingsvergunning en een watervergunning verleend. De 

bouw is inmiddels gestart.  
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Waterveiligheid 

Ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising en de al eerder voorgestelde verlaging van de korte 

Zeekant heeft Arcadis een adviesrapport gemaakt ten aanzien van de waterveiligheid (zie het rapport 

in de bijlage)3. De werken voldoen niet aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering en maken ook 

geen onderdeel uit van de bestuurlijke afspraken in 2013 zijn gemaakt over de gouden driehoek.4 

Volgens de rapportage van Arcadis lijken er voldoende mogelijkheden aanwezig te zijn om ook op de 

lange termijn aan de waterkering technische eisen tegemoet te komen. Een van de maatregelen is 

bijvoorbeeld het inpassen van een afsluitmiddel in de tunnel in combinatie met een wand die ook hier 

weer aansluit op het doorgaande grensprofiel in de landwaartse beschermingszone.5 

In de rapportage van Arcadis wordt ook aandacht besteed aan de voorwaarden die specifiek voor de 

verkennende fase door het Hoogheemraadschap zijn gesteld. Aan de technische en beheersmatige 

voorwaarden kan worden voldaan. Enkel voor het onderdeel ‘inspectie en onderhoud’ kan de aanleg 

van de ondergrondse aansluiting leiden tot meerkosten voor het beheer. Voor de beleidsmatige 

voorwaarden geldt dat om hiervan af te wijken het dagelijks bestuur van Delfland bereid moet zijn om 

gebruik te maken van de inherente afwijkingsbevoegdheid. Een onderbouwing van het 

maatschappelijk belang is hiervoor een randvoorwaarde. 

 

Opbouw notitie 

Na een beschrijving van de achtergronden in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 het maatschappelijk 

belang aangetoond van de voorgestelde fysieke ingreep.   

 
3 Ontwikkeling Noordboulevard –Aanpassing Zeekant en verdiepte ontsluiting Zwolsestraat, H. Steetzel, 2 januari 2018 

4 Ontwikkeling Noordboulevard –Aanpassing Zeekant en verdiepte ontsluiting Zwolsestraat, H. Steetzel, 2 januari 2018, blz. 13 

5 Ontwikkeling Noordboulevard –Aanpassing Zeekant en verdiepte ontsluiting Zwolsestraat, H. Steetzel, 2 januari 2018, blz. 26 
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1 Achtergronden 

Ambitie Programma De Kust Gezond  

In het door de gemeenteraad vastgestelde Programma De Kust Gezond (RIS 290042) is de ambitie 

vastgelegd om de buitenruimte van Scheveningen Bad weer aantrekkelijk te maken voor zowel 

bewoners, ondernemers als bezoekers. Een aantrekkelijke buitenruimte is uitnodigend, gastvrij en 

comfortabel. Belangrijk instrument daarbij is een verzachting van het stenige karakter door het 

toevoegen van groenvoorzieningen en het voelbaar maken van de nabijheid van de kust en de 

duinen. Ook het verbeteren van de verkeersdoorstroming en –veiligheid is een belangrijke 

randvoorwaarde. Verwachting is dat investeringen in de buitenruimte ook een vliegwieleffect kunnen 

hebben voor vernieuwing van het aanwezige, soms gedateerde, vastgoed. Dit is in de tussentijd 

gebleken met o.a. vernieuwing van het vastgoed aan de Noordboulevard door vastgoedeigenaar 

Strandweg Vastgoed B.V. met daarin een voorgenomen nieuwe parkeergarage van 700 plekken en 

de realisatie van het Legoland Discovery Centre op de locatie van het voormalige Vitalizee. Op drukke 

momenten treedt in de huidige situatie al regelmatig langdurige filevorming op. Gelet op het 

toevoegen van meer functies en evenementen die ook buiten de traditionele piekmomenten publiek 

trekken, zullen drukke momenten zich naar verwachting in de toekomst vaker voor gaan doen.   

 

Verkeerssituatie na realisatie van de parkeergarage met noordelijke ontsluiting 

In de route via de Van Alkemadelaan en Zwolsestraat naar het parkeerterrein Zwarte Pad zijn op dit 

moment meerdere knelpunten, zowel voor de ingaande als voor de uitgaande verkeersstromen.  

De verkeerssituatie na toevoeging van de parkeergarage aan de Noordboulevard is door de bureaus 

Goudappel Coffeng (zie bijlage) en Movares (zie bijlage) onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat 

met toevoeging van de parkeergarage aan de Noordboulevard, met een ontsluiting aan de noordzijde 

van de parkeergarage de volgende effecten zullen optreden: 

• De verkeersintensiteit op het noordelijke deel van de Gevers Deynootweg zal toenemen. Dit 

zal mogelijk een negatief effect zal hebben op de doorstroming van het openbaar vervoer (het 

autoverkeer kruist de vrijliggende OV-baan nabij het Carlton Beach hotel) en de 

oversteekbaarheid van de Gevers Deynootweg voor langzaam verkeer. 

• Uitgaand: de uitgaande stroom neemt in omvang toe. Bij het kruispunt Zwolsestraat/ Gevers 

Deynootweg wordt op piekmomenten het conflict van het uitrijdende autoverkeer met het 

openbaar vervoer en langzaam verkeer groter, waardoor de wachtrij tot aan het kruispunt bij 

Carlton Beach kan oplopen. Hierdoor loopt het kruispunt eerder en vaker vast. 

 

Bestuurlijke afspraken ontwikkelmogelijkheden in de kustzone 

Scheveningen Bad kent een unieke ligging doordat het stedelijk gebied direct grenst aan het strand en 

aan het duingebied Meijendel & Berkheide. Vanwege deze ligging moet een balans worden gevonden 

tussen aspecten als stedelijke ontwikkeling, economie, natuur & milieu waarbij de veiligheid van de 

zeewering niet in het geding mag komen. In 2013 zijn tussen het Rijk, het Hoogheemraadschap van 

Delfland en de gemeente Den Haag afspraken gemaakt over de mogelijkheden op het gebied van 

stedelijke ontwikkeling in relatie tot de veiligheid van de zeewering (ook wel de ‘Gouden Driehoek’- 

afspraak). In dit afsprakenkader zijn drie specifieke projecten genoemd, namelijk Oscar’s, Vitalizee en 
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parkeergarage Hommerson (met noordelijk bovengrondse entree). De ongelijkvloerse kruising 

Zwolsestraat/Gevers Deynootweg valt niet onder dit afsprakenkader, omdat dit plan pas in 2016 

bekend was. De kern van het afsprakenkader Gouden Driehoek is dat bij het beoordelen van de 

effecten van beoogde ontwikkelingen op de veiligheid van de kustverdediging, de gerealiseerde 

veiligheidswinst wordt betrokken die het gevolg is van de in 2010/2011 uitgevoerde kustversterking bij 

Scheveningen-Dorp. Deze laatste heeft immers geleid tot een zeewaartse uitbouw van de kustlijn en 

dus een toename van de veiligheid van de waterkering in het gebied. Bij de beoordeling van de 

effecten van de ingreep moet dus een vergelijking worden gemaakt tussen enerzijds de positie van de 

maatgevende afslagrand behorende bij een ingreep in de versterkte situatie en anderzijds de positie 

van deze afslagrand in de oude situatie van voor 2010. 
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2 Maatschappelijk belang 

 

Scheveningen Bad vormt na het stadscentrum het tweede economische kerngebied binnen de 

gemeente Den Haag. Scheveningen Bad biedt grootschaliger vertier rond de Pier en Kurhaus als 

toeristisch- en uitgaansgebied, maar grenst anderzijds aan het unieke duingebied Oostduinen. Deze 

combinatie van omgevingskwaliteiten bieden een enorme potentie voor het gebied. In de huidige 

situatie is deze potentie echter niet goed benut. Het gebied is sleets geworden door achterstallig 

onderhoud in een deel van het vastgoed en een verouderde inrichting van de buitenruimte. Ook de 

bereikbaarheid van het gebied staat onder druk. Op drukke dagen is sprake van filevorming, waarbij 

het verkeer in grote delen van Scheveningen Bad vaststaat.6  

 

Het is de ambitie van de gemeente Den Haag om Scheveningen Bad weer aantrekkelijk te maken 

voor bewoners, bezoekers en ondernemers. In dat kader wordt ingezet op een groenere inrichting van 

de buitenruimte, meer ruimte voor langzaam verkeer en openbaar vervoer en het verbeteren van de 

bereikbaarheid van het gebied. Om de verblijfskwaliteit en de verkeersafwikkeling op en rondom het 

kruispunt Gevers Deynootweg / Zwolsestraat in Scheveningen Bad te verbeteren is uitgegaan van de 

doelstellingen uit het programma de Kust Gezond: 
- Verbetering verkeersafwikkeling op het kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg door het 

beperken van wachtrijlengtes voor ingaand en uitgaand parkeerverkeer 

- Verbeteren verbinding langzaam verkeersroute naar de kust door meer ruimte te creëren voor 

langzaam verkeer  

- Verbetering verblijfskwaliteit door het toevoegen van groen 

- Verbeteren oversteekbaarheid langzaam verkeer ter hoogte van het kruispunt Zwolsestraat – 

Gevers Deynootweg 

Om bovenstaande te bereiken is gezocht naar permanente, fysieke ingrepen, welke waar nodig 

aangevuld kunnen worden met tijdelijke maatregelen. Daarnaast is het van belang dat de 

bereikbaarheid van het gebied met het openbaar vervoer niet mag verslechteren als gevolg van de 

ingrepen.  

 

Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg 

De in- en uitrit van de toekomstige parkeergarage aan de Noorboulevard zorgt voor een andere 

verdeling van de verkeersstromen, in combinatie met de verwachte toename van de 

bezoekersaantallen aan Scheveningen Bad en meer jaarrond aantrekkelijke functies en evenementen 

gaat dit ten koste van de verblijfskwaliteit en verkeersafwikkeling op het kruispunt Zwolsestraat – 

Gevers Deynootweg. In dat kader is er gezocht naar een fysieke ingreep waarmee de verblijfskwaliteit 

en verkeersafwikkeling in de omgeving van deze entree van Scheveningen Bad verbeterd kan 

worden.  

Met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising wordt de parkeergarage aan de zuidzijde ontsloten 

vanaf de Zwolsestraat. Een aanzienlijk deel van het autoverkeer van en naar de parkeergarage wordt 

al in de Zwolsestraat onder het maaiveld gebracht en rijdt onder de kruising Zwolsestraat – Gevers 

Deynootweg en de verlaagde Korte Zeekant. Hiermee wordt het volgende bereikt: 
- Een aanzienlijk deel van het autoverkeer verdwijnt vroegtijdig uit het straatbeeld. 

 
6 Zie bijlage 1 voor een uitgebreidere toelichting op de huidige verkeerssituatie. 
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- De drukte op het noordelijk deel van de Gevers Deynootweg neemt af in vergelijking met een 

noordelijke ontsluiting van de parkeergarage. 

- De druk op het kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg vermindert, waardoor het kruispunt 

overzichtelijker wordt. 

- De oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verbetert. 

- Op het kruispunt kan meer ruimte gecreëerd worden voor langzaam verkeer. Tezamen met het 

autovrij maken van de Korte Zeekant ontstaat er een aantrekkelijke route richting zee en verbetert 

de herkenbaarheid als strandtoegang. 

- De wachtrijlengte voor de kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg voor ingaand 

parkeerverkeer is korter bij een zuidelijke ontsluiting dan bij een noordelijke ontsluiting van de 

parkeergarage.  

- Bij het uitrijden van parkeerverkeer op drukke momenten uit parkeergarage aan de 

Noordboulevard en Zwarte pad, functioneert de zuidelijke ontsluiting aanzienlijk beter ten opzichte 

van de noordelijke ontsluiting. 

In het voorontwerp van de ongelijkvloerse kruising is door een efficiënte inrichting van de in- en 

uitvoegstroken ook daadwerkelijke meer ruimte voor langzaam verkeer en groen ontstaan in de 

Zwolsestraat. Om de wachtrijen voor parkeergelegenheden op drukke dagen volledig op te lossen, 

zullen aanvullende maatregelen benodigd zijn.7  

 

Alternatieve oplossingen 

Bovengenoemde ingreep is ontstaan na zorgvuldige afweging van alternatieven. Met betrekking tot de 

verkeersafwikkeling geldt dat er op de kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg sprake is van een 

conflict tussen drie vervoersstromen: het OV, in- en uitgaand autoverkeer en langzaam verkeer dat 

met name de Gevers Deynootweg over wil steken van en naar de boulevard. Er is op drukke 

momenten te weinig capaciteit op het kruispunt om alle drie de vervoersstromen binnen een cyclus 

van de verkeerslichten goed af te wikkelen. Om de verkeersafwikkeling op dit punt te verbeteren, zijn 

er op hoofdlijnen 2 oplossingsrichtingen8: 
1. Een van de vervoersstromen minder prioriteit geven ten opzichte van de andere stromen. Het 

beleid van de gemeente Den Haag is er op gericht om het gebruik van OV en langzaam 

verkeer te stimuleren en Scheveningen Bad zowel voor OV als langzaam verkeer op een 

veilige en comfortabele manier  bereikbaar te maken. Het ondergeschikt maken van één van 

deze stromen ten opzichte van het autoverkeer is derhalve geen optie. 

2. Ongelijkvloerse oplossingen om het conflict te verminderen.  

Naast de voorgestelde oplossing waarbij het autoverkeer van en naar de garage de kruising 

ongelijkvloers passeert,  is onderzocht hoe het kruispunt Zwolsestraat / Gevers Deynootweg 

overzichtelijker gemaakt kan worden door ongelijkvloerse oplossingen voor andere verkeerstypen. Er 

 
7 Op piekdagen is het aanbod aan auto’s veel groter dan de beschikbare parkeercapaciteit. Zonder aanvullende maatregelen zullen op 

deze dagen zodra de parkeervoorzieningen vol zijn, alsnog wachtrijen optreden. Dit geldt voor alle varianten. Voor ingaande piekdrukte 

adviseert Movares het volgende: parkeerverwijssystemen, afsluiten van Gevers Deynootweg richting Zwarte Pad als parkeerplaats 

Zwarte Pad vol is, stop en drop creëren. De aanvullende maatregelen voor uitgaande piekdrukte sluiten minder goed aan bij de doelen 

van het programma De Kust Gezond. 

8 Het uitgangspunt is dat het autoverkeer via de hoofdroutes geleid wordt en niet via woongebieden. Het omleiden van het autoverkeer via 

de Alkmaarsestraat behoort daardoor niet tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn de maatregelen t.a.v. de aanpak van piekdrukte 

(Verkeersvisie Scheveningen) manieren om bezoekers te verleiden om met een ander vervoerstype naar Scheveningen te komen. 

Alternatieve vervoerstypen hebben echter ook een beperkte capaciteit waardoor het autoverkeer niet op korte termijn aanzienlijk 

vermindert kan worden. 
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is in dat kader gekeken naar de volgende mogelijkheden: ondergrondse tramverbinding ter plaatse 

van de huidige tramverbinding en langzaam verkeer de Gevers Deynootweg laten kruisen middels 

een brug of tunnel9. Daarnaast is bekeken of de parkeergarage aan de Noordboulevard op maaiveld 

via de korte Zeekant ontsloten kan worden. Hieronder de conclusies ten aanzien van alternatieve 

oplossingen: 

• De optie om het OV ondergronds te brengen is de meest ingrijpende oplossing om het conflict 

tussen de verschillende verkeersstromen op te lossen. Het conflict tussen OV en auto op de 

kruising wordt dan geheel opgelost. Omdat het conflict alleen op piekmomenten zodanig is dat het 

tot ernstige overlast leidt en het een zeer kostbare ingreep is, wordt dit geen haalbare oplossing 

geacht. 

• De varianten met een voetgangersverbinding via tunnel of brug, staan zowel haaks op het maken 

van een aantrekkelijke route (voor langzaam verkeer) richting zee als op het beleid om 

fietsgebruik te stimuleren. Bovendien zijn deze ruimtelijk moeilijk inpasbaar (lange hellingbanen) 

en is de vraag wat verlaging van de Korte Zeekant bij deze varianten toevoegt.10 Tenslotte is deze 

oplossing pas effectief indien het langzaam verkeer volledig van het maaiveld wordt weggehaald. 

Indien er toch een stroom langzaam verkeer op maaiveld blijft oversteken, is het effect te gering 

en ontstaat, indien de oversteek niet gereguleerd is, een onveilige situatie. 

• Alle hierboven genoemde varianten lossen het conflict op het kruispunt m.b.t inrijdend 

autoverkeer op de Gevers Deynootweg niet volledig op waardoor er op drukke momenten 

aanvullende maatregelen benodigd zijn, met name om het inrijden van autoverkeer te voorkomen 

op het moment dat de parkeervoorzieningen vol zijn.  

• Voor alle ongelijkvloerse oplossingen geldt dat op- en inritten veel ruimte innemen op het 

maaiveld niveau. 

• De ongelijkvloerse oplossingen zijn onder voorbehoud van toestemming van 

Hoogheemraadschap van Delfland. 

 

Het ontsluiten van de parkeergarage aan de zuidzijde middels een ondergrondse aansluiting onder de 

kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg biedt de meeste voordelen. Het is van maatschappelijk 

belang Scheveningen Bad weer aantrekkelijk te maken en de verkeersafwikkeling te verbeteren. Dit 

wordt zoals hierboven aangegeven het beste bereikt middels de aanleg van de ongelijkvloerse 

kruising.  

  

 
9 Zie bijlage 2 voor een uitgebreidere toelichting op deze alternatieve oplossingen. 

10 De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 ingestemd met het Voorlopig Ontwerp Middenboulevard, Noordboulevard en Kurhaus en 

omgeving. Het verlagen van de korte zijde van de Zeekant maakte onderdeel uit van dit Voorlopig Ontwerp.  
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Bijlage 1: Huidige situatie omgeving Zwolsestraat / Gevers 

Deynootweg in relatie tot (mogelijke) toekomstige 

ontwikkelingen. 

 

Om de effecten van een ongelijkvloerse kruising als ontsluiting van de nieuwe parkeergarage op de 

verkeersafwikkeling in de omgeving in beeld te brengen heeft de gemeente Den Haag Movares 

opdracht gegeven een onderzoek te verrichten (zie het rapport in de bijlage). In dit onderzoek is mede 

gekeken naar de verkeerssituatie rond de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg na realisatie van 

een parkeergarage aan de Noordboulevard. Het onderzoek toont aan dat in de huidige situatie op 

drukkere dagen op meerdere kruispunten problemen zijn in de verkeersafwikkeling en een breed 

pakket aan maatregelen wenselijk zijn om deze knelpunten aan te pakken. Het verkeersonderzoek 

bevestigt daarmee het beeld dat ook door bewoners en diverse andere stakeholders bij het opstellen 

van de Verkeersvisie Scheveningen (RIS 295689) naar voren is gebracht. 

 

Huidige situatie 

In de route tussen de Zwolsestraat en het parkeerterrein Zwarte Pad zijn meerdere knelpunten 

geconstateerd, zowel voor de ingaande als voor de uitgaande verkeersstromen. 

 

Ingaand  

Het probleem tijdens de instroom van het autoverkeer ontstaat doordat op drukke momenten de vraag 

naar parkeerplekken (veel) groter is dan de aangeboden parkeercapaciteit in het gebied. Dit betekent 

dat terwijl er nog wel sprake is van instroom van auto’s, de beschikbare parkeervoorzieningen vol 

raken. Dit leidt tot zoekverkeer en filevorming.  

 

Concreet ontstaat in de huidige situatie op het moment dat het parkeerterrein Zwarte Pad vol is, 

zonder aanwezige verkeersregelaars, een wachtrij van auto’s op het noordelijke deel van de Gevers 

Deynootweg. Op drukke momenten slaat deze file terug tot op de Zwolsestraat en richting het 

Palaceplein. Bijkomend probleem is dat de wachtrij de vrij liggende OV-baan kruist, waardoor ook de 

doorgang voor OV (bus en tram)in deze situatie kan worden geblokkeerd. 

 

In het door Movares uitgevoerde onderzoek wordt geconstateerd dat op piekmomenten enkele 

honderden auto’s in het drukste interval van 2 uur het noordelijke deel van de Gevers Deynootweg 

oprijden, terwijl zij daar geen vrije parkeerplaats meer vinden. Om het probleem van de filevorming 

ingaand op te lossen moet het inrijden van deze stroom auto’s op deze momenten worden 

voorkomen. Dat betekent dat op het moment dat de parkeervoorzieningen vol zijn, alleen nog 

bestemmingsverkeer deze kant op moet kunnen rijden dat een andere bestemming heeft dan de 

parkeervoorzieningen die al vol staan (bijvoorbeeld bewoners, werknemers met gereserveerde 

plaatsen en bevoorrading). Anders treedt alsnog filevorming op wat het bestemmingsverkeer dat wel 

in het gebied moet zijn belemmerd.  
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Uitgaand  

Ook bij het uitgaand verkeer vanaf het Zwarte Pad ontstaan bij piekdrukte problemen. In de huidige 

situatie ontstaan in eerste instantie problemen bij een snelle leegstroom van het parkeerterrein Zwarte 

Pad op de kruispunt Zwolsestraat / Gevers Deynootweg. Het autoverkeer kruist tweemaal de stroom 

langzaam verkeer: eerst de stroom  tussen Zwolsestraat en Zeekant en vervolgens de stroom in het 

verlengde van de Gevers Deynootweg  tussen het Bilderberghotel en de Da Vinci torens. Ook moet 

het autoverkeer de vrijliggende OV-baan kruisen. Daarbij geldt dat het openbaar vervoer prioriteit 

krijgt in de regeling, waardoor de afwikkeling van de andere stromen belemmerd wordt. 

 

Naast de kruispunt Zwolsestraat / Gevers Deynootweg is ook de kruispunt Zwolsestraat / 

Harstenhoekweg voor het uitgaande verkeer een knelpunt. Door de vele richtingen die op dit kruispunt 

mogelijk zijn, is de afwikkeltijd per richting beperkt. Zeker bij het massaal uitrijden van de parking 

Strand (ruim 2.000 plekken), wordt het uitrijdende verkeer vanaf de kruispunt Zwolsestraat / Gevers 

Deynootweg belemmerd, waardoor de file kan terugslaan tot aan deze kruispunt. Aanpak van de 

kruising Zwolsestraat / Harstenhoekweg valt buiten de scope van dit project. 

 

Effect realisatie parkeergarage Noordboulevard 

Uit het door Movares uitgevoerde onderzoek blijkt dat met toevoeging van de parkeergarage aan de 

Noordboulevard de ingaande en uitgaande stroom in omvang toeneemt. Bij het kruispunt 

Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg wordt op piekmomenten het conflict van het uitrijdende 

autoverkeer met het openbaar vervoer en langzaam verkeer groter, waardoor de wachtrij tot aan het 

kruispunt bij Carlton Beach kan oplopen. Hierdoor loopt het kruispunt eerder en vaker vast. 
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Bijlage 2 Toelichting op alternatieve oplossingen 

In het volgende zijn vier alternatieve oplossingen beschouwd, te weten: 

• Zuidelijke ontsluiting van de parkeergarage via de Korte Zeekant op maaiveld 

• Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer door realisatie voetgangersbrug 

• Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer middels een tunnel 

• Ongelijkvloerse kruising OV middels een tunnel 

 

Zuidelijke ontsluiting van de parkeergarage via de Korte Zeekant op maaiveld 

De route naar de parkeergarage aan de Noordboulevard wordt verkort door de parkeergarage aan de 

zuidzijde te ontsluiten via de Korte Zeekant. De inrit voor de parkeergarage zal ruimte innemen op de 

boulevard. De entree aan de noordzijde vervalt bij deze variant. 

Voordelen: 
- Drukte op het noordelijk deel van de Gevers Deynootweg neemt af in vergelijking met een 

noordelijke ontsluiting van de parkeergarage. 

Nadelen 
- Maakt het kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg extra complex door het toevoegen van 

een extra richting. 

- Een globale doorrekening van het kruispunt wijst uit dat op drukkere dagen het verkeer niet kan 

worden afgewikkeld.  

- Route naar de kust verslechterd voor langzaam verkeer vanwege toename van het autoverkeer 

op de Korte Zeekant. 

- Verblijfskwaliteit neemt af doordat auto’s ook deels via de boulevard gaan rijden. 

 

Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer door realisatie voetgangersbrug 

Het conflict tussen de verschillende verkeersstromen op de kruising wordt in deze variant verminderd 

door de langzaam verkeersstroom ongelijkvloers op te lossen via een brug over de Gevers 

Deynootweg. Voorwaarde voor deze variant is dat oversteken richting de Korte Zeekant via het 

maaiveld onmogelijk wordt gemaakt. Als dit niet het geval is blijft het conflict tussen het langzaam 

verkeer en de overige verkeersstromen bestaan. Het inpassen van de hellingbanen in het wegprofiel 

is een aandachtspunt.  

Voor de hoogte van de voetgangersbrug zal de bovenleiding van de tram maatgevend zijn. 

Voordelen 
- Verbetering, hetzij beperkt, van de verkeersafwikkeling uitgaand doordat er meer ruimte voor het 

autoverkeer  in de cyclus van de verkeerslichten op het kruispunt ontstaat.  

- Verbetering van de verkeersafwikkeling ingaand is zeer beperkt, aangezien het inrijden van het 

zoekverkeer op het noordelijke deel van de Gevers Deynootweg niet wordt voorkomen. 

- Per saldo is er meer ruimte voor langzaam verkeer doordat er een tweede niveau wordt 

toegevoegd voor langzaam verkeer. 

- Relatief goedkope oplossing 
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Nadelen 
- Fietsers die vanaf het Palaceplein richting de Korte Zeekant gaan, zullen om moeten rijden om 

het kruispunt over te steken via de brug. Hetzelfde geldt voor voetgangers die vanaf de oostzijde 

van de Gevers Deynootweg richting de Korte Zeekant willen lopen. Vanwege de benodigde 

hellingbanen voor zowel de brug als de tunnel zal dit een aanzienlijke omweg en daarmee 

onaantrekkelijke route zijn. 

- Geen verbetering met betrekking tot het inrijden van zoekverkeer op het noordelijk deel van de 

Gevers Deynootweg. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen benodigd. 

- De brug neemt veel ruimte in en domineert daardoor het straatbeeld.  

- Door de ruimte die de hellingbanen innemen is er per saldo minder ruimte voor het toevoegen van 

groen.  

- Het zicht op de boulevard vanaf het maaiveld verdwijnt grotendeels door de benodigde 

hellingbaan in de Korte Zeekant. 

 

Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer middels een tunnel 

Deze variant komt in grote mate overeen met variant 4a. Doordat wordt gekozen voor een langzaam 

verkeer tunnel in plaats van een brug is de impact op het straatbeeld geringer, maar de kosten zijn 

hoger. Daar komt bij dat een tunnel voor langzaam verkeer vaak als sociaal onveiligere route wordt 

ervaren. 

 

Ongelijkvloerse kruising OV middels een tunnel 

Bij deze variant wordt het conflict tussen de verschillende verkeersbewegingen verminderd door het 
OV, tram en bus, ondergronds te brengen.  
Voordelen: 
- Sterke verbetering voor het uitgaande verkeer vanaf de parkeergelegenheid aan het Zwarte Pad 

als wel voor de parkeergarage aan de Noordboulevard.  
- Door het verdwijnen van het OV op maaiveld ontstaat veel ruimte voor vergroenen van het deel 

waar het OV onder de grond is. 

Nadelen 
- Het verkeersprobleem ingaand blijft gelijk, omdat de trambaan op een later moment alsnog 

gekruist wordt door het autoverkeer. Voor dit probleem zijn aanvullende maatregelen nodig. 
- Zowel tramlijn 9 als lijn 1 maken gebruik van dit tracé. Er vanuit gaande dat beide lijnen door de 

tunnel moeten, kan de hellingbaan pas na de kruising Gevers Deynootweg / Badhuisweg 
beginnen. Dit betekent dat de hellingbaan ter hoogte van de halte Kurhaus komt te liggen en deze 
halte komt te vervallen. 

- De primaire waterkering ligt ter hoogte van de Gevers Deynootweg. De aanleg van een tunnel in 
de lengterichting betekent een forse ingreep in de zeewering. 

- Tegenover de mogelijkheid om meer te vergroenen op het gedeelte waar het OV zich onder de 
grond bevindt staat de ruimte die de hellingbanen voor de OV tunnel innemen op de Gevers 
Deynootweg.  

- De realisatie van een OV tunnel betreft een zeer grote investering, mogelijk 200 miljoen euro. 
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1 Inleiding

Scheveningen Bad ondergaat de komende jaren een grote verandering. De gemeente

investeert in een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte (De Kust Gezond) en

ontwikkelaars investeren in het vernieuwen van de voorzieningen, namelijk:

De bebouwing aan de Noordboulevard wordt vernieuwd door Strandweg Vastgoed

B.V. (hierna Hommerson), de Pier is heropend met nieuwe horeca, een reuzenrad en

tokkelbaan en op de locatie van Vitalizee moet een Legoland Discovery Center

gerealiseerd worden.

In het kader van de ontwikkelingen aan de Noordboulevard door Hommerson

(waaronder winkels en horeca) wordt een nieuwe parkeergarage voorzien van 700

plekken (parkeergarage Hommerson).

De gemeente Den Haag heeft Movares gevraagd, aan de hand van

verkeerssimulaties, te onderzoeken wat de effecten zijn op de doorstroming van het

verkeer na realisatie van de parkeergarage Hommerson. Dit dient te worden bezien in

relatie tot de bestaande parkeerterreinen Zwarte Pad en Parking Strand. Tevens heeft

de gemeente Den Haag gevraagd aanbevelingen te doen ter verbetering van de

doorstroming. Hierbij dient ook de huidige situatie in Scheveningen in ogenschouw te

worden genomen, waarbij met mooi weer en evenementen veel verkeer afgewikkeld

dient te worden.

Deelvragen in het onderzoek zijn het analyseren van de verkeerssituatie met

noordelijke entree van de parkeergarage Hommerson en het onderzoeken van de

effecten van een ondergrondse entree aan de zuidzijde van de parkeergarage. De

huidige situatie zonder parkeergarage Hommerson is daarbij de referentiesituatie.

Daarnaast dient het effect van een ongelijkvloerse kruising

(Zwolsestraat/Harstenhoekweg) ter plaatse van de entree van Parking Strand

onderzocht te worden.

Gevers Deynootweg vanaf Zwolsestraat richting noorden

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet beschreven. In hoofdstuk 3 worden de

verschillende modellen die onderzocht zijn beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de

gehanteerde verkeerscijfers, de basis van het simulatieproces. Hoofdstuk 5 geeft een

analyse van de modellen. In hoofdstuk 6 worden tot slot de conclusies vermeld en de

aanbevelingen gegeven.
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2 Onderzoeksopzet

In de huidige situatie zijn er in het gebied rondom de Zwolsestraat/Gevers Deynootweg

twee grote parkeergelegenheden1 voor bezoekers van het strand:

• Zwarte Pad2 (capaciteit: 450 pp, waarvan 420 bezoekers en 30
abonnementhouders);

• Parking Strand (capaciteit 2030 pp, waarvan 1800 bezoekers en 230
abonnementhouders).

Door de ontwikkeling van Hommerson wordt hier een derde aan toegevoegd:

Hommerson (capaciteit 700 pp, waarvan 350 voor bezoekers en 350 voor

abonnementhouders/parkeerplaatsen voor de winkels).

In Scheveningen Bad zijn nog twee parkeervoorzieningen, te weten Parking Kurhaus

en Parking Nieuwe Parklaan. Deze parkeervoorzieningen liggen buiten de scope van

dit onderzoek en zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. Alleen de

verkeersafwikkeling via de Zwolsestraat is beoordeeld. De Zwolsestraat is door de

gemeente Den Haag aangewezen als hoofdontsluiting van Scheveningen Bad en

voorzien van bewegwijzering, zoals opgenomen in het gemeentelijk beleid (Haagse

Nota Mobiliteit en Verkeersvisie Scheveningen 2025).

Onderzoeksvragen

De vragen waarop in dit onderzoek antwoord wordt gegeven zijn:

1. Hoe wordt het parkeerverkeer afgewikkeld; in de avondspits en op piekmomenten
voor het basisjaar 2016 en het toekomstjaar 2030,rekening houdend met:
a. ontsluitingsvarianten voor Hommerson:

• aan de zuidzijde (tunnel)
• aan de noordzijde (maaiveld)

b. tunnel kruising Zwolsestraat/Harstenhoekweg.

2. Zijn er oplossingen te geven voor geconstateerde problemen.

Het onderzoek richt zich primair op de wegen in de directe nabijheid van de genoemde

parkeerlocaties (zie figuur 2-1).

De belangrijkste kruispunten in dit onderzoeksgebied zijn:

• Zwolsestraat/Gevers Deynootweg;

• Zwolsestraat/Harstenhoekweg;

• Gevers Deynootweg/Zwarte Pad.

In verband met voetgangersstromen, invloed van trams en bussen is de Gevers

Deynootweg meegenomen tot aan de halte Kurhaus. Om een eventuele noordelijke

ontsluiting Hommerson in beeld te brengen en om de invloed van parkeren op het

Zwarte Pad te kunnen onderzoeken, loopt de scope aan de noordzijde tot en met het

parkeerterrein Zwarte Pad.

1 Beide parkeergelegenheden zijn in beheer bij Beheerskantoor Scheveningen.
2 Het Zwarte Pad is alleen tijdens het strandseizoen betaald, daarbuiten gratis.

2.1 Inleiding

2.2 Scope
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De scope wordt doorgezet over de Zwolsestraat. Vanwege de invloed van Parking

Strand en de onderzoeksvraag over ongelijkvloerse kruising bij de Harstenhoekweg.

Om de afwikkeling van het verkeer in de simulatie goed te kunnen meten is de scope

doorgetrokken tot het benzinestation op de hoek bij de Stevinstraat. In onderstaande

figuur is het onderzoeksgebied weergegeven met daarin parkeerlocaties.

Figuur 2-1: Overzicht onderzoeksgebied

De avondspits is als maatgevend beschouwd3. Als basismodel voor het jaar 2016

(referentie) is derhalve de avondspits gemodelleerd.

Naast de avondspits is bepaald4 dat er twee piekmomenten uitgewerkt dienen te

worden. Het betreft hier:

• Piek IN;
Hierbij is uitgegaan van een zomerse dag waarbij veel mensen richting strand
komen. Uitgangspunt hierbij is dat de gegevens worden gebruikt van de 31e

drukste dag (zie kader hieronder).

• Piek UIT;
Hierbij is uitgegaan van een extreme Piek (bijvoorbeeld einde
vuurwerkfestival) waarbij de parkeerlocaties in zijn geheel leeg stromen.

Op de volgende pagina (in kader) een toelichting over het verschil in aanpak tussen
Piek IN en Piek UIT.

3 Dit omdat het recreatieverkeer na de ochtendspits op gang komt en in de avondspits een mix van woon-
werkverkeer en recreatieverkeer aanwezig is. De situatie in de avondspits is hierdoor maatgevend.
4 Om te onderzoeken wat de impact is op de totale verkeersstructuur dient zowel het verkeer naar als vanaf
de parkeerlocaties te worden bezien: IN en UIT. Om niet te verzanden in een groot aantal uitwerkingen is
alleen de maatgevende stroom IN en de maatgevende stroom UIT uitgewerkt. Op basis van in- en uitgaand
verkeer voor zowel Zwarte Pad als Parking Strand over een periode van een jaar zijn voor beiden per dag de
2 drukste aaneengesloten uren bepaald

2.3 Onderzoeksperiode
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N.B.

De uitgangspunten tussen beide piekmomenten zijn verschillend. Voor Piek IN de 31e drukste dag. Voor

Piek UIT een top 3 drukste dag.

De gemeente Den Haag dimensioneert niet op extreme pieken. Bij de extreme pieken zijn aanvullende

maatregelen noodzakelijk om het verkeer in goede banen te leiden.

In de Verkeersvisie Scheveningen 2025 is opgenomen dat de infrastructuur in Scheveningen moet zijn

toegerust om het verkeer, op dagen met drukte niveau groen en geel (niveau 1 en 2), op een veilige en

vlotte manier af te wikkelen. Niveau oranje (niveau 3) staat gedefinieerd als gemiddeld 30 dagen per jaar.

Voor Piek IN is derhalve de eerst daaropvolgende dag, de 31e drukste dag, als uitgangspunt aangehouden.

Voor Piek IN geldt dat de bezoekers verspreid aankomen. Voor Piek UIT geldt dat, zeker bij evenementen,

er een zeer groot deel van de bezoekers gelijktijdig wegrijdt. Bij het gelijktijdig wegrijden wordt de toestroom

op de openbare weg bepaald door de capaciteit van de poortjes/slagbomen bij de parkeergelegenheden.

Met andere woorden: de file staat met name in de parkeergarage. De invloed van Piek UIT op de omgeving

is daardoor kleiner, de poortjes/slagbomen zijn maatgevend.

Indien ook hier de 31e drukste dag als uitgangspunt gehanteerd wordt zal er geen sprake zijn van een

maximale uitstroom. Het aanbod bij de poortjes/slagbomen zal niet de capaciteit overstijgen. Gevolg is dat er

geen maximale belasting op het wegennet zal zijn en daarmee geen maatgevende situatie.

Om inzicht te krijgen in de robuustheid van het netwerk, in hoe de verkeerssituatie zich ontwikkeld en hoe

lang het duurt voordat de parkeergelegenheden zijn leeggestroomd is een groter aanbod van verkeer nodig

dan van de 31e drukste dag.

Als uitgangspunt is derhalve dan ook gehanteerd een top 3 drukste dag, waarbij de parkeergelegenheden

vol staan en vrijwel iedereen gelijktijdig weg wil (bijvoorbeeld het Vuurwerkfestival).

Op deze wijze wordt extra informatie verzameld (totale uitrijtijd) terwijl de uitkomsten van de doorstroming

van de simulatie niet worden beïnvloed. Immers de poortjes van de garages zijn maatgevend, dit is een vast

gegeven die los staat van de drukte.

De studie is uitgevoerd in het dynamische simulatiepakket Vissim, waar zowel het

gemotoriseerde verkeer, bussen en trams, fietsers en voetgangers gemodelleerd zijn.

In dit simulatiemodel wordt een netwerk gebouwd. Vervolgens wordt aan dit netwerk

voertuigen, fietsers, voetgangers toegewezen.

Als eerste wordt een basismodel vervaardigd. Dit is een model van de huidige situatie.

Hiermee wordt beoordeeld of het model een zelfde beeld laten zien als wat buiten

feitelijk kan worden waargenomen. Dit basismodel wordt net zo lang gekalibreerd tot

het beeld van het model overeenkomt met de situatie buiten op straat.

Op basis van het basismodel worden zogenaamde referentiemodellen gemaakt. Deze

modellen worden gebruikt om de te onderzoeken varianten te kunnen vergelijken.

Vervolgens kunnen verschillende modelvarianten worden ingevoerd.

Met Vissim worden voor alle modellen (referentiemodellen en modelvarianten)

berekeningen (runs) uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd.

2.4 Opzet/proces
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Netwerk

Voor het netwerk is gebruik gemaakt van digitale ondergronden (waaronder luchtfoto’s)

van de huidige situatie. De poortjes/slagbomen van de bestaande

parkeergelegenheden zijn gelijk de huidige situatie. Voor de gegevens van de

parkeergarage Hommerson is gebruik gemaakt van aangeleverde tekeningen.

De ongelijkvloerse kruisingen zijn rechtstreeks in Vissim vervaardigd, waarbij voor de

hellingen uit is gegaan van standaard waarden.

Verkeersgegevens

Op basis van de ontvangen gegevens (tellingen, modelgegevens, data uit

verkeerslichten etc.) is een dataset gemaakt. Deze dataset is ingevoerd in het model.

In hoofdstuk 4 is de totstandkoming van de dataset nader uitgewerkt.

Basismodel

Als basismodel is vervaardigd de avondspits (AS) voor het jaar 2016. Dit komt overeen

met het basisjaar van het actuele verkeersmodel van de gemeente Den Haag.

Referentiemodellen

Voor de referentiemodellen is gebruikt gemaakt van de op dat moment meest recente

verkeersgegevens. Dit zijn de gegevens uit 2017.

Er is een referentiemodel gemaakt voor:

• 2017 Piek IN

• 2017 Piek UIT

• 2017 Piek UIT, verkeersmaatregelen Harstenhoekweg

De gehanteerde uitgangspunten voor de studie zijn:

Capaciteit en aangehouden nummering parkeerlocaties:

• Parking Strand (P1), 2030 pp (1800 bezoekers en 230 abonnementhouders)

• Hommerson (P2), 700 pp (350 bezoekers en 350 voor abonnementhouders)

• Zwarte Pad (P3), 450 pp (420 bezoekers en 30 abonnementhouders)

Instellingen t.b.v. Vissim

• Gemotoriseerde verkeer wordt in 8 kwartieren aangeboden.

• Spitsprofiel van 55% voor het drukste uur, zijnde de middelste 4 kwartieren5.
Het niet parkeerverkeer is gelijkmatig over de 2 uur verdeeld, voor het
parkeerverkeer is een profiel aangehouden waarbij het 1e uur 1,5 maal zo druk
is als het 2e uur6.

• Vrachtverkeer < 1%, als 2 uurs matrix aan VISSIM aangeboden7.

• Voor 2030 wordt een algemene groei van 15% aangehouden8.

• Elk parkerend voertuig genereert in de piek simulaties 3 voetgangers (in de
referentie is dit 2 voetgangers per auto)9.

5 Standaard benadering die Movares gebruikt in Vissimstudies. Hierop is getoetst a.d.h. van de beschikbare
verkeersgegevens.
6 Gebaseerd op de analyse beschikbare verkeersgegevens, en getoetst op de aanwezige kennis in de projectgroep.
7 Gebaseerd op de analyse beschikbare verkeersgegevens, en getoetst op de aanwezige kennis in de projectgroep.
8 Dit komt overeen met een groeipercentage van 1% per jaar. Dit is een gebruik groeipercentage voor autonome groei.
9 Aanname.

2.5 Gehanteerde
uitgangspunten
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Overige uitgangspunten

• Voor het ontwerp van de zuidelijke en noordelijke entree Hommerson is
uitgegaan van aangeleverde ontwerptekeningen;

• Voor het ontwerp van de tunnel ter hoogte van de Harstenhoekweg is door
Movares een aanname gedaan;

• Op basis van de functionele specificaties van de verkeerslichten, aangeleverd
door de gemeente Den Haag, zijn de regelingen nagebouwd in VISSIM. Dit is
gedaan om eventuele aanpassingen in de regelingen te kunnen doen als
onderdeel van de te simuleren varianten. Dit is bijvoorbeeld gedaan in een
variant waarbij een drukke voetgangersoversteek is vervangen door een
voetgangerstunnel; de gelijkvloerse oversteek is hierbij uit de regeling
verwijderd.
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3 Beschrijving modellen

Voor deze studie zijn in totaal 12 verschillende modellen uitgewerkt. Hieronder is een

overzicht gegeven. In de vervolgparagrafen van dit hoofdstuk wordt per model een

beschrijving gegeven.

Basismodel
1. Basismodel AS 2016

Referentiemodellen
2. 2017 Piek IN
3. 2017 Piek UIT
4. 2017 Piek UIT, verkeersmaatregelen Harstenhoekweg

2030 Piek IN
5. 2030 Piek IN, Hommerson Zuid (tunnel)
6. 2030 Piek IN, Hommerson Noord (maaiveld)

2030 Piek UIT
7. 2030 Piek UIT, Hommerson Zuid (tunnel), verkeersmaatregelen

Harstenhoekweg
8. 2030 Piek UIT, Hommerson Zuid (tunnel), tunnel ter hoogte van

Harstenhoekweg
9. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), verkeersmaatregelen

Harstenhoekweg
10. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), tunnel ter hoogte van

Harstenhoekweg

Na analyse van bovenstaande modellen is een knelpunt geconstateerd op het

kruispunt Zwolsestraat/Gevers Deynootweg. Hiervoor zijn 2 extra modelvarianten

gedefinieerd en uitgewerkt.

2030 Piek UIT met beperken conflicten op kruispunt Gevers Deynootweg-

Zwolsestraat
11. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), tunnel ter hoogte van

Harstenhoekweg, trams keren bij Kurhaus
12. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), tunnel ter hoogte van

Harsenhoekweg, voetgangerstunnel Gevers Deynootweg.

Basismodel AS 2016

Het basismodel beschrijft de huidige (2016) situatie en is gebaseerd op het basisjaar

van het gemeentelijke verkeersmodel (ook 2016).

Dit basismodel is alleen gebouwd om als basis te dienen voor alle volgende modellen.

Door een uitgebreide kalibratie is het model een betrouwbare weergave van hetgeen

buiten is waar te nemen (locatie en lengte wachtrijen, knelpunten etc.).

Door een basismodel te maken, deze te kalibreren en op fouten te onderzoeken en

daar waar nodig aan te passen is de basis voor elk volgend model gelijk. Op deze

wijze zijn de modellen onderling vergelijkbaar. Het basismodel is vastgesteld.

Onderstaand figuur geeft het netwerk weer van de referentiesituatie zoals dit in Vissim

is ingevoerd.

3.1 Inleiding

3.2 Basismodel AS 2016
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Figuur 3-1: Basis netwerk

2017 Piek IN

Het model 2017 Piek IN dient als referentie voor alle modelvarianten Piek IN. Ten

opzichte van het basismodel 2016 is extra verkeergeneratie toegevoegd. Deze extra

verkeersgeneratie is gebaseerd op de 31e drukste dag. De basisvariant betreft namelijk

een reguliere avondspits. Zie hoofdstuk 4 voor een nadere beschrijving.

Het netwerk komt overeen met het basismodel

2017 Piek UIT

Idem als 2017 Piek IN, alleen dan voor het uitgaande verkeer (top 3 drukste dag).

2017 Piek UIT, verkeersmaatregelen Harstenhoekweg

Idem als 2017 Piek UIT, maar dan een referentie met als uitgangspunt tijdelijke

verkeersmaatregelen op de Harstenhoekweg. Dit zijn maatregelen die nu reeds

worden toegepast, waarbij verkeersregelaars worden ingezet.

Deze maatregelen zijn:

• Geen links afslaand verkeer mogelijk vanaf de Zwolsestraat, richting Parking
Strand/Harstenhoekweg.

• Verkeer komende uit de parkeergarage Parking Strand rijdt de vluchtheuvel
aan de linkerzijde voorbij en blijft richting snelweg op de rijstrook rijden voor
verkeer richting het strand (dus tegen het verkeer in). Deze rijstrook is afgezet
met pionnen.

• Verkeer komende vanaf de Zwolsestraat (vanuit Zwarte Pad) rijdt via de
rechterrijstrook. Zodoende zijn er 2 rijstroken ‘stad uit’.

In Vissim is het links afslaand verkeer geblokkeerd. Ook de overige maatregelen zijn

zodanig gemodelleerd dat dit overeenkomt met de situatie buiten (zie figuur 3-2 op de

volgende pagina).

3.3 Referentiemodellen
2017 Piek IN + 2017
Piek UIT
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Figuur 3-2: Verkeersmaatregelen Harstenhoekweg

Met het model 2030 Piek IN wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de

veranderingen van het verkeer in 2030 voor de situatie met Hommerson.

Er is een tweetal verschillende modellen uitgewerkt, om de gevolgen van twee

ontsluitingsvarianten (zuid met tunnel en noord over maaiveld) inzichtelijk te maken.

Beide ontsluitingsvarianten hebben namelijk een ander verkeersbeeld tot gevolg.

De Korte Zeekant is hierbij autovrij. Bewoners van de Palaceflats dienen om te rijden

via de noordzijde.

2030 Piek IN, Hommerson Zuid (tunnel)

Voor dit model is ten opzichte van het basismodel de zuidelijke aansluiting (tunnel)

voor Hommerson toegevoegd. De tunnel kan in 2 richtingen worden bereden. De

tunnel komt uit in het midden van de Zwolsestraat. Verkeer komende uit de tunnel

dient voorrang te verlenen aan het verkeer op de Zwolsestraat. In dit model is er geen

in/uitgang aan de noordzijde van Hommerson. In figuur 3-3 is een uitsnede uit het

Vissimmodel weergegeven, waarbij de tunnel in het midden van de Zwolsestraat

zichtbaar is.

Figuur 3-3: Tunnelmond in Zwolsestraat Hommerson Zuid

3.4 2030 Piek IN
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2030 Piek IN, Hommerson Noord (maaiveld)

In dit model is ten opzichte van het basismodel een in/uitgang toegevoegd bij de

parkeergarage Hommerson aan de noordzijde. De entree aan de zuidzijde, met een

tunnelmond in de middenberm van de Zwolsestraat (ongelijkvloerse entree), is in dit

model niet aanwezig. In figuur 3-4 is een uitsnede uit het Vissimmodel weergegeven,

waarbij de situatie aan de noordzijde is verbeeld.

Figuur 3-4: Ontsluiting Hommerson Noord

Op gelijke wijze als 2030 Piek IN, is er ook voor Piek UIT onderscheid gemaakt in de

ontsluitingsvariant van Hommerson (tunnel zuidzijde en over maaiveld noordzijde).

Voor de situatie Piek UIT is de verkeersafwikkeling bij de kruising met de

Harstenhoekweg van belang. Immers hier komen de verkeersstromen van

parkeergarage Hommerson en Parking Zwarte Pad samen met de verkeersstroom van

Parking Strand.

Ter plaatse van de kruising Harstenhoekweg zijn twee varianten bekeken. De

verkeersmaatregelen conform het referentiemodel 2017 Piek UIT en een tunnel.

Voor de situatie Piek UIT is gebruik gemaakt van de parkeergegevens van de

parkeervoorzieningen Parking Zwarte Pad en Parking Strand (Beheerskantoor

Scheveningen).

2030 Piek UIT, Hommerson Zuid (tunnel), verkeersmaatregelen Harstenhoekweg

Dit model sluit aan op het model Hommerson Zuid, waarbij ter plaatse van de kruising

Zwolsestraat/Harstenhoekweg, maatregelen zijn toegevoegd zoals die in de huidige

situatie ook worden genomen bij piekdagen.

2030 Piek UIT, Hommerson Zuid (tunnel), tunnel ter hoogte van Harstenhoekweg
Dit model sluit aan op het model Hommerson Zuid, met een tunnel aan de zuidzijde
van Hommerson, aangevuld met een tunnel voor doorgaand verkeer in plaats van de
verkeersmaatregelen ter plaatse van het kruispunt Zwolsestraat/Harstenhoekweg.

3.5 2030 Piek UIT
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De tunnel onder het kruispunt Zwolsestraat/Harstenhoekweg heeft 1 rijstrook. Deze
rijstrook is een wisselstrook en kan worden opengesteld in de piekrichting. De
middelste rijstrook op het deel van de Zwolsestraat ten oosten van de tunnel is in deze
variant ook gebruikt als wisselstrook. In de situatie van Piek UIT, hoeft het verkeer
vanuit de tunnel niet in te voegen bij het verkeer vanaf Parking Strand, maar behouden
beiden een eigen rijstrook richting Van Alkemadelaan.

Door de tunnel kan het verkeer vanuit Hommerson/Zwarte Pad conflictvrij kruisen met

het verkeer vanaf Parking Strand.

Figuur 3-5: Tunnel Harstenhoekweg

2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), verkeersmaatregelen

Harstenhoekweg

Dit model is een combinatie van het model Hommerson Noord (noordelijke aansluiting

nabij het Zwarte Pad) en de modellen met de verkeersmaatregelen bij de

Harstenhoekweg / uitgang Parking Strand, zoals beschreven in paragraaf 3.3.

2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), tunnel ter hoogte van

Harstenhoekweg

In dit model wordt uitgegaan van een noordelijke ontsluiting van Hommerson via

maaiveld, in combinatie met de tunnel ter plaatse van de kruising

Zwolsestraat/Harstenhoekweg, zoals is weergegeven op figuur 3-5.

Uit de analyses van bovenstaande modellen is naar voren gekomen dat het kruispunt

Gevers Deynootweg/Zwolsestraat een knelpunt vormt. Met name als gevolg van het

grote aantal trampassages en de overstekende voetgangers (vanaf het strand), leidt dit

tot een lange wachtrij voor het verkeer uit de richting Zwarte Pad.

Om dit knelpunt op te lossen is gezocht naar maatregelen die dit conflict tussen

tram/voetgangers enerzijds en het parkeerverkeer anderzijds, oplossen.

Op hoofdlijnen kunnen deze oplossingen bestaan uit het verminderen van de prioriteit

van een van de 3 stromen: OV/auto/langzaam verkeer of het ongelijkvloers afwikkelen

van 1 van deze 3 stromen.

3.6 2030 Piek UIT met
beperken conflicten op
kruispunt GDweg-
Zwolsestraat
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Er zijn twee maatregelen uitgewerkt:
1. Het inkorten van de tram zodat deze niet meer over het kruisingsvlak rijdt en

daarmee geen conflict heeft met het parkeerverkeer.
2. Het ongelijkvloers laten kruisen van de voetgangers.

2030 Piek UIT, Hommerson Noord, tunnel ter hoogte van Harstenhoekweg, trams

keren bij Kurhaus

Om het kruispunt een grotere afstroomcapaciteit te geven voor het verkeer vanuit

Hommerson Noord en Zwarte Pad is een model bedacht waarbij trams keren bij het

Kurhaus10. Hierdoor is er minder kruisend verkeer met de belangrijkste richting,

waardoor er langer groen gegeven kan worden aan de voertuigen komend vanaf de

parkeerplaatsen.

Figuur 3-6: Keren trams bij Kurhaus

2030 Piek UIT, Hommerson Noord, tunnel ter hoogte van Harsenhoekweg,

voetgangerstunnel Gevers Deynootweg.

In verlengde van het vorig model is gekeken naar het oplossend vermogen van een

voetgangerstunnel onder de Gevers Deynootweg ter plaatse de kruising met de

Zwolsestraat in het verlengde van de Zeekant11.

10 Hierbij is niet ingegaan op de (on)mogelijkheden van de tramexploitatie. Het model is opgesteld om de effecten van
maatregelen op de doorstroming te analyseren. Aspecten over haalbaarheid van een maatregel vormen geen onderdeel
van deze studie.

11 Hierbij is er in de berekeningen vanuit gegaan dat alle voetgangers ook van deze tunnel gebruik zullen maken. In de
praktijk is het echter mogelijk dat niet alle voetgangers van de tunnel gebruik zullen willen maken, als gevolg van de
lange hellingbanen en het aspect van sociale veiligheid.
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Figuur 3-7: Voetgangerstunnel onder de Gevers Deynootweg

Om de diverse modellen goed te laten functioneren is het soms noodzakelijk

aanpassingen aan het model te doen. Vissim is in enkele gevallen niet flexibel genoeg

om de praktijksituatie goed na te bootsen. Dit betreft met name voorrangssituaties die

in de modellen stringent worden uitgevoerd. Hierdoor kan het voorkomen dat een

wachtrij die in de praktijk niet aanwezig is, wel in het model te zien is, omdat er ‘te

netjes’ voorrang wordt verleend.

In bovenstaande modellen is de onderstaande aanpassing gedaan.

• Zebrapad bij Kurhaus; In de simulatie is hier de voorrang omgedraaid.
Aangezien er door het zebrapad en de voorrang die de voetgangers daar
hebben een lange wachtrij ontstaat op de Gevers Deynootweg, die terugslag
geeft tot het kruispunt bij met de Zwolsestraat. Modelmatig worden de
verkeersregels strikt toegepast. Er dienen zich geen voetgangers meer op het
zebrapad te bevinden alvorens een auto zal doorrijden. In de praktijk zullen
automobilisten meer doorrijden dan in de simulatie. Vandaar dat dit op deze
wijze is opgelost.

3.7 Modelaanpassingen
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4 Analyse

De analyse van de verschillende modellen voor de Piek IN heeft plaatsgevonden door

het meten van wachtrijen voor de 2 met VRI geregelde kruispunten en voor het Zwarte

Pad en het bepalen van de netwerkprestatie/verliestijden. Verder is een visuele

inspectie uitgevoerd.

Voor de Piek UIT is vastgesteld hoe lang het duurt tot alle voertuigen uit de

verschillende parkeergelegenheden zijn uitgereden en zijn de verliestijden bepaald.12.

Voor het basisjaar is geen specifieke analyse gemaakt. Het basisjaar is visueel

beoordeeld of het beeld uit de simulatie in overeenstemming is met de waargenomen

situatie op straat.

In onderstaande paragrafen zijn de modellen gebundeld naar Piek IN en Piek UIT. Op

deze wijze zijn de ontwikkelingen tussen de verschillende varianten goed onderling te

vergelijken.

2030 Piek IN
5. 2030 Piek IN, Hommerson Zuid (tunnel)
6. 2030 Piek IN, Hommerson Noord (maaiveld)

2030 Piek UIT
7. 2030 Piek UIT, Hommerson Zuid (tunnel), verkeersmaatregelen

Harstenhoekweg
8. 2030 Piek UIT, Hommerson Zuid (tunnel), tunnel ter hoogte van

Harstenhoekweg
9. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), verkeersmaatregelen

Harstenhoekweg
10. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), tunnel ter hoogte van

Harstenhoekweg

2030 Piek UIT met beperken conflicten op kruispunt Gevers Deynootweg-

Zwolsestraat
11. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), tunnel ter hoogte van

Harstenhoekweg, trams keren bij Kurhaus
12. 2030 Piek UIT, Hommerson Noord (maaiveld), tunnel ter hoogte van

Harsenhoekweg, voetgangerstunnel Gevers Deynootweg.

Het model voor 2030 Piek IN laat een herkenbaar beeld zien zoals dit in de praktijk
wordt ervaren. Er staat een wachtrij voor het Zwarte Pad die incidenteel tot aan de
kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg komt. Deze wachtrij kan in een enkel geval
leiden tot een wachtrij op de Zwolsestraat voor de kruising bij de Gevers Deynootweg.
Voor de kruising Zwolsestraat/Harstenhoekweg ontstaat een wachtrij voor de entree
van Parking Strand.

12 De tijd die het kost om de parkeervoorzieningen leeg te krijgen zegt in deze situatie meer over het netwerk
dan bijvoorbeeld een wachtrij voor een VRI (zoals voor Piek IN). Het geeft aan hoe snel de omliggende
infrastructuur het verkeer kan verwerken, en dus of je bijvoorbeeld slechts één uur met een hoge
verkeersdruk zit, of dat het wegennet na twee uur nog steeds vol staat. De verliestijden zijn wel aangegeven
in de tabel onderaan hoofdstuk 5.

4.1 Inleiding

4.2 2030 Piek IN
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De verliestijden voor personenauto’s en vrachtverkeer nemen in 2030 toe.
De toename is bij Hommerson Noord groter dan bij Hommerson Zuid. Dit is
verklaarbaar doordat bij Hommerson Noord het verkeer in de wachtrij voor de
verkeerslichten op de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg staat.
Bij Hommerson Zuid rijdt het verkeer ongehinderd onder dit kruispunt door.

Kanttekening is het zoekverkeer. Richting Zwarte Pad is een groot deel zoekverkeer
aanwezig (zie bijlage 1). Alleen indien dit zoekverkeer geweerd kan worden, nemen de
verliestijden voor Hommerson Noord sterk af en presteert de noordelijke aansluiting
van Hommerson gelijkwaardig aan de zuidelijke aansluiting (tunnel).
Indien het Zwarte Pad vol staat blijft er verkeer instromen, dat geen parkeerplek kan
vinden en niet het terrein op kan. Hierdoor ontstaat een wachtrij voor het Zwarte Pad.

In onderstaand figuur (tabel 4-1a) is voor de drie modellen Piek IN die zijn onderzocht,
weergegeven wat de netwerkprestatie is. Hierin zijn per modaliteit en per tijdstip van
een kwartier de verliestijden opgenomen in seconden per voertuig voor het gehele
netwerk. In tabel 4-2b zijn de indexen gegeven ten opzicht van de referentie voor alle
modaliteiten en voor het autoverkeer.

Tabel 4-1a: Vergelijking netwerkprestatie/verliestijden Piek IN

Alle Auto

2017 Piek IN Referentie 100 100

2030 Piek IN Noord 137 145

2030 Piek IN Zuid 114 118

Tabel 4-1b: Vergelijking netwerkprestatie/verliestijden Piek IN

(Referentie)
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In bovenstaande tabel is duidelijk te zien hoe de verliestijden (van het gehele netwerk)
toenemen van Piek IN 2017 naar 2030 Hommerson Zuid en als laatste 2030
Hommerson Noord.

Wanneer wordt gekeken naar de wachtrijlengtes is eenzelfde beeld zichtbaar. In
onderstaande tabel zijn de wachtrijen gegeven voor de kruising (vanaf de stopstreep)
Zwolsestraat/Harstenhoekweg, Zwolsestraat/Gevers Deynootweg en de wachtrij voor
de slagboom bij het Zwarte Pad.

Wachtrijlengtes Zwolsestraat Zwolsestraat
Zwarte

Pad
Waarden in meters

Harstenhoekweg
Gevers

Deynootweg

Rechtdoor Rechtsaf Linksaf Rechtsaf Slagboom

Meetpunt: 26602 26601 24402 24401 9903

Referentie 2017 Piek IN 209 154 324 119 410

Hommerson Zuid 2030 Piek IN 388 367 187 140 396

Hommerson Noord 2030 Piek IN 377 324 295 417 420

Tabel 4-2: Vergelijking Wachtrijlengtes13 14

De verschillen tussen Hommerson Zuid en Noord zijn voor de kruising
Harstenhoekweg vrijwel gelijk. Voor de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg zijn
de verschillen groot als gevolg van het effect van de tunnel.
Opvallend is de wachtrijlengte voor het Zwarte Pad. Deze ligt voor alle drie de
varianten vrijwel gelijk (waar in de situatie Hommerson Zuid een kortere wachtrij op
deze locatie werd verwacht in vergelijking met Hommerson Noord). De verklaring die
hiervoor gegeven kan worden is het al eerder genoemde zoekverkeer.

Samenvatting analyse
De effecten die zijn waargenomen in het model voor 2017 worden versterkt in de
modellen voor 2030 (als gevolg van autonome groei en de komst van Hommerson).
Met name de wachtrij en de verliestijden die hierbij optreden voor de kruising
Zwolsestraat – Gevers Deynootweg, zorgen voor een slechte verkeersafwikkeling. Het
model Hommerson Zuid met tunnel scoort beter dan Hommerson Noord. De verklaring
hiervoor is de tunnel; het verkeer richting de Hommerson garage passeert het
kruispunt ongelijkvloers, waardoor deze verkeersstroom niet wordt opgehouden door
de verkeerslichten. Tevens blijft hierdoor meer capaciteit op het kruispunt over voor de
overige verkeersstromen, zoals het verkeer richting de parking Zwarte Pad. Wanneer
echter het zoekverkeer richting Zwarte Pad kan worden voorkomen, scoren beide
varianten voor 2030 gelijkwaardig.

13 Het betreft het gemiddelde van de maximaal gemeten wachtrijlengtes uit 10 simulatieruns per variant.
Deze waarden komen door het grootste deel van de simulaties voor, maar de hoogste waarden liggen
voornamelijk in het tweede halfuur van de simulatieperiode.
14 De lengte van de wachtrij voor de slagboom van het Zwarte Pad overstijgt de lengte van de Gevers
Deynootweg. De wachtrij staat tot voor het Bilderberg Europa Hotel Scheveningen, de bocht om, op de
Zwolsestraat.
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Voor de Piek UIT is gekeken naar de totale uitrijtijden (van Parking Strand, Zwarte Pad

en Hommerson) en de verliestijden.

2017 Piek UIT (referentie)

Voor de Piek UIT 2017 regulier (referentie) geldt dat de totale uitrijtijd (van Parking

Strand) een kleine 3 uur in beslag neemt. Indien de maatregelen worden toegevoegd

zoals die in de huidige situatie ook worden getroffen (verkeersregelaars en deels

afsluiten van richtingen) zakt de uitrijtijd naar een kleine 2 uur. Parking Zwarte Pad

stroomt in beide gevallen in 1 uur en 10 minuten leeg. In de figuur hieronder is dit

grafisch zichtbaar gemaakt. Start uitrijden is vastgesteld op 23.00 uur (afloop

vuurwerkfestival, waarna iedereen gelijktijdig wil vertrekken). In bijlage 3 is een grotere

versie opgenomen van deze figuur.

Figuur 4-1: Vergelijking uitrijtijden Piek UIT 2017

De verkeersmaatregelen op het kruispunt Zwolsestraat – Harstenhoekweg, zoals

beschreven in paragraaf 3.3, die in de huidige situatie reeds getroffen worden hebben

duidelijk effect; de leegstroom van de parkeervoorzieningen ligt veel hoger, waardoor

deze al om 0:50 uur voltooid is. Dit effect is ook gemeten in de praktijk, met

vergelijkbare tijden voor het uitrijden.

2030 Piek UIT

In de visuele analyse voor de situatie 2030 Piek UIT (de varianten met Hommerson

Noord aansluiting) valt op dat voor het uitrijden van het Zwarte Pad de slagboom

maatgevend is. De wisselwerking met Hommerson Noord is goed; Door de doserende

werking van de slagboom kunnen in de regel 2 voertuigen vanuit Hommerson Noord

tussen de auto’s uit Zwarte Pad invoegen (naar verwachting zal dit in de praktijk ook

zo werken). Het kruispunt Gevers Deynootweg / Zwolsestraat is een bottleneck; de

4.3 2030 Piek UIT

4.3.1. Uitrijtijden
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uitstroom van Hommerson en Zwarte Pad slaat hier linksaf, en moet hierbij kruisen met

het openbaar vervoer (die prioriteit krijgt in de verkeersregeling) en een grote stroom

voetgangers (tussen de boulevard en Parking Strand). De wachtrij op de Gevers

Deynootweg slaat soms terug tot vlak na de slagboom Zwarte Pad.

Uit de simulaties blijkt dat het kruispunt Zwolsestraat/Gevers Deynootweg tegen de

capaciteit aan zit in de situatie 2030 Piek UIT. Oplossingen om de capaciteit voor het

verwerken van het autoverkeer te vergroten, zoals het niet laten doorrijden van de tram

naar het Zwarte Pad of aanleg van een voetgangerstunnel, hebben een gunstig effect.

Echter, hierdoor vermindert de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (niet

doorrijden tram), of ontstaat er een situatie met verminderde sociale veiligheid

(voetgangerstunnel).

Het vergroten van de capaciteit van de uitgang (extra slagboom) bij het Zwarte Pad15

zal zeer zeker leiden tot een groter aanbod van verkeer op de Gevers Deynootweg.

Doordat er meer (en sneller op elkaar volgend) verkeer van het Zwarte Pad komt, zijn

er minder en kleinere hiaten, waardoor verkeer uit Hommerson Noord minder goed kan

invoegen. Het duurt dan dus langer voordat Hommerson via Noord leeg stroomt. De

wachtrij zal terugslaan tot in Hommerson Noord. De wachtrij zal zich verplaatsen van

het parkeerterrein zelf naar de Gevers Deynootweg, waarbij het niet ondenkbaar is dat

het uitrijdende verkeer belemmerd wordt doordat de wachtrij tot aan de slagboom

staat16.

Indien de maatregelen zoals deze zijn ingevoerd op de Zwolsestraat (zie paragraaf

3.3) worden toegepast ter hoogte van de Harstenhoekweg, is de doorstroming van het

verkeer hier goed. De varianten met tunnel ter hoogte van de Harstenhoekweg hebben

dan nauwelijks toegevoegde waarde.

In onderstaand figuur (volgende pagina) zijn de diverse modellen onder elkaar gezet

en is per model de uitrijtijd (leegloop van de garages17) gevisualiseerd.

Start van het uitrijden is bepaald op 23.00 uur18.

In Bijlage 3 is een grotere versie opgenomen.

15 Dit is niet gesimuleerd, maar op basis van de waarnemingen in de diverse modellen op basis van Expert Judgement
beoordeeld.
16 Er ontstaat een situatie waarbij autoverkeer in het begin sneller kan uitrijden, maar als gevolg van het grotere aanbod
van verkeer op de Gevers Deynootweg ontstaat hier een file. Deze file slaat terug tot aan de slagbomen van de
parkeergelegenheden, waardoor je bij het openen van de slagboom niet snel kunt wegrijden.
17 De leegloop van de garages is gebaseerd op het vertrek van alle aanwezige auto’s. Hierbij is rekening gehouden met
het aantal slagbomen wat beschikbaar is voor het uitrijden van de garage. Ook de verwerkingscapaciteit van de
omliggende wegen (de mogelijkheid om ook daadwerkelijk de slagboom te passeren en de parkeergelegenheid te
verlaten) maakt onderdeel uit van de meting.
18 Afloop van het vuurwerkfestival, waarna veel bezoekers gelijktijdig willen vertrekken.
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Figuur 4-2: Vergelijking uitrijtijden Piek UIT 2030
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Uitkomsten analyse uitrijtijden

Zwarte Pad

Het uitrijden van Zwarte Pad kost in alle gesimuleerde gevallen ongeveer 1 uur.

Ongeacht of het verkeer van Hommerson via de noord of zuidelijke ontsluiting uitrijdt.

Dit heeft te maken met de doserende werking van de slagboom bij de uitgang van het

Zwarte Pad. Deze laat slechts een beperkt aantal voertuigen per minuut door.

Bovendien heeft het verkeer komende vanaf het Zwarte Pad voorrang op het verkeer

komende vanaf de noordelijke ontsluiting van Hommerson (conform huidige

voorrangssituatie).

Hommerson

Met de aansluiting Hommerson Zuid is de doorstroming van het verkeer in alle

gevallen ongeveer twee keer beter dan met de aansluiting Hommerson Noord; er

ontstaan minder files en het verkeer wordt sneller verwerkt.

Parking Strand

Het uitrijden bij Parking Strand kost minimaal 1 uur en 3 kwartier (variant met tunnel

Zwolsestraat ter hoogte van de Harstenhoekweg) en maximaal 2 uur (variant met

verkeersmaatregelen op het kruispunt Zwolsestraat-Harstenhoekweg).

Tunnel Harstenhoekweg vs verkeersmaatregelen

De winst van een tunnel bij de kruising Zwolsestraat/Harstenhoekweg is 10 minuten op

het totaal in vergelijking met de situatie dat er verkeersmaatregelen worden getroffen.

Dit geldt overigens alleen voor de Parking Strand.

Geen trams of voetgangerstunnel

In de situatie met Hommerson Noord en geen doorrijdende trams of een

voetgangerstunnel19 onder de Gevers Deynootweg profiteert alleen Hommerson met

circa 15 minuten. Parking Strand en Zwarte Pad blijft gelijk.

Samenvattend

• Een tunnel Harstenhoekweg levert slechts 10 minuten tijdswinst op ten
opzichte van de verkeersmaatregelen20 die in de huidige situatie op drukke
momenten worden getroffen. De verkeersmaatregelen blijken buitengewoon
effectief.

• De aansluiting Hommerson zuid (met een tunnel onder de Gevers
Deynootweg, die uitkomt in de middenberm van de Zwolsestraat) doet het
aanzienlijk beter voor het verkeer uit Hommerson dan de aansluiting
Hommerson Noord (circa 30 minuten versus circa 60 minuten). Voor het overig
verkeer maakt het niet veel uit. Wel zijn de wachtrijen minder lang op de
Gevers Deynootweg bij een zuidelijke ontsluiting (tunnel) van Hommerson.

• De oplossing voor het kruispunt Gevers Deynootweg – Zwolsestraat, in de
situatie met de aansluiting Hommerson Noord, bestaande uit een
ongelijkvloerse kruising voor voetgangers of aanpassingen aan de tramloop,
levert alleen voor Hommerson een kwartier verbetering op.

19 Niet opgenomen in de tabel, effecten zijn vergelijkbaar
20 Zie paragraaf 3.3
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Per parkeergelegenheid is de verliestijd bepaald per model. De verliestijd start bij het

verlaten van de parkeervoorziening (passeren slagboom) tot einde netwerk

(Zwolsestraat ter hoogte van het benzinestation en de Gevers Deynootweg tot aan

halte Kurhaus). Zie figuur 4-3 voor de locatie van de meetpunten en tabel 4-3 voor de

meetresultaten. N.B. de wachttijd in de parkeervoorziening is niet meegenomen!

Figuur 4-3: Locatie meetpunten verliestijden

Tabel 4-3: Gemiddelde verliestijd per model in seconden

4.3.2. Verliestijden
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5 Conclusies & aanbevelingen

Onderzocht is wat de effecten zijn op de doorstroming van het verkeer in

Scheveningen op de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat na realisatie van de

parkeergarage Hommerson. Dit bezien in relatie tot de bestaande

parkeervoorzieningen Zwarte Pad en Parking Strand.

Gekeken is naar de effecten van een noordelijke ontsluiting via maaiveld van

Hommerson en een zuidelijke ontsluiting middels een tunnel.

Ter plaatse van de uitgang van Parking Strand (Zwolsestraat/Harstenhoekweg) is

onderzocht wat de effecten zijn van een ongelijkvloerse kruising in de Zwolsestraat.

De effecten zijn onderzocht voor het ingaande verkeer (Piek IN) en het uitgaande

verkeer (Piek UIT).

De belangrijkste knelpunten uit de analyse zijn:

Piek IN:

• Filevorming voor het Zwarte Pad zodra het parkeerterrein vol staat;

• Filevorming voor Parking Strand

Piek UIT:

• Filevorming op noordelijk deel Gevers Deynootweg

• Filevorming voor kruising Harstenhoekweg

Piek IN

• Belangrijkste probleem is hier (ook in de huidige situatie) het oneigenlijke
zoekverkeer21. Verkeer dat ondanks het volstaan van Zwarte Pad toch die
richting op rijdt, vervolgens niet het parkeerterrein op kan en daarmee een
lange wachtrij veroorzaakt.
Door de ontsluiting van Hommerson aan de noordzijde zal dit effect worden
versterkt. De verliestijden lopen op met 45%. De wachtrij op de Zwolsestraat
voor de Gevers Deynootweg loopt op tot ruim 400 m (in de referentie 120 m).
Ook de wachtrij op de Zwolsestraat voor de Harstenhoekweg wordt ruimt 2x zo
lang.

• De toenames worden deels veroorzaakt door het extra verkeer naar
Hommerson en deels door de autonome groei.

• Indien het zoekverkeer geweerd kan worden is de capaciteit van het
bestaande wegennet voldoende om zowel Zwarte Pad als Hommerson Noord
te ontsluiten.

Piek UIT

• Voor Piek UIT resulteert een noordelijke ontsluiting in een verkeersituatie die
net niet vast loopt. De Gevers Deynootweg staat vanaf de kruising
Zwolsestraat tot aan de kruising met de ontsluiting van Hommerson noord
geregeld vol (knelpunt voor leefbaarheid). Het verkeer loopt echter niet vast
(het staat in de (lange) wachtrij, maar blijft wel doorstromen). Hommerson en
Zwarte Pad lopen in circa 1 uur en 10 minuten leeg.
Er is echter een knelpunt te zien bij de kruising met de Zwolsestraat, de

21 Gedrag is ook een oorzaak. Mensen wachten voor een vol parkeerterrein om dicht bij het strand te kunnen
parkeren. de rij wachtenden wordt steeds langer, waardoor de doorsteek over de trambaan ter hoogte van
de Alkmaarsestraat wordt geblokkeerd. Dat heeft tot gevolg dat de auto's die verderop op de Gevers
Deynootweg komen te staan, niet meer kunnen keren.

5.1 Conclusies

5.1.1. Hommerson
noordelijke
ontsluiting
(maaiveld)
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capaciteit wordt daar bereikt.
Indien extra maatregelen (niet door laten rijden trams, voetgangerstunnel),
worden genomen, zorgt dit voor een verbetering van de afwikkeling van het
verkeer. Hommerson loopt dan circa 10 minuten langzamer leeg dan in het
model met een zuidelijke ontsluiting (tunnel).

• Een tunnel in de Zwolsestraat ter hoogte van de Harstenhoekweg zorgt voor
30-40% afname van de verliestijden vanaf het Zwarte Pad en Hommerson.
Absoluut gezien gaat het om 1 – 1,5 minuut.

• Voor het leegstromen van de parkeergelegenheden heeft een tunnel in de
Zwolsestraat ter hoogte van de Harstenhoekweg weinig meerwaarde indien dit
vergeleken wordt met de situatie met verkeersregelaars22. Er is slechts geringe
(10-15 minuten) tijdswinst te behalen in het leegstromen van Hommerson en
Parking Strand, door een tunnel. Het Zwarte Pad blijft gelijk.

Piek IN

• Voor de situatie Piek IN heeft een zuidelijke ontsluiting Hommerson wel enig
effect op de wachtrij voor het Zwarte Pad, maar lost het probleem niet op. Dit
komt met name door het oneigenlijke zoekverkeer. Een tunnel naar
Hommerson neemt dit niet weg.

• De verliestijden nemen toe met 18%. Deels als gevolg van het extra verkeer
naar Hommerson, deels als gevolg van de autonome groei.

• De wachtrijen

• Indien het zoekverkeer geweerd kan worden is de capaciteit van het
bestaande wegennet voldoende om zowel Zwarte Pad als Hommerson Noord
te ontsluiten.

• Een zuidelijke ontsluiting Hommerson voor de situatie Piek IN heeft wel
meerwaarde voor de directe omgeving van de Gevers Deynootweg tussen
Zwolsestraat en Zwarte Pad. Indien het zoekverkeer kan worden geweerd en
het verkeer via de zuidelijke ontsluiting naar Hommerson kan rijden, zal de
intensiteit op het stuk weg Gevers Deynootweg richting Zwarte Pad lager zijn
dan in de situatie zonder tunnel. Voor de direct omwonenden kan dit een
voordeel zijn.

Piek UIT

• Door de zuidelijke ontsluiting zal er minder verkeer rijden over de Gevers
Deynootweg (noordelijk deel, leefbaarheid beter). Maatregelen zijn hier niet
noodzakelijk.

• Een zuidelijke ontsluiting van Hommerson heeft met name voordeel voor
Hommerson zelf. De garage zal 2x zo snel (in 30 minuten) leeglopen in
vergelijking met een noordelijke ontsluiting.

• Voor het Zwarte Pad maakt een zuidelijke ontsluiting van Hommerson geen
verschil. De uitgang van het Zwarte Pad (slagboom) functioneert hier als
dosering

• Een tunnel in de Zwolsestraat ter hoogte van de Harstenhoekweg zorgt
nauwelijks voor afname van de verliestijden vanaf het Zwarte Pad en
Hommerson. Absoluut gezien gaat het om seconden.

• Een tunnel in de Zwolsestraat ter hoogte van de Harstenhoekweg heeft weinig
meerwaarde indien dit vergeleken wordt met de situatie met
verkeersregelaars23. Er is slechts geringe (10 minuten) tijdswinst te behalen in
het leegstromen van de Parking Strand door een tunnel. Hommerson en
Zwarte Pad blijven gelijk.

22 Indien geen verkeersregelaars worden toegepast duurt het een uur langer voordat Parking Strand is
leeggelopen.
23 Indien geen verkeersregelaars worden toegepast duurt het een uur langer voordat Parking Strand is
leeggelopen.

5.1.2. Hommerson
zuidelijke
ontsluiting (tunnel)
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Aanbevelingen worden gedaan op verschillende onderdelen.

• Piek IN

• Piek UIT

• Overig

Piek IN
Uit de gegevens blijkt dat er veel verkeer richting Zwarte Pad rijdt terwijl deze al vol is.
Hier zit veel verkeer wat nog niet verklaarbaar is. Ook in periodes dat er geen verkeer
naar Zwarte Pad gaat (parkeerterrein leeg) is de verkeersdruk hier hoog.
Indien dit oneigenlijke zoekverkeer kan worden geweerd, zal de afwikkeling goed zijn
en er niet tot nauwelijks wachtrijvorming zijn richting Zwarte Pad.

Tegengaan oneigenlijk verkeer richting Zwarte Pad

• DVM (Dynamisch VerkeersManagement)
Inzetten van DVM/Parkeerverwijssysteem. Aantal beschikbare plaatsen
aangeven op Zwarte Pad, zodat als dit parkeerterrein vol komt te staan, het
duidelijk is dat het geen zin heeft om hier nog naartoe te rijden.
Alternatief is het aangeven van de wachttijd tot een beschikbare parkeerplaats
en daarbij verwijzen naar alternatieve parkeergarages. Hierbij kan een optie
zijn de parkeergarages te nummeren. Parking Strand kan hierbij nummer 1
krijgen. Filosofie hierachter is dat de meeste mensen denken dat P1 dichter bij
de bestemming ligt dan parkeerplaatsen met een hoger nummer. Nadeel van
een parkeerverwijssysteem is echter dat niet iedereen er op zal handelen; er
zullen altijd automobilisten zijn die toch proberen om de voor hen gewenste
parkeergelegenheid te bereiken.
Als alternatief kan Zwarte Pad alleen voor vergunninghouders of door middel
van voortijdig reserveren van een parkeerplaats gebruikt worden.

• Afsluiten G. Deynootweg
Nadat Zwarte Pad vol is afsluiten van de weg. Dit kan echter wel nadelig zijn
voor omwonenden. Afsluiten kan met beweegbare paal met
kentekenherkenningen om omwonenden wel door te laten.

• Stop en Drop creëren
Mogelijk rijden veel mensen richting Zwarte Pad voor het afzetten van
reisgenoten en spullen. Daarna zal een parkeerplaats worden gezocht. Dit is
niet specifiek onderzocht, maar wel aannemelijk. Het creëren van een
zogenaamde Stop en Drop op een andere locatie dan in de buurt van het
Zwarte Pad kan zorgen voor een afname van het verkeer richting Zwarte Pad.

Bemerkingen

• Extra slagboom Zwarte Pad in
Op basis van de beschikbare gegevens lijkt een extra slagboom voor inrijdend
verkeer niet noodzakelijk. De hoeveelheid verkeer die binnen een bepaalde
tijdseenheid het Zwarte Pad wil inrijden kan worden afgewikkeld middels de
huidige slagboom. Een 2e slagboom zal er voornamelijk voor zorgen dat het er
meer auto’s tegelijkertijd naar binnen kunnen. Dit lijkt echter niet het probleem
te zijn. Het probleem lijkt zich voornamelijk voor te doen door mensen die
ondanks dat het terrein vol is toch proberen er op te komen.

5.2 Aanbevelingen
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Piek UIT
De hieronder genoemde maatregelen betreffen uitsluitend de situatie bij een
noordelijke ontsluiting van Hommerson. Bij een zuidelijke ontsluiting of een
gecombineerde ontsluiting (Noord/Zuid) zijn onderstaande maatregelen niet nodig,
omdat door de zuidelijke ontsluiting (tunnel) er geen afwikkelingsproblemen zijn op het
kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg.

Verbeteren verkeersafwikkeling kruispunt Zwolsestraat - Gevers Deynootweg:

• Een aantal maatregelen is doorgerekend in de modellen. Het niet door laten
rijden van de tram naar halte Zwarte Pad, maar halte Kurhaus als eindhalte
bestempelen is een mogelijkheid. Deze optie zou ook alleen voor drukke
momenten kunnen gelden, waarbij de overige perioden wel een volwaardige
dienstregeling gereden kan worden.
Door het niet laten doorrijden van de tram na de halte Kurhaus ontstaat meer
groentijd voor het verkeer vanuit de richting Zwarte Pad naar de Zwolsestraat.
Indien besloten wordt om de tram en bus definitief niet door te laten rijden kan
dit aanleiding zijn voor een reconstructie van het gehele weggedeelte
Zwolsestraat tot aan Zwarte Pad met meer ruimte voor bijvoorbeeld fietsers.
Een nadeel hiervan is een verminderde bereikbaarheid met het openbaar
vervoer voor de directe omgeving van de bus/tramhalte Zwarte pad.

• Een vergelijkbare maatregel is het aanleggen van een voetgangerstunnel. Ook
hierdoor ontstaat meer tijd in de groenfase.

• Een derde vergelijkbare optie is het aanleggen van een extra rijstrook linksaf
vanaf Zwarte Pad naar Zwolsestraat. Dit vergroot de afrijdcapaciteit van het
kruispunt. Hier moet dan echter wel ruimte voor gevonden worden; er is op dit
moment geen vrije ruimte aanwezig om deze optie eenvoudig door te voeren.

• Alternatief voor het niet door laten rijden van de tram is het afschaffen van de
OV-prioriteit. Hierdoor kunnen groenfasen voor het autoverkeer
geoptimaliseerd worden met een capaciteitsvergroting tot gevolg. Gevolg is
wel dat risico op vertragingen voor tram en bus groter wordt.

Bemerking

• In de simulatie is te zien dat door de doserende werking van de slagboom
Zwarte Pad uit, er een mechanisme ontstaat dat het verkeer van Hommerson
kan invoegen in de hiaten die door de slagboom Zwarte Pad worden
gecreëerd.
De wijze van voorrang (verkeer Zwarte Pad voorrang op verkeer Hommerson
Noord) zorgt dat dit systeem werkt. Omdraaien van de voorrang op dat punt
zal er toe leiden dat het verkeer vanuit het Zwarte Pad slecht kan wegrijden.

Overig

• Het huidige toegepaste systeem met verkeersmaatregelen en
verkeersregelaars ter plaatste van de Harstenhoekweg werkt goed. Door
toepassen van DVM-maatregelen (bijvoorbeeld rijstrooksignalering), kan dit
mogelijk worden aangestuurd vanuit een verkeerscentrale.
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Bijlagen

1. Samenstelling verkeersgegevens

2. Gegevens HTM

3. Uitrijtijden Piek UIT
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Bijlage 1 Samenstelling verkeerscijfers
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Inleiding

Voor het samenstellen van de verkeerscijfers is gebruik gemaakt van de volgende

data:

• Statisch verkeersmodel in OmniTrans, met basisjaar 2016 en toekomstjaar
203024

• Telcijfers op doorsnede, telpunten gemeente T1, T6, T8 en T925

• VRI data en telgegevens voor 2 kruisingen (zie onderstaande figuur)26

• Parkeerdata 27

• Fietstellingen 28

• OV-lijnen en frequenties en tijden via HTM29.

Overzicht locatie telgegevens

Er wordt in deze rapportage uitgebreid stil gestaan bij het tot stand komen van de

verkeerscijfers. Reden hiervoor is dat er geen bron beschikbaar is waaruit alle cijfers 1

op 1 gebruikt kunnen worden.

Voorop staat de betrouwbaarheid en transparantie van de input in het dynamisch

model. Er zijn om die reden diverse extra controleslagen en analyses uitgevoerd,

waarbij extra en meer gedetailleerdere brongegevens zijn gebruikt.

In de paragrafen hieronder wordt per modaliteit aangegeven op welke wijze de

verkeerscijfers zijn vastgesteld (op hoofdlijnen).

24 Verkeersmodel aangeleverd door de gemeente Den Haag.
25 Telcijfers aangeleverd door de gemeente Den Haag
26 VRI data aangeleverd door de gemeente Den Haag
27 Parkeerdata aangeleverd door Beheerskantoor Scheveningen
28 Fietstellingen aangeleverd door de gemeente Den Haag
29 Openbaar vervoer gegevens aangeleverd door de HTM
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Autoverkeer

Basisjaar 2016

Voor het samenstellen van de intensiteiten voor het gemotoriseerde verkeer zijn de

volgende stappen doorlopen:

• Vanuit het gemeentelijke statisch verkeersmodel is een cordon uitsnede
gemaakt voor de avondspits;

• Op basis van de aangeleverde telcijfers heeft een kalibratie plaatsgevonden.
Conclusie van de kalibratie is dat dit een herkenbaar beeld oplevert;

• In het model is een voorkeur ingebouwd voor het parkeren op het Zwarte Pad
(P3), zodat deze als eerst gevuld wordt, in plaats van Parking Strand (P1). Er
zijn 300 ritten naar Zwarte Pad in het 1e uur.

Aanpassingen aan het model op basis van controle op de uitgangspunten
Aangezien de inputdata in het model zeer belangrijk is voor de uitkomsten is gezocht
naar extra controle mogelijkheden. Hiervoor zijn onder andere de parkeerdata en
aanvullende telgegevens beschikbaar gesteld. Deze nieuwe data is geanalyseerd en
vergeleken met de gebruikte data in het model.

• Die analyse geeft aan dat, (bij gebruik van de 31e drukste dag30), minder
parkeerverkeer in het model moet worden opgenomen. Tevens is er sprake
van een zekere spreiding over de 2 uur van de piek is.
Dit is afwijkend ten opzichte van de aanname dat als eerste het Zwarte Pad
(P3) gevuld wordt en vervolgens Parking Strand (P1);

• De aanpassingen zijn vervolgens doorgevoerd in het model.

Dit leverde echter een beeld op zonder wachtrijen voor het Zwarte Pad en veel minder

drukte op de Zwolsestraat. Op basis van waarnemingen in de praktijk is geconcludeerd

dat dit beeld niet realistisch is.

Op basis van gedetailleerde VRI-data is een nadere analyse uitgevoerd.

• Geanalyseerd is de VRI-data voor het deel van de Gevers Deynootweg tussen
Zwolsestraat en het Zwarte Pad. Hieruit bleek dat de tellingen van de VRI
meer verkeer liet zien dan verklaard kan worden vanuit het model.
Het lijkt er op dat er nogal wat zoekverkeer is dat hier een rondje rijdt en dat er
mogelijk te weinig bestemmingsverkeer voor het gebied in het model zit. Zie
onderstaand kader.

• Op basis van bovenstaande analyse is extra bestemmingsverkeer en
zoekverkeer toegevoegd in het model.

• Na deze aanpassing ontstaat weer een herkenbaar beeld met wachtrijen voor
Zwarte Pad en drukte op de Zwolsestraat

Uit de gegevens blijkt dat er veel verkeer richting Zwarte Pad rijdt terwijl deze al vol is.
De slagboomgegevens van het parkeerterrein registreren geen nieuwe voertuigen,
terwijl de tellingen van de VRI wel aangeeft dat voertuigen het gebied in rijden.

Ook zit hier veel verkeer wat nog niet verklaarbaar is. (ook in periodes dat er geen
verkeer naar Zwarte Pad gaat zit hier vrij veel verkeer).

Indien dit oneigenlijke/zoekverkeer kan worden geweerd, zal de afwikkeling goed zijn

en er niet tot nauwelijks wachtrijvorming zijn richting Zwarte Pad

30 Vanuit het gemeentelijke beleid is bepaald dat de extreem drukke dagen (de 30 drukste dagen) niet
maatgevend zijn. Daarom is voor de 31e dag gekozen.
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Toekomstjaar 2030

In het toekomstjaar is Hommerson aanwezig met 700 parkeerplaatsen waarvan 350

voor bezoekers. De resterende 350 parkeerplaatsen zijn deels bedoeld voor het

faciliteren van het parkeren van de ontwikkeling zelf (winkels en horeca) en deels ter

compensatie van parkeerplekken die in de openbare ruimte komen te vervallen als

gevolg van deze ontwikkeling.

Piek IN

Voor de situatie Piek IN zijn de onderstaande aanpassingen doorgevoerd ten opzichte

van het basisjaar:

• Voor de groei van het verkeer naar 2030 is 15% aangenomen (een
gebruikelijke aanname);

• Voor Hommerson is aangenomen dat er tijdens de Piek IN 30031 plekken
worden gevuld. Dit is in verhouding met de vulling van Zwarte Pad in 2 uur tijd.

Het tijdstip Piek IN is bepaald door de analyse van de parkeerdata. Afhankelijk van de

dag, weersomstandigheden, tijd van het jaar verschuift het tijdstip. Veelal ligt bij

topdagen de piek in de ochtenduren. In de modellen is aangesloten bij de 31e drukste

dag van 2017.

Piek UIT

Voor de situatie Piek UIT zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van

het basisjaar:

• Alle parkeerlocaties lopen leeg v.w.b. de bezoekersparkeerplaatsen.

• Voor Zwarte Pad zijn dat er 42032, voor Parking Strand is uitgegaan van
190033 en bij Hommerson van 350.

• In het geval van de noordelijke ontsluiting van Hommerson is aangenomen
(op basis van expert judgement en eerdere onderzoeken) dat 80% van het
verkeer naar de Zwolsestraat gaat en 20% over de Gevers Deynootweg
richting Kurhaus. Voor de zuidelijke ontsluiting van Hommerson is het niet
mogelijk via de Gevers Deynootweg de garage in te rijden.

Openbaar Vervoer

De gegevens van het openbaar vervoer zijn afkomstig van HTM. Aangeleverd zijn de

OV-lijnen en frequenties. Vertrektijden voor de tram zijn aangeleverd, vertrektijden

voor bus zijn afgeleid van de dienstregeling via internet.

In Bijlage 1 is de informatie van HTM opgenomen.

De tram heeft op de Gevers Deynootweg een snelheid van 25 km/h34 in het model (dit

om de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen). Bussen mogen hier maximaal 50

km/h. De daadwerkelijke snelheid is in het model afhankelijk van de verkeerssituatie.

31 De capaciteit van Hommerson is 350 plekken voor bezoekers.
32 De capaciteit van Zwarte Pad is 420 plekken voor bezoekers en 30 voor abonnementhouders
33 De capaciteit van Parking Strand is 1800 plekken voor bezoekers en 230 voor abonnementhouders
34 Vanaf halte Kurhaus tot en met Zwarte Pad
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Ter plaatse van de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg heeft de tram in principe

absolute prioriteit.35

Bussen spreken in de simulaties dezelfde prioriteit aan, maar lopen door hun hogere

rijsnelheid op de Gevers Deynootweg een groter risico om ondanks deze prioriteit

alsnog voor een rood verkeerslicht te moeten stoppen (aangezien de verkeersregeling

rekening houdt met de rijsnelheid van de trams).

Voor het toekomstjaar is bij gebrek aan nieuwe gegevens uitgegaan van de huidige

dienstregeling (inclusief door de HTM aangegeven extra ritten op piekdagen).

Oversteek Gevers Deynootweg vanaf Zwolsestraat

Fiets

Voor het fietsverkeer is een set fietsintensiteiten ontvangen op 22 mei 2017 voor een

avondspits van 2 uur. Deze zijn opgenomen in het model.

Bij de gedetailleerde VRI gegevens die zijn ontvangen in het kader van de

controleprocedure van het autoverkeer, zijn ook gegevens inbegrepen met betrekking

tot het fietsverkeer. Deze fietsintensiteiten lieten een hogere, maar een

betrouwbaarder beeld zien. De modellen zijn hier vervolgens op aangepast.

Voor de kruising Gevers Deynootweg – Zwarte Pad zijn geen fietscijfers beschikbaar.

Hier is een aanname gedaan (op basis van expert judgement en lokale kennis) door de

fietsersintensiteiten te baseren op de gegevens van de kruising Gevers Deynootweg –

Zwolsestraat (de fietsstroom is in de simulatiemodellen langs de Gevers Deynootweg

doorgetrokken). Voor de verdeling is 70% van het fietsverkeer rechtdoor (van/naar

Zwarte Pad) ingesteld, en 30% afslaand (van/naar het strand).

35 Het kan voorkomen dat trams kort moeten wachten. Dit heeft te maken met de zogenaamde garantiegroentijd voor het
overige verkeer. De tram geeft een melding dat hij komt. Voor het overig verkeer dienen dan de conflicterende
richtingen op rood te worden gezet. Indien dit niet direct kan omdat er eerst een bepaalde tijd groen gegeven moet
worden (garantiegroen) kan het voorkomen dat de tram moet inhouden of kort stilstaan bij het verkeerslicht. Voor
bussen geldt dit in sterkere mate vanwege de hogere snelheid.



E82-RWÖ-KA-1701971 / Proj.nr. RM005099 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 20 december 2018 33/36

Voetganger

Voor de voetgangers is een aanname gedaan dat op piekdagen elke parkerende auto

gemiddeld 3 voetgangers genereert die tussen de parkeergelegenheden en de

boulevard lopen.

Aangezien alleen de voetgangersstroom van/naar parking Strand relevant is voor de

verkeersafwikkeling in het netwerk (vanuit Hommerson en Zwarte Pad kruis je geen

wegen op weg naar de boulevard), is alleen de voetgangersstroom tussen Parking

Strand en de boulevard gemodelleerd.

Besloten is om van de gegenereerde verkeersstroom 70% te laten oversteken bij de

kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat (men bereikt de boulevard via de

Zeekant, in het verlengde van de Zwolsestraat). De resterende 30% steekt (vanuit

Parking Strand gezien) de Zwolsestraat over ter hoogte van de Alkmaarsestraat, loopt

over het Palaceplein, steekt de Gevers Deynootweg over bij de tramhalte, en bereikt

vervolgens via de Palacestraat de boulevard. Vanwege het ontbreken van concrete

telcijfers is hier een aanname gedaan. De stroom richting Korte Zeekant is daarbij op

basis van observaties hoger dan de stroom die oversteekt t.h.v. de Alkmaarsestraat.

Op de resterende oversteekplaatsen is een klein aantal losse voetgangers

gemodelleerd. Hierdoor worden, conform de praktijk (drukknoppen), de verkeerslichten

beïnvloed.

Situatie Zwolsestraat richting Gevers Deynootweg
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Bijlage 2 Input HTM



Cijfers bus uit publieke dienstregeling

in en uitrukken PM 

richting 

Lijn 21 Zwarte Pad 7:00 - 9: 00 6X per uur

rest vd dag 4x per uur

Vrederust 14:30- - 16:00 6x per uur

rest vd dag 4x per uur

piekdagen overdag 6x per uur

richting

Lijn 23 Kijkduin 7:00 - 9:00 8x per uur

15:00-17:00 8x per uur

rest vd dag 6x per uur

Zwarte Pad 7:30 - 10:00 8x per uur

16:00-18:00 8x per uur

rest vd dag 6x per uur

zomerdienst overdag 6x per uur

21, 

21, 

 1 

 1 

 9 

 9 





van naar tijd

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 5:42:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 5:46:00

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 5:56:00

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 5:57:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 6:06:00

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 6:12:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 6:16:00

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 6:17:37

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 6:22:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 6:26:00

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 6:27:37

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 6:32:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 6:36:00

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 6:37:37

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 6:40:37

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 6:42:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 6:46:00

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 6:52:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 6:54:00

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 6:55:37

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 6:57:00

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 7:03:00

1 Delft Zwarte Pad spoor 2 7:06:56

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 7:07:00

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 7:10:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 7:13:00

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 7:21:56

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 7:22:00

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 7:25:37

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 7:33:00

1 Delft Zwarte Pad spoor 2 7:36:56

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 7:42:07

1 Remise Zwarte Pad spoor 3 7:43:00

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 7:51:56

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 7:52:00

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 7:52:07

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 8:02:07

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 8:10:12

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 8:12:07

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 8:20:12

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 8:22:07

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 8:30:12

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 8:32:07

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 8:37:07

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 8:40:12

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 8:42:34

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 8:47:34

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 8:50:12

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 8:52:34



1 laakkade Zwarte Pad spoor 4 8:55:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 8:57:34

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 9:00:12

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 9:02:34

1 lakkade Zwarte Pad spoor 5 9:05:18

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 9:07:34

1 Delft Zwarte Pad spoor 2 9:10:32

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 3 9:12:34

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 9:17:34

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 9:20:32

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 9:22:34

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 9:27:34

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 9:30:32

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 3 9:32:34

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 9:37:34

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 9:40:32

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 9:43:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 9:50:32

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 9:53:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 10:00:32

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 10:03:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 10:11:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 10:13:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 10:21:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 10:23:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 10:31:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 10:33:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 10:41:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 10:43:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 10:51:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 10:53:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 11:01:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 11:03:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 11:11:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 11:13:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 11:21:19

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 11:23:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 11:31:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 11:33:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 11:41:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 11:43:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 11:51:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 11:53:03

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 12:00:15

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 12:01:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 12:03:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 12:11:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 12:13:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 12:21:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 12:23:03



1 Delft Zwarte Pad spoor 4 12:31:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 12:33:03

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 12:41:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 12:43:15

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 12:51:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 12:53:15

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 13:01:47

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 13:03:15

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 13:12:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 13:13:15

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 13:22:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 13:23:15

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 13:32:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 13:33:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 13:42:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 13:43:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 13:52:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 13:53:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 14:02:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 14:03:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 14:12:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 14:13:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 14:22:31

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 14:23:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 14:31:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 14:33:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 14:41:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 14:43:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 14:51:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 14:53:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 15:01:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 15:03:35

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 15:11:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 15:13:35

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 15:15:35

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 15:21:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 15:23:35

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 15:25:35

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 15:31:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 15:33:35

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 15:35:35

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 15:41:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 15:43:35

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 15:45:35

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 15:50:00

1 Delft Zwarte Pad spoor 2 15:51:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 3 15:53:35

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 16:01:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 16:03:35

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 16:06:15



1 Remise Zwarte Pad spoor 4 16:11:06

1 Delft Zwarte Pad spoor 2 16:11:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 3 16:13:35

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 16:21:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 16:23:35

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 16:31:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 16:33:45

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 16:41:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 16:42:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 16:51:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 16:52:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 17:01:48

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 17:02:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 17:09:06

1 Remise Zwarte Pad spoor 3 17:11:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 17:12:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 17:19:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 17:22:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 17:29:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 17:32:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 17:39:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 17:42:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 17:49:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 17:52:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 17:59:06

9 Remise Zwarte Pad spoor 3 18:00:30

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 18:02:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 18:09:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 18:12:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 18:19:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 18:22:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 18:29:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 18:32:23

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 18:37:23

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 18:39:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 18:40:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 18:45:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 18:49:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 18:50:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 18:55:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 18:59:06

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 19:00:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 19:05:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 19:07:40

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 19:10:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 19:15:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 19:17:40

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 19:20:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 19:25:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 19:27:40



9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 19:30:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 19:35:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 19:37:40

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 19:40:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 19:47:40

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 19:50:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 19:57:40

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 20:00:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 20:00:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 20:07:40

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 20:15:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 20:15:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 20:17:40

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 20:27:40

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 20:30:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 20:30:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 20:37:40

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 20:45:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 20:46:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 20:47:40

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 20:57:40

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 21:00:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 21:01:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 21:06:05

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 21:15:00

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 21:16:08

1 Remise Zwarte Pad spoor 4 21:17:05

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 21:20:05

9 Remise Zwarte Pad spoor 2 21:30:00

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 21:31:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 3 21:35:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 21:46:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 21:50:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 22:01:08

1 Remise Zwarte Pad spoor 3 22:02:05

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 22:05:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 22:16:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 22:21:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 22:31:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 22:36:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 22:46:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 22:51:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 23:01:08

1 Delft Zwarte Pad spoor 2 23:06:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 4 23:13:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 23:21:05

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 23:28:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 23:35:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 23:43:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 4 23:50:33



9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 23:58:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 0:05:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 2 0:13:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 0:20:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 0:28:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 0:36:33

9 Vrederust Zwarte Pad spoor 5 0:43:25

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 0:49:33

1 Delft Zwarte Pad spoor 5 1:04:33



van tijd naar

9 Zwarte Pad spoor 2 5:47:37 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 5:51:00 Delft

1 Zwarte Pad spoor 4 6:01:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 6:02:37 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 6:11:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 6:17:37 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 6:21:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 6:22:37 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 6:27:37 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 6:31:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 6:32:37 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 6:37:37 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 6:41:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 6:42:37 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 3 6:47:37 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 6:51:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 6:52:37 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 3 6:57:37 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 6:59:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 7:02:00 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 7:07:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 7:08:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 7:12:00 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 7:17:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 7:18:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 7:22:00 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 3 7:27:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 7:28:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 7:37:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 7:38:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 7:47:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 3 7:48:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 7:57:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 7:58:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 8:06:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 8:07:12 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 8:16:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 8:17:12 Delft

9 Zwarte Pad spoor 5 8:22:07 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 8:26:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 8:27:12 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 8:36:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 8:37:12 Delft

9 Zwarte Pad spoor 5 8:42:34 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 8:46:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 8:47:12 Delft

9 Zwarte Pad spoor 5 8:47:34 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 8:50:12 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 8:56:00 Vrederust



1 Zwarte Pad spoor 4 8:57:12 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 9:00:12 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 9:05:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 5 9:05:18 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 9:07:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 9:15:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 9:17:32 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 9:20:32 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 9:25:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 9:27:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 9:35:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 9:37:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 5 9:43:03 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 9:45:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 9:47:32 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 9:50:32 Remise

9 Zwarte Pad spoor 5 9:53:03 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 9:55:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 9:57:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 10:05:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 10:07:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 10:15:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 10:17:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 10:25:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 10:27:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 10:35:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 10:37:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 10:45:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 10:47:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 10:55:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 10:57:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 11:05:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 11:07:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 11:15:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 11:17:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 11:25:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 11:27:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 11:35:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 11:37:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 11:45:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 11:47:32 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 11:55:03 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 11:57:32 Delft

1 Zwarte Pad spoor 4 12:05:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 12:05:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 12:15:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 12:15:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 12:25:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 12:25:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 12:35:00 Delft



9 Zwarte Pad spoor 2 12:35:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 12:45:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 12:45:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 12:55:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 12:55:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 13:05:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 13:05:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 13:15:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 13:15:15 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 5 13:23:15 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 13:25:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 13:25:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 13:35:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 13:35:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 13:45:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 13:45:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 13:55:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 13:55:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 14:05:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 14:05:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 14:15:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 14:15:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 14:25:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 14:25:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 14:35:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 14:35:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 14:45:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 14:45:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 14:55:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 14:55:25 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 15:05:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 15:05:35 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 15:15:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 15:15:35 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 15:20:35 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 15:25:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 15:25:35 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 15:30:35 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 15:35:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 15:35:35 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 15:40:35 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 15:45:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 15:45:35 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 15:50:35 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 15:55:00 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 15:55:35 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 16:01:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 16:06:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 16:06:15 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 16:11:15 Vrederust



1 Zwarte Pad spoor 4 16:16:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 16:16:15 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 16:21:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 16:26:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 16:26:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 16:36:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 16:36:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 16:46:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 16:46:15 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 16:56:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 16:56:15 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 2 17:05:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 17:06:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 17:15:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 3 17:16:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 17:25:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 17:26:06 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 17:29:06 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 17:35:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 17:36:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 17:45:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 17:46:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 17:55:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 17:56:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 3 18:05:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 18:07:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 18:15:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 18:17:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 18:25:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 18:27:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 5 18:32:23 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 18:35:30 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 18:37:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 5 18:37:23 Remise

9 Zwarte Pad spoor 5 18:40:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 18:47:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 18:50:30 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 5 18:55:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 18:59:06 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 19:02:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 19:05:00 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 5 19:05:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 19:07:40 Remise

9 Zwarte Pad spoor 5 19:15:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 19:17:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 19:20:00 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 5 19:25:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 19:27:40 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 19:32:06 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 19:35:00 Vrederust



9 Zwarte Pad spoor 5 19:35:33 Remise

9 Zwarte Pad spoor 5 19:40:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 19:47:06 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 19:47:40 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 19:50:00 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 5 19:50:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 19:57:40 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 20:05:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 20:05:05 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 20:07:40 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 20:17:40 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 20:20:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 20:20:05 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 20:27:40 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 20:35:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 20:35:05 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 20:37:40 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 20:47:40 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 20:50:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 20:50:05 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 20:57:40 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 21:05:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 21:05:05 Delft

1 Zwarte Pad spoor 5 21:06:05 Remise

9 Zwarte Pad spoor 5 21:16:08 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 21:20:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 5 21:20:05 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 21:22:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 21:35:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 3 21:37:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 21:50:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 5 21:50:05 Remise

1 Zwarte Pad spoor 4 21:52:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 22:05:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 3 22:07:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 22:21:00 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 22:23:05 Delft

1 Zwarte Pad spoor 4 22:38:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 22:38:08 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 22:53:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 22:53:08 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 23:08:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 23:08:08 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 5 23:21:05 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 23:23:08 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 23:26:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 23:38:08 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 23:43:05 Delft

9 Zwarte Pad spoor 2 23:53:08 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 4 0:00:05 Delft



1 Zwarte Pad spoor 5 0:05:33 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 0:08:08 Vrederust

1 Zwarte Pad spoor 5 0:20:33 Remise

9 Zwarte Pad spoor 2 0:23:08 Vrederust

9 Zwarte Pad spoor 5 0:28:25 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 0:36:33 Remise

9 Zwarte Pad spoor 5 0:43:25 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 0:49:33 Remise

1 Zwarte Pad spoor 5 1:04:33 Remise



Op piekdagen rijdt lijn 9 12x per uur per richting

Lijn 1 rijdt op piekdagen 6x per uur per richting



E82-RWÖ-KA-1701971 / Proj.nr. RM005099 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 20 december 2018 35/36

Bijlage 3 Grafieken Piek UIT



Overzicht van de verschillende situaties PIEK UIT

1:00 2:00

2017 Zonder maatregelen

2017 Met regelaars Zwolsestraat/Harstenhoekweg

2030  Hommerson Zuid  met regelaars Zwolsestraat/Harstenhoekweg

2030  Hommerson Zuid  met tunnel Zwolsestraat/Harstenhoekweg

Met tunnel wordt 10 minuten winst geboekt

Hommerson blijft gelijk

Voor Zwarte Pad blijft het gelijk

2030  Hommerson Noord met regelaars Zwolsestraat/Harstenhoekweg

Ten opzichte van Hommerson Zuid met verkeersregelaars

blijft de totale tijd gelijk

Het uitrijden van Hommerson neem 2 maal zoveel tijd

Voor Zwarte Pad blijft het gelijk

2030  Hommerson Noord  met tunnel Zwolsestraat/Harstenhoekweg

Met tunnel is de totale tijd gelijk aan Zuid met tunnel

Het uitrijden van Hommerson neem 2 maal zoveel tijd

Voor Zwarte Pad blijft het gelijk

2030  Hommerson Noord  met tunnel Zwolsestraat/Harstenhoekweg; geen trams

In het geval er geen trams rijden tussen Zwolsestraat/

Gevers Deynootweg blijft de totale tijd gelijk

Hommerson profiteert en is ongeveer een kwartier

eerder leeg

Voor Zwarte Pad blijft het gelijk

Als er geen maatregelen worden genomen neemt het totale uitrijden een kleine 3 uur in beslag

Het uitrijden van Zwarte Pad kost in alle gevallen ongeveer 1 uur

Het uitrijden bij Parking Strand kost minimaal 1 uur en 3 kwartier en maximaal 2 uur

Hommerson Zuid doet het in alle gevallen beter dan Hommerson Noord, ongeveer 2 maal zo goed

In het geval er geen trams rijden tussen Zwolsestraat/Gevers Deynootweg blijft de totale tijd gelijk maar profiteert Hommerson

De winst van een tunnel bij de kruising Zwolsestraat/Harstenhoekweg is 10 minuten op het totaal in vergelijking met de sitatie dat er maatregelen worden getroffen

23:00 0:00

P3  Zwarte PadP2  HommersonP1  Parking Strand
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Voorwaarden verlaging strandopgang Zeekant en 

ongelijkvloerse ontsluiting parkeergarage 

Noordboulevard, ter plaatse van de 

Zwolsestraat/Gevers Deynootweg in 
Scheveningen 

 
VOORWAARDEN VANUIT WATERVEILIGHEID 
 
 

 
 
  
 

De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om een ‘Wereldstad aan 
Zee’ te worden, om de ruimtelijke kwaliteit en economie te verbeteren. In dat 
kader wil de gemeente Den Haag een alternatieve ontsluiting realiseren voor de 
vergunde parkeergarage van Hommerson, omdat dit beter past in de bredere 
gebiedsontwikkeling en de maatschappelijke ontwikkeling. 
 
De extra ontsluiting bestaat uit een verdiepte toegang in het verlengde van de 
Zwolsestraat in Den Haag. Daarnaast wil de gemeente de strandopgang Zeekant 
verlagen voor een recreatief betere verbinding. Beide initiatieven staan 
gemotiveerd in de door de initiatiefnemer opgestelde notitie “Maatschappelijk 
belang ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg”. 
 
De gewenste ongelijkvloerse ontsluiting van de parkeergarage Noordboulevard is 
dusdanig complex en niet-veelvoorkomend dat de gemeente op voorhand een 
technisch verkennend onderzoek heeft laten verrichten op welke wijze de 
verdiepte ontsluiting is te combineren met de waterveiligheid. De Beleidsregel 
Medegebruik Zeewering is daarbij als basis gebruikt. Uit dit onderzoek is naar 
voren gekomen welke voorschriften uit de beleidsregel worden geraakt en welke 
mitigerende maatregelen potentieel voor een oplossing kunnen zorgen. Met deze 
informatie zijn nu door Delfland specifieke voorwaarden opgesteld. 
De voorwaarden wijken (deels) af van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering, 
maar passen binnen het Deltaprogramma Kust, de Nationale Visie Kust en 
Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid. 
 
In hoofdstuk 2 van dit document wordt een toelichting gegeven op het landelijk 
beleid, Delflands beleid en de reden waarom kan en mag worden afgeweken van 
de Beleidsregel Medegebruik Zeewering. Hoofdstuk 3 geeft de voorwaarden voor 
deze bijzondere situatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in technische en 
beheersmatige voorwaarden en beleidsmatige voorwaarden. 
 
Randvoorwaardelijk voor Delfland is en blijft dat de veiligheid van de zeewering, 
voor nu en in de toekomst, niet in het geding mag zijn. 
 

 
 
 

2.1 Beleid ten aanzien van ontwikkelingen langs de kust 

 
2.1.1 Algemeen beleid en landelijk beleid 

 
Wat Delfland wil en hoe Delfland omgaat met ontwikkelingen langs de kust is 
weergegeven in het Waterbeheerplan 2016-2021, Delflands Algemeen 
Waterkeringenbeleid, de Tussennotie Kust en de Beleidsregel Medegebruik 
Zeewering. Het Waterbeheerplan is een wettelijke verplichting die volgt uit de 

1.  INLEIDING 

2.  TOELICHTING OP DE VOORWAARDEN 
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Waterwet en is als het ware een paraplu waaronder allerlei instrumenten worden 
vormgegeven. 
 
Zowel het Waterbeheerplan als Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid geeft 
aan dat Delfland steeds vaker overgaat op multifunctionele keringen en 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan, mits de veiligheid blijft gegarandeerd. 
Deze beide beleidslijnen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van Delfland 
en het kader waarbinnen het dagelijks bestuur haar bevoegdheid uitoefent. 
 
Naast Delflands eigen beleid heeft het Deltaprogramma Kust een Nationale Visie 
Kust opgesteld waarin vooruit wordt gekeken naar veiligheid en ruimtelijke 
ontwikkeling op de lange termijn. Daarbij worden drie zaken bekeken: 

1. de structurele veiligheid van de kust en achterland; 
2. de economie en de aantrekkelijkheid van de kustzone vereisen 

kwaliteitsverbetering en ontwikkelruimte, en  
3. de interactie tussen veiligheid, aantrekkelijkheid en economie kan in de 

praktijk worden verbeterd. 
 
Resume 

Zowel Delflands beleid als het landelijke beleid zetten in op het versterken van de 
verbinding tussen veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit. De 
voorliggende voorwaarden geven invulling aan deze integrale aanpak en bieden 
voor deze bijzondere situatie mogelijkheden voor multifunctionele oplossingen 
voor veiligheid en het ruimtegebrek in, op en rond de kering. 
 
2.1.2  Beleidsregel Medegebruik Zeewering 

 
De Beleidsregel Medegebruik Zeewering maakt voor alle betrokkenen intern en 
extern transparant op welke manier het medegebruik van de ruimte in, op, boven, 
over en onder de zeewering wordt beoordeeld. Het werken met beleidsregels 
heeft een groot voordeel. Bij het nemen van veel voorkomende beslissingen hoeft 
niet telkens het beleid uitgelegd te worden, maar kan verwezen worden naar de 
beleidsregel. 
 
Het dagelijks bestuur is het bevoegd orgaan dat een beleidsregel kan vaststellen, 
wijzigen en/of intrekken. Ook is het dagelijks bestuur het bevoegd gezag voor het 
verlenen van watervergunningen. De beleidsregel is door het dagelijks bestuur 
vastgesteld en dient als kader waarbinnen vergunningen ambtelijk kunnen worden 
afgedaan (ambtelijk afgedane vergunningaanvraag). Over vergunningaanvragen 
buiten dit kader wordt in het college besloten (bestuurlijk afgedane 
vergunningaanvraag). 
 
Een beleidsregel is niet dekkend voor alle situaties. Er kunnen zich altijd 
initiatieven voordoen die vanwege de aard en omvang niet veel voorkomen en 
waarvoor de beleidsregels niet toereikend genoeg zijn. Wanneer de toepassing 
van de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die 
wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
beleidsregel te dienen doelen, kan het dagelijks bestuur afwijken van de 
beleidsregel (artikel 4:84 Awb). Dit wordt de inherente afwijkingsbevoegdheid 
genoemd. 
 
Specifieke voorwaarden zijn hierbij mogelijk. Veelal gaat het hier om (grote) 
infrastructurele projecten, zoals projecten in het kader van een tracébesluit, 
wegen, spoorlijnen, bruggen, tunnels etc. 
 
Resume 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering maakt dus duidelijk op welke manier 
veelvoorkomende activiteiten in de zeewering worden beoordeeld. Afhankelijk van 
de aard en omvang kan zich een situatie voordoen die niet veel voorkomt en 
waarvoor de beleidsregel niet toereikend genoeg is. In deze bijzondere situaties 
kan en mag er worden afgeweken van de beleidsregel.  
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2.2 Afwijken van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering 

 
2.2.1 Beleid binnen de bebouwingscontouren 

In de Beleidsregel Medegebruik Zeewering staat in paragraaf 2.5.1 (blz. 21): 
“Binnen de bebouwingscontouren is het beleid minder restrictief. De afweging of 
medegebruik een maatschappelijk zwaarwegend belang betreft, is binnen de 
contour al gemaakt. Medegebruik is toegestaan mits het geen belemmering vormt 
voor het afslagproces onder maatgevende omstandigheden.” (bron: Beleidslijn 
Kust, Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid en Beleidsregel medegebruik 
Zeewering). 
 
Resume 

Binnen de bebouwingscontouren is medegebruik toegestaan en is de afweging of 
het een maatschappelijk belang betreft aan de voorkant al gemaakt. 
 
2.2.2 Afwijken in bijzondere situaties 

 
De Beleidsregel Medegebruik Zeewering maakt dus duidelijk op welke manier 
veelvoorkomende activiteiten in de zeewering worden beoordeeld. In bijzondere 
situaties kan en mag van de beleidsregel worden afgeweken (artikel 4:84 van de 
Awb). De verlaging van de strandopgang en de ongelijkvloerse kruising zijn naar 
het oordeel van Delfland bijzondere situaties en waarvan afgeweken kan worden 
van de beleidsregel, omdat: 

 het hier om niet-veelvoorkomende activiteiten gaat binnen de 
bebouwingscontouren; 

 de activiteiten een maatschappelijk belang dienen, en 
 het doel van Delfland, onder het geven van specifieke voorwaarden, is 

gewaarborgd. 
 
Randvoorwaardelijk is en blijft dat de activiteiten beoordeeld worden en moeten 
voldoen aan landelijke wet- en regelgeving en de regelgeving van Delflands 
algemeen bestuur. 
 
2.2.2.1 Niet-veelvoorkomende activiteiten 

 
De beleidsregel is toereikend voor situaties die veel voorkomen. Er kunnen zich 
altijd initiatieven voordoen die niet veel voorkomen en waarvoor de beleidsregels 
niet toereikend genoeg zijn. Zover bekend zijn er niet eerder tunnels of 
ondergrondse entrees aangelegd en strandopgangen verlaagd binnen het 
waterstaatswerk van de zeewering. Behoudens een tunneltje in Katwijk die in 
1933 is aangelegd ten behoeve van de patiënten van het voormalige 
zeehospitium. Overigens ligt dit tunneltje binnen het beheersgebied van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 
De activiteit is zo exceptioneel dat daarvoor geen aparte beleidsregels zijn 
opgesteld. 
 
Resume 

Gezien de aard en omvang van de werken beschouwt Delfland de initiatieven als 
niet veelvoorkomend. De beleidsregel is niet toereikend genoeg waardoor het voor 
deze bijzondere situatie noodzakelijk is om specifieke voorwaarden te stellen. 
 
De opgestelde voorwaarden maken in deze specifieke situatie - waar sprake is van 
een bijzondere activiteit - voor alle betrokkenen transparant op welke manier het 
medegebruik van de ruimte in, op en rond de kering wordt beoordeeld. 
 
Uitgangspunt blijft te allen tijde dat de veiligheid van de zeewering, voor nu en in 
de toekomst, niet in het geding mag zijn. 
 
2.2.2.2 Maatschappelijk belang 

 

Binnen de bebouwingscontouren is het beleid voor bebouwing minder restrictief 
dan buiten de bebouwingscontouren. De afweging of medegebruik een 
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maatschappelijk zwaarwegend belang betreft, is binnen de contour al gemaakt. 
Medegebruik is toegestaan mits het geen belemmering vormt voor het 
afslagproces onder maatgevende omstandigheden (bron: Beleidslijn Kust, 
Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid en Beleidsregel medegebruik 
Zeewering). 
 
De gemeente Den Haag heeft in de notitie “Maatschappelijk belang ongelijkvloerse 
kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg” beide initiatieven gemotiveerd. De 
geplande activiteiten komen ten goede aan een grote groep mensen, omdat de 
openbare ruimte wordt opgeknapt en het project een economische impuls zal 
geven aan de locatie. 
 
Het is niet de bevoegdheid van Delfland om een besluit te nemen op de 
totstandkoming van de motivering van het maatschappelijk belang. 
 
Resume 

De afweging of medegebruik een maatschappelijk belang betreft is binnen de 
bebouwingscontouren al gemaakt. In aanvulling op de motivatie om af te wijken 
van de beleidsregel heeft de gemeente Den Haag een notitie opgesteld. Delfland 
kan en mag geen besluit nemen op hoe de motivatie technisch en inhoudelijk is 
onderbouwd. 
 
2.2.2.3 Doelstelling Delfland 

 
Voor Delfland staat de veiligheid van de zeewering voorop. Vanuit die 
randvoorwaarde maakt Delfland een belangenafweging. Een tweede 
randvoorwaarde is dat Delfland in het beheer van de zeewering niet wordt 
belemmerd door medegebruik. Delfland stelt verder als voorwaarde dat Delfland 
geen (extra) kosten draagt voor het toestaan van het medegebruik. 
 
Resume 

De opgestelde specifiek voorwaarden geven invulling aan deze drie doelstellingen. 
 
2.3 Verdere proces 

 
Met de voorwaarden kan de gemeente Den Haag het plan verder technisch 
uitwerken en een vergunningaanvraag indienen. De voorwaarden geven geen 
garantie voor het daadwerkelijk verkrijgen van een watervergunning en is geen 
vervanging van een vergunningprocedure. Hiervoor zullen de voorgeschreven 
procedures moeten worden gevolgd. 
 
Delfland zal met de specifieke voorwaarden en het landelijk vastgesteld ontwerp- 
en beoordelingsinstrumentarium de vergunningaanvraag (laten) beoordelen. In 
het algemeen is dit vaker gedaan, maar vraagt in iedere situatie specifieke eisen 
om de waterveiligheid te borgen. De waterveiligheid is altijd een harde 
randvoorwaarde. 
 

 
 
 

3.1  Technische en beheersmatige voorwaarden 

 
1. Waterkerend vermogen  

De primaire waterkering dient ook na de realisatie van de gewenste 
ontwikkelingen aantoonbaar veilig te zijn. Om dit aan te tonen dient gebruik te 
worden gemaakt van het vigerende wettelijke toets- en 
ontwerpinstrumentarium, en de nieuwe veiligheidsnorm die per 1 januari 2017 
in werking is getreden. Indien van dit instrumentarium wordt afgeweken, 
indien dit instrumentarium wordt aangevuld of indien dit instrumentarium 
nader wordt ingevuld, dient de methodiek (inclusief de daarvoor benodigde 
inspectie) door het Expertise Netwerk Waterveiligheid te worden vastgesteld 

3.  VOORWAARDEN 
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als geaccordeerde kennis. Uiteindelijke goedkeuring is voorbehouden aan het 
dagelijks bestuur van Delfland.  

 

2. Inspectie en onderhoud  
Het beheer en onderhoud (inclusief de benodigde inspecties) van de primaire 
waterkering mag niet worden belemmerd. Eventuele meerkosten dienen door 
de ontwikkelaar te worden gecompenseerd aan Delfland.  

 
3. Uitbreidbaarheid  

De veiligheid zoals vermeld onder punt 1 dient tevens te worden beschouwd 
voor de toekomstige situatie uitgaande van zichttermijnen van 100 en 200 
jaar en het daarvoor vigerende maximum klimaatscenario. Aangetoond moet 
worden dat de veiligheid voor de komende 200 jaar gewaarborgd is, dan wel 
bereikt kan worden door middel van concrete meegroeiconcepten.   
Voor de ruimtelijke reservering over 200 jaar wordt voor de Noordboulevard in 
de Legger Zeewering rekening gehouden met een zeewaartse versterking, 
omdat die via consolidatie of landwaartse aanpassing niet is te realiseren. 

 
4. Onderhoud kustlijn  

Er mag geen sprake zijn van feitelijke belemmering van het meegroeien met 
de zeespiegel, van de kustlijnzorg of van de versterking van het zandige 
kustfundament. De wijze waarop mogelijke consequenties worden 
ondervangen, is helder vooraf geregeld (bron: Beleidslijn Kust).  

 

3.2 Beleidsmatige voorwaarden  

 
5. Onttrekken van zand uit profiel 

Het onttrekken van zand aan de afslag- en reserveringsstrook gaat ten koste 
van de mate van beveiliging tegen stormvloeden en kan dus niet worden 
toegestaan. Indien het niet mogelijk is het zand in de directe omgeving te 
verwerken kan een uitzondering worden gemaakt. 
Er wordt vastgehouden aan het beleid dat het zand in de raai dan wel in de 
directe omgeving wordt teruggebracht. Door de aanvrager is in te vullen hoe 
dit mogelijk is of te onderbouwen dat dit niet mogelijk en wenselijk is. 
Aandachtspunt hierbij is dat de robuustheid van de kust afneemt ook al blijft 
het aan de veiligheidsnormen voldoen (zie ook punt 7). 
 

6. Harde elementen in de zeewering 
Harde elementen in de afslag- en reserveringsstrook kunnen leiden tot lokaal 
extra afslag en daarmee ten koste gaan van de mate van beveiliging tegen 
stormvloeden. Dit kan niet worden toegestaan. Eventuele effecten dienen 
gecompenseerd te worden, bijvoorbeeld door extra zand op de betreffende 
locaties aan te brengen (conform Handreiking NWO’s in duinen). 

 
7. Afslaglijn 

Voor het beoordelen van de twee bovengenoemde voorwaarden geldt als 
indicator de positie van de afslaglijn. Een landwaartse verplaatsing van de 
afslaglijn is niet toegestaan, omdat dit de robuustheid van de kering 
beïnvloed. Een geringe teruggang van het afslagpunt, en daarmee teruggang 
in de robuustheid die door de ongelijkvloerse ontsluiting wordt veroorzaakt, 
kan worden geaccepteerd. De reden om hiermee in te stemmen komt 
enerzijds door de bijzondere situatie, de stedelijke omgeving en het 
maatschappelijk belang en anderzijds dat er voldoende robuustheid overblijft 
en het grensprofiel niet wordt doorsneden (zie 8). De zeewering blijft aan de 
waterveiligheidseisen voldoen. 

 
8. Doorlopend te inspecteren grensprofiel 

Er moet nu en in de toekomst een doorlopend inspecteerbaar grensprofiel 
ingepast kunnen worden, waarbij rekening wordt gehouden met de NWO-
toeslag (Niet Waterkerend Object). Initiatiefnemer moet in beeld brengen wat 
de gevolgen van de beoogde ontwikkeling zijn op de inpasbaarheid van een 
grensprofiel met zichttermijnen 50 jaar middenscenario en in dit specifieke 
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geval niet voor 200 jaar maximum scenario. In de bestaande/huidige situatie 
is deze al niet aanwezig (zoals aangegeven in de Legger Zeewering). Er dient 
wel rekening te worden gehouden met het zogenaamde meegroeiconcept voor 
200 jaar maximum scenario. Indien de beoogde ontwikkeling invloed heeft op 
de huidige positionering van het grensprofiel, moet aangetoond worden dat dit 
grensprofiel elders kan worden ingepast, en inzichtelijk moeten worden 
gemaakt wat dit betekent voor de vigerende leggerzoneringen en op welke 
manier belangen van derden worden geraakt. Initiatiefnemer moet daarbij 
kijken naar de situatie in dit specifieke dwarsprofiel, en niet naar de raaien 
van de rijksstrandpalenlijn, want die liggen verderop. Indien een wijziging van 
de Legger Zeewering noodzakelijk is, zal ten behoeve van de 
rechtsbescherming van derden eerst een leggerwijzigingsprocedure moeten 
worden doorlopen voordat gestart kan worden met de ontwikkeling.  

 
9. Harde constructie 

Voor de kust geldt het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Het 
besluit tot het toepassen van een harde waterkerende constructie is 
voorbehouden aan het dagelijks bestuur van Delfland.  
Voor het mogelijk maken van de tunnel lijkt een harde constructie benodigd te 
zijn. Het dagelijks bestuur stemt hiermee in vanwege de bijzondere situatie, 
de stedelijke omgeving en het maatschappelijk belang. Indien de technische 
uitwerking van deze harde constructie conform de vigerende leidraden wordt 
ontworpen. Er dienen afspraken gemaakt te worden over het beheer en 
onderhoud van deze constructie (zie voorwaarde 2). 
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1 Aanleiding en achtergronden 

In het kader van de ontwikkeling van de Noordboulevard is in een door Arcadis opgestelde rapportage uitgebreid 

ingegaan op de waterkeringstechnische aspecten van zowel de parkeergarage als de uitbouw van de boulevard 

(Arcadis, 2017a).  

Na het beschikbaar komen van deze rapportage is er nog op een tweetal punten sprake van aanvullende 

uitwerkingen, namelijk voor wat betreft de risico’s van de tijdelijke banketten (Arcadis, 2017b) en de ontsluiting bij 

de Zeekant. Deze laatste kwestie komt in voorliggend memo aan de orde en richt zich zowel op de aanpassing 

van het bestaande dwarsprofiel ter plaatse van de ontsluiting naar de Zeekant/Gevers Deynootweg als de 

combinatie met de verdiepte ontsluiting van de parkeergarage naar de Zwolsestraat.  

In de voorliggende, definitieve versie van de rapportage zijn zowel de naar aanleiding van het op 22 september 

2017 gevoerde overleg gemaakte opmerkingen als de reacties op de conceptversie van 20 november 2017 

verwerkt. 

 

 

2 Doelstelling en aanpak 

2.1 Overzicht 

Doel van het voorliggende memo is feitelijk tweeledig, namelijk: 

• Het in meer detail kwantificeren van het effect van de aanpassing van het dwarsprofiel ter plaatse van de 

aansluiting van de boulevard richting de Zeekant/Gevers Deynootweg op de veiligheid van de waterkering; 

• Het kwantificeren van het effect van de combinatie met een ondergrondse ontsluiting van de parkeergarage 

naar de Zwolsestraat. 

Door deze twee onderwerpen na elkaar te behandelen kan er voor de ondergrondse ontsluiting direct gebruik 

worden gemaakt van de uitgangspunten en resultaten van de als eerste genoemde veiligheidsuitwerking. 

 

2.2 Aanpassing dwarsprofiel 

In de eerdere hoofdrapportage kwam de eerste uitwerking ook al aan de orde. Op verzoek van het Hoogheem-

raadschap van Delfland is deze kwestie in het voorliggende memo nog iets verder uitgewerkt.1 Daartoe zijn de 

eerder uitgevoerde berekeningen herhaald voor de thans vigerende toetscondities (WBI2017) en is specifiek 

ingegaan op de mogelijkheden voor het op de lange termijn kunnen versterken van de waterkering ter plaatse van 

deze doorgang. 

Een en ander is in meer detail uitgewerkt in Paragraaf 3 van dit memo. De hierbij gehanteerde uitgangspunten en 

resultaten zijn ook gebruikt voor de beoordeling van de effecten van de als tweede behandelde ondergrondse 

ontsluiting. 

 

                                                           
1 Een verzoek hiertoe werd gedaan in een email d.d. 3 juli 2017 waarin specifiek werd gevraagd om een kwantificering van de 
waterkeringstechnische effecten voor de nieuwe normering voor de situatie over 200 jaar en de mogelijkheid tot inpassing van 
het grensprofiel.  
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2.3 Ondergrondse ontsluiting 

De mogelijkheid tot een ondergrondse ontsluiting van de parkeergarage vormde nog geen onderdeel van de 

hoofdrapportage en is pas in een later stadium opgepakt.2 Hiertoe heeft op 30 maart 2017 een startoverleg met 

de betrokken partijen plaatsgevonden. De tijdens dit overleg gedeelde ontwerpschetsen zijn aan deze rapportage 

toegevoegd als Bijlage D. 

Tijdens dit overleg, waarbij vertegenwoordigers van zowel de gemeente Den Haag als het Hoogheemraadschap 

van Delfland aanwezig waren, is deze problematiek verkennend besproken en zijn afspraken gemaakt over de 

vervolgstappen.3 

Deze afspraken hadden betrekking op: 

• Het door het Hoogheemraadschap van Delfland opstellen van de voorwaarden waaraan de verdiepte 

ontsluiting vanuit waterveiligheid zou moeten voldoen.  

• Het door het Hoogheemraadschap van Delfland toeleveren van de leggerinformatie voor dit deel van de 

kustlijn; 

• Het door de Gemeente Den Haag leveren van detailtekeningen van het concept-ontwerp waarop ook de 

positie van de leggergrenzen is aangegeven; 

• Het door de Gemeente Den Haag beschouwen van een aantal alternatieven voor deze verdiepte ontsluiting, 

nodig voor het Hoogheemraadschap van Delfland om de maatschappelijke relevantie en noodzaak van dit 

project te kunnen duiden; 

• Het door Arcadis kwantificeren van de waterkeringstechnische effecten van deze ontsluiting, dit ook in relatie 

tot de eerder beschouwde aanpassing van het dwarsprofiel bij de Zeekant/Gevers Deynootweg. 

 

De eerste afspraak heeft geleid tot de in Bijlage B van dit memo opgenomen concept randvoorwaarden. Hierin is 

onderscheid gemaakt tussen het kustbeleid, de technische en beheersmatige voorwaarden en de meer 

beleidsmatige voorwaarden. De hierin genoemde voorwaarden komen terug in de in Paragraaf 5 gegeven 

beschouwing. 

De door het Hoogheemraadschap gedeelde informatie over de leggerposities is opgenomen in Bijlage C van dit 

memo. Hierin is alleen het voor deze locatie relevante deel van de informatie opgenomen. 

De door de Gemeente Den Haag toegeleverde tekeningen zijn als bijlage D aan dit memo toegevoegd. 

 

 

3 Lange termijn veiligheid aangepast dwarsprofiel 

3.1 Inleiding 

De effecten van de verlaagde ontsluiting van de boulevard naar de Zeekant/Gevers Deynootweg zijn in eerste 

aanleg al uitgewerkt in de hoofdrapportage. Ter volledigheid is het relevante deel van deze rapportage als Bijlage 

A aan dit memo toegevoegd. 

De hier gewenste doorsnede is, samen met de huidige situatie ter plaatse van km raai 99.32, weergegeven in  

Figuur 1. 

 
Figuur 1 Gewenste (doorgetrokken lijn) en huidige (stippellijn) doornede. 

 

3.2 Uitgangspunten 

Dwarsprofielen 

In de hoofdrapportage is reeds afgeleid welke dwarsprofielen als uitgangspunt voor de veiligheidsberekeningen 

moeten worden gebruikt. Deze zijn samengebracht in Tabel 1. 

 

                                                           
2 Problematiek is geschetst in een door de Gemeente Den Haag opgesteld offerteverzoek (Gemeente Den Haag, 2017). In 
onderling overleg is besloten om eerst het werk inhoudelijk te verkennen alvorens er een passende offerte te verstrekken.  
3 Doel van dit startoverleg was om de problematiek met alle betrokken partijen te bespreken. Hierbij was ook Rijkswaterstaat 
uitgenodigd, maar zij geven aan dat zij hier verder geen direct belang bij hadden en dat hun aanwezigheid niet nodig was. 
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Situatie Streefwaarde BKL Jaaropname MKL-waarde 

Huidige situatie (BKL2012) RSP+136 m 1995 RSP+135 m  

Nieuwe situatie (‘BKL2016’) RSP+178 m 2010 RSP+179 m  

Tabel 1 Overzicht te hanteren karakteristieke strand- en vooroeverprofielen voor duinafslagberekeningen in 
de raai ter plaatse van de ontsluiting naar de Zeekant (km 99.32) (Arcadis, 2017a). 

 

Hydraulische randvoorwaarden 

De voor de eerste uitwerkingen gehanteerde hydraulische randvoorwaarden zijn voor de te beschouwen situaties 

samengebracht in Tabel 2. 

 

Situatie  Zichttermijn Scenario Referentie 

Reguliere toetsing N.v.t. N.v.t. HR2006 

Veiligheidsbeoordeling 50 jaar Middenscenario zeespiegelstijging Zie Tabel 3 

Lange termijn versterkingsopgaven 200 jaar Maximum scenario klimaatverandering Zie Tabel 4 

Tabel 2 Overzicht in de hoofdrapportage beschouwde situaties als combinatie van zichttermijnen en 
scenario’s (Arcadis, 2017a). 

 

Voor de veiligheidsbeoordeling van een zachte kering wordt er per definitie gekeken naar de situatie over 50 jaar. 

De thans vigerende condities zijn daarbij aangepast voor het effect van de stijging van de zeespiegel over deze 

periode. Voor de snelheid van zeespiegelstijging wordt daarbij uitgegaan van 0,6 m/eeuw volgens het 

zogenaamde middenscenario. Dit leidde tot de in Tabel 3 gegeven condities. 

 

Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

Huidige situatie (toetsing) NAP+5,8 m 8,35 m 13,90 s 

Mutatie +0,3 m - - 

Veiligheidsbeoordeling NAP+6,1 m 8,35 m 13,90 s 

Tabel 3 Overzicht in de hoofdrapportage beschouwde hydraulische condities voor de veiligheidsbeoordeling 
(50 jaar) ter plaatse van km-raai 99.25 (Arcadis, 2017a). 

 

Voor de dwarsprofielen is daarbij uitgegaan van een met de gemiddelde zeespiegelstijging meestijgende bodem 

(dus 0,3 m ophoging van het kustdeel beneden NAP+3 m). 

In Tabel 4 zijn ook de voor het 200-jaarscenario aan te houden waarden opgenomen, dit inclusief de daarbij aan 

te houden mutatie ten opzichte van de vigerende condities. Voor dit scenario geldt een zeespiegelstijging (zss) 

van 0,85 m per eeuw en moet er dus rekening worden gehouden met 1,70 m zeespiegelstijging. Het te gebruiken 

maximumscenario gaat ook uit van een verzwaring van het stormklimaat. Naast de stijging van de gemiddelde 

waterstand, en dus ook het rekenpeil (met 1,70 m), moet deze laatste eveneens worden opgehoogd met 0,4 m 

voor extra stormopzet. Het maatgevende rekenpeil voor een zichtperiode van 200 jaar komt daarmee op 

NAP+5,8 m + 1,7 m + 0,4 m is NAP+7,9 m.  

De golfaanval in dit scenario is 5 % zwaarder, leidend tot een 5 %’s toename van de significante golfhoogte 
(0,42 m extra ten opzichte van de toetswaarde) en een 2,5 %’s toename van de golfperiode (0,35 s extra).  
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Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

Huidige situatie (toetsing) NAP+5,8 m 8,35 m 13,90 s 

Mutatie 1,7 m zss plus 0,4 m opzet 5 % extra 2,5 % extra 

Ruimtereservering NAP+7,9 m 8,77 m 14,25 s 

Tabel 4 Overzicht in de hoofdrapportage beschouwde hydraulische condities voor ruimtereservering (200 
jaar) ter plaatse van km-raai 99.25 (Arcadis, 2017a). 

 

 

Hydraulische randvoorwaarden conform WBI2017 

Zoals aangegeven is voor de eerdere uitwerkingen gebruik gemaakt van de op de HR2006 gebaseerde 

uitgangspunten. In de rapportage is echter ook het effect van de overstap op WBI2017 nadrukkelijk besproken. 

Conclusie was dat deze overstap in algemene zin niet leidde tot aanvullende risico’s. 
 

Om dit laatste voor deze specifieke situatie nader te onderbouwen zijn de relevante berekeningen nu ook 

uitgevoerd voor de eerder afgeleide WBI2017-uitgangspunten.4 Deze toetscondities zijn samengebracht in Tabel 

5 waarin onderscheid is gemaakt tussen de reguliere WBI-condities, de advieswaarden en de 

ondergrenswaarden rekening houdend met verschillende waarden van de zogenaamde faalkansruimte 

(respectievelijk 70, 50 en 10 %).5  

 

Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

HR2006 NAP+5,80 m 8,35 m 13,90 s 

WBI2017 (regulier; 70 %) NAP+5,85 m 8,40 m 13,95 s 

WBI2017 (advies; 50 %) NAP+5,95 m 8,45 m 14,00 s 

WBI2017 (ondergrens; 10 %) NAP+6,50 m 8,65 m 14,10 s 

Tabel 5 Overzicht in de verschillende uitgangspunten voor de referentie/toetscondities conform HR2006 en 
verschillende WBI2017-scenario’s ter plaatse van km-raai 99.25, conform (Arcadis, 2017a). 

 

Teneinde in de toekomst geen risico’s te lopen worden voor de veiligheidsbeoordeling (50 jaar) de advieswaarden 
behorende bij een faalkansruimte van 50 % gehanteerd. De ondergrenswaarden (behorende bij 10% faalkans-

ruimte) zijn derhalve van toepassing verklaard voor robuuste 200 jaar uitwerkingen. 

 
3.3 Maatgevende condities (WBI-update) 

Veiligheidssituatie (50 jaar) 

Voor de beoordeling van de veiligheid van het dwarsprofiel op een termijn van 50 jaar is de eerder van toepassing 

zijnde mutatie (conform Tabel 3) nu toegepast op de WBI-advieswaarde voor de te hanteren toetscondities. 

Dit leidt tot de in Tabel 6 gegeven waterstand- en golfcondities. 

 

                                                           
4 De wijze waarop moet worden omgegaan met de WBI2017-randvoorwaarden is in het kader van de Noord-boulevard-studie 

eind 2016 uitgebreid met RWS/KPR besproken. Het doel van dat overleg was het formuleren van robuuste uitgangspunten die 
in de toekomst voor Scheveningen gebruikt konden worden voor de veiligheidsuitwerkingen. De toepassing ervan voor de 
onderhavige kwestie valt hier dus ook onder. 

5 Voor meer achtergrondinformatie over het gebruik van deze faalkansruimte kan worden verwezen naar paragraaf 5.9 in het 

hoofdrapport (Arcadis, 2017a). 
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Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

WBI2017 (advies; 50 %) NAP+5,95 m 8,45 m 14,00 s 

Mutatie +0,3 m - - 

Veiligheidsbeoordeling (WBI) NAP+6,25 m 8,45 m 14,00 s 

Tabel 6 Overzicht te hanteren WBI-condities voor de veiligheidsbeoordeling (50 jaar) ter plaatse van km-
raai 99.25 uitgaande van de WBI-advieswaarde. 

 

Ten opzichte van de eerder gehanteerde HR2006-condities is hierbij sprake van een zeer beperkte verzwaring 

(0,15 m hoger rekenpeil in combinatie met een 0,1 m hogere golven en een 0,10 s langere periode). 

 

Uitbreidbaarheid (200 jaar) 

Voor de beoordeling van de mogelijkheden tot een lange-termijn versterking van het dwarsprofiel op een termijn 

van 200 jaar is, geheel vergelijkbaar, de eerder van toepassing zijnde mutatie (conform Tabel 4) nu toegepast op 

de ondergrenswaarde voor de te hanteren toetscondities. 

Dit leidt tot de in Tabel 6 gegeven waterstand- en golfcondities. 

 

Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

WBI2017 (ondergrens; 10 %) NAP+6,50 m 8,65 m 14,10 s 

Mutatie 1,7 m zss plus 0,4 m opzet 5 % extra 2,5 % extra 

Ruimtereservering (WBI) NAP+8,60 m 9,08 m 14,58 s 

Tabel 7 Overzicht te hanteren WBI-condities voor de ruimtereservering (200 jaar) ter plaatse van km-raai 
99.25 uitgaande van de WBI-ondergrens. 

 

Ten opzichte van de eerder gehanteerde HR2006-condities is hierbij sprake van een niet verwaarloosbare 

verzwaring (0,70 m hoger rekenpeil in combinatie met een 0,3 m hogere golven en een 0,35 s langere 

golfperiode). 

 

3.4 Resultaten duinafslagberekeningen 

Effect op veiligheid (50 jaar) 

De resultaten voor de veiligheidssituatie over 50 jaar zijn weergegeven in Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4. Hierin 

zijn de resultaten gegeven voor de karakteristieke situatie van voor de versterking, na de versterking (zonder de 

profielaanpassing in het hogere deel) en na de combinatie van versterking en profielaanpassing. 

In deze berekeningen is rekening gehouden met 0,3 m zeespiegelstijging.  

In vergelijking met de eerdere HR2006-uitwerkingen liggen beide afslagpunten nu 6 m verder landwaarts. Het 

onderlinge verschil tussen beide situaties blijft echter vergelijkbaar. 
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Figuur 2 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar en WBI-condities met 50 

% faalkansruimte voor profielopname uit 1995 (MKL op RSP+135 m) als karakteristiek profiel voor 
de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van voor de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp. 

 
Figuur 3 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar en WBI-condities met 

50 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel 
voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp. 
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Figuur 4 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar en WBI-condities met 

50 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel 
voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing dwarsprofiel ontsluiting Zeekant. 

 

De resultaten zijn samengebracht in Tabel 8 en laten zien dat er als gevolg van de ingreep (combinatie van 

profielaanpassing en BKL-verlegging) uiteindelijk sprake is van een netto veiligheidstoename van 31 m. Deze 

waarde komt tot stand als gevolg van een combinatie van een winst van 36 m door de versterking (vergelijk 

Figuur 3 met Figuur 2) en aansluitend weer 5 m achteruitgang door de aanpassing (afgraving) van het hogere 

deel van het dwarsprofiel (vergelijk Figuur 4 met Figuur 3). 

 

Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(50 jaar) 

BKL2012 / 1995 

(0,3 m zss) 

Figuur 2 RSP-135 m Ondergrens toelaatbare afslag 

(gecorrigeerd voor 50 jaar) 

Nieuwe situatie  

(50 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(0,3 m zss) 

Figuur 3 RSP-99 m Netto 36 m winst door 

versterking 

Nieuwe situatie met ontgraving 

(50 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(0,3 m zss) 

Figuur 4 RSP-104 m Nog 31 m marge en slechts 5 m 

extra regressie door afgraving 

Tabel 8 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en 
nieuwe situatie voor de situatie over 50 jaar en WBI-condities met 50 % faalkansruimte rekening 
houdend met de effecten van zeespiegelstijging. 

 

Deze uiteindelijke uitkomst wijkt nauwelijks af van het eerdere HR2006-resultaat.  

Conclusie is en blijft dus dat het netto-effect van de combinatie van kustversterking en de aanpassing van het 

dwarsprofiel positief is. 

 

Effect op uitbreidbaarheid (200 jaar) 

De resultaten voor de beoordeling over 200 jaar zijn weergegeven in Figuur 5, Figuur 6 en Figuur 7. In deze 

berekeningen is rekening gehouden met 1,7 m zeespiegelstijging (en de hierop gebaseerde aanpassing van het 

niveau van het strand en de vooroever) en een significante verzwaring van de hydraulische belasting conform 

Tabel 7. Ook hier zijn de resultaten gegeven voor de karakteristieke situatie van voor de versterking, na de 

versterking (zonder de profielaanpassing in het hogere deel) en na de combinatie van versterking en 

profielaanpassing. Hierbij is niet alleen de positie van het echte, formele afslagpunt beschouwd maar ook de 

positie van het afslagpunt (op rekenpeil) dat behoort bij de basisafslag (zonder het in rekening brengen van het 

toeslagvolume). 

 

Omdat er ten opzichte van de HR2006-situatie sprake is van een significante toename van het rekenpeil ligt het 

afslagpunt in de referentiesituatie (Figuur 5) zeer ver landwaarts (en zelfs buiten het in Figuur 5 getekende profiel 
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op RSP-255 m).6 Oorzaak hiervan is het feit dat er in het huidige dwarsprofiel tussen RSP-70 m en RSP-150 m 

veel afslag boven rekenpeil aanwezig is (namelijk 117 m3/m1 basisafslag) en dat dit dus automatisch leidt tot een 

groot toeslagvolume7 (zijnde 25% van deze hoeveelheid en dus 29 m3/m1 ) en daarmee ook tot een omvangrijke 

landwaartse verschuiving van het afslagpunt. 

Als referentie is in Figuur 5 ook de positie van het afslagpunt (op rekenpeil) gegeven zonder de toeslag. Deze ligt 

in deze situatie op RSP-181 m. 

 

 
Figuur 5 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en WBI-condities met 10 % 

faalkansruimte voor profielopname uit 1995 (MKL op RSP+135 m) (met horizontaal maaiveld op 
NAP+9 m landwaarts van de RSP-150 m positie) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter 
plaatse van km raai 99.32 van voor de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

Uitvoering van de versterking leidt conform Figuur 6 tot een behoorlijke zeewaartse verschuiving van deze laatste 

positie. Deze komt nu terecht op RSP-147 m en leidt dus tot een zeewaartse verschuiving over 34 m. Omdat de 

afslag boven rekenpeil hiermee ook reduceert, neemt het hieraan gekoppelde toeslagvolume ook af. Het resultaat 

hiervan is dat het (echte) afslagpunt nu terecht komt op RSP-212 m. Ten opzichte van de situatie voor de 

versterking (afslagpunt op RSP-255 m buiten de tekening) is deze winst nu dus 43 m. 

                                                           
6 In deze verkennende berekening is overigens uitgegaan van een doorgaand, horizontaal op NAP+9 m gelegen maaiveld voor 
het profieldeel landwaarts van de RSP-150 m positie. In werkelijkheid neemt het maaiveldniveau in landwaartse richting 
geleidelijk af tot NAP+8,5 m op RSP-300 m. Feitelijk betekent dit dat er geen kloppende duinafslagberekening kan worden 
gemaakt voor de huidige situatie. Om juist de effecten van de versterking en ingreep beter te kunnen kwantificeren is hier dan 
ook gewerkt met deze geschematiseerde profielvorm. 
7 Het toeslagvolume maakt impliciet deel uit van de (op probabilistische leest gestoelde) duinafslagberekening. In het resultaat 
van deze afslagberekening is rekening gehouden met de effecten van de onzekerheid in de duinafslagbepalende factoren. Dit is 
gedaan door te werken met specifieke rekenwaarden voor de korreldiameter en de hydraulische belasting (o.a. een specifiek 
stormvloedpeil; het zogenaamde rekenpeil) en het corrigeren (vergroten) van de initieel berekende hoeveelheid met een 
bepaalde factor. Het zogenaamde toeslagvolume is een uitwerking van deze laatste correctie. 
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Figuur 6 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en WBI-condities met 10 % 

faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) (met horizontaal maaiveld op 
NAP+9 m landwaarts van de RSP-150 m positie) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter 
plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

Door het aanvullend afgraven van het bovenste deel van het profiel schuift het hulp-afslagpunt logischerwijze in 

landwaartse richting op, namelijk over 16 m van RSP-147 m naar RSP -163 m (zie Figuur 7). 

 

 
Figuur 7 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en WBI-condities met 10 % 

faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) (met horizontaal maaiveld op 
NAP+9 m landwaarts van de RSP-150 m positie) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter 
plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp 
inclusief aanpassing dwarsprofiel ontsluiting Zeekant. 

 

In de versterkte situatie met een verhoogd gelegen vooroever en een verlaagd dwarsprofiel voor het hogere deel 

van het profiel is er nu echter geen sprake van erg veel afslag boven het niveau van het rekenpeil (namelijk 

slechts 13,2 m3/m1). Consequentie is dan ook dat het toeslagvolume (als relatieve toeslag op de hoeveelheid 

basisafslag) beperkt van omvang is, namelijk slechts 2,6 m3/m1. Dit leidt uiteindelijk tot een positie van het 

afslagpunt op RSP-170 m (zie Figuur 7). 

 

De resultaten zijn samengebracht in Tabel 9 en laten zien dat ook in dit geval de ingreep leidt tot een netto 

veiligheidstoename. 
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Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(200 jaar) 

BKL2012 / 1995 

(1,7 m zss) 

Figuur 5 RSP-255 m Ondergrens toelaatbare afslag 

(gecorrigeerd voor 200 jaar) 

Nieuwe situatie 

(200 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(1,7 m zss) 

Figuur 6 RSP-222 m Landwaartse verschuiving over 

33 m door versterking 

Nieuwe situatie met ontgraving 

(200 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(1,7 m zss) 

Figuur 7 RSP-170 m Winst van 52 m door met name 

absolute reductie toeslagvolume 

Tabel 9 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en 
nieuwe situatie voor de situatie over 200 jaar en WBI-condities met 10 % faalkansruimte rekening 
houdend met de effecten van klimaatverandering volgens het maximale scenario en een 
horizontaal maaiveld op NAP+9 m landwaarts van de RSP-150 m positie. 

 

Hierbij moet dus worden opgemerkt dat de stapsgewijze opbouw van de nieuwe afslagpositie (in vergelijking tot 

het in Tabel 8 gegeven resultaat) in eerste instantie vreemd lijkt. Volgend op het positieve effect van de 

versterking leidt de profielverlaging eveneens tot een extra winst welke met name te maken heeft het feit dat het 

verlaagde profiel sterke gelijkenissen vertoont met het afslagprofiel en er dus weinig afslag aanwezig is waardoor 

het zogenaamde toeslagvolume in omvang reduceert. Dit is dus feitelijk het resultaat van de rekenregel zelf. 

 

Eindconclusie is evenwel dat de combinatie van kustversterking en aanpassing (verlaging) van het dwarsprofiel 

tot een situatie leidt waarbij het afslagpunt over een aanzienlijke afstand in zeewaartse richting verplaatst.  

 

Effect afnemend maaiveldniveau 

Indien rekening wordt gehouden met het werkelijke in landwaartse richting dalende maaiveld voor het gedeelte 

landwaarts van de RSP-150 m levert de laatste combinatie een vergelijkbaar resultaat op (zie Figuur 8).  

 

 
Figuur 8 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en WBI-condities met 10 % 

faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel voor de 
BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing dwarsprofiel ontsluiting Zeekant. 

 

Voor de andere, in Figuur 5 en Figuur 6 beschouwde omstandigheden levert het gebruik van een in landwaartse 

richting dalend maaiveld geen bruikbaar resultaat van de afslagberekening meer op. In deze gevallen bevat het 

dwarsprofiel dus niet voldoende zand boven het rekenpeil. In deze zin levert de combinatie van versterking en 

afgraving van het hogere deel van het afslagprofiel dus meer mogelijkheden om op termijn een veilige 

waterkering te kunnen definiëren daar waar deze mogelijkheid er anders niet is. 

 

Voor de volledigheid zijn de resultaten voor dit in hoogte afnemende maaiveld samengebracht in Tabel 10. 
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Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(200 jaar) 

BKL2012 / 1995 

(1,7 m zss) 

N.v.t. N.v.t. Dwarsprofiel voldoet niet 

(te weinig volume boven RP) 

Nieuwe situatie 

(200 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(1,7 m zss) 

N.v.t. N.v.t. Dwarsprofiel voldoet niet 

(te weinig volume boven RP) 

Nieuwe situatie met ontgraving 

(200 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(1,7 m zss) 

Figuur 8 RSP-170 m (Alternatief) grensprofiel 

landwaarts in te passen  

Tabel 10 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en 
nieuwe situatie voor de situatie over 200 jaar en WBI-condities met 10 % faalkansruimte rekening 
houdend met de effecten van klimaatverandering volgens het maximale scenario en een (in 
werkelijkheid) afnemend maaiveld landwaarts van de RSP-150 m positie. 

 

3.5 Inpasbaarheid grensprofiel 

Dit laatste resultaat is met name van belang voor het opstellen van de zogenaamde legger. In Bijlage C van dit 

memo is de hierover door het Hoogheemraadschap van Delfland gedeelde informatie bijgevoegd 

(Hoogheemraadschap van Delfland, 2017b).  

Uit deze informatie komt naar voren dat in de legger wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de achterzijde 

van het waterstaatswerk (punt a in Afbeelding C - 1 op pagina 40) op deze locatie is gelegen op ongeveer 290 m 

uit de RSP-lijn. Dit is te zien in Afbeelding C - 4. Dit is niet gebaseerd op uitgevoerde berekeningen want voor km 

raai 99.25 is er alleen voor de situatie over 50 jaar een resultaat beschikbaar gesteld (zie Afbeelding C - 2). Het 

200 jaar resultaat is ontleend aan de uitkomst voor de iets meer noordelijk gelegen km raai 98.75. 

 

Op het betreffende traject (km raai 99.25 – 100.200, zie Afbeelding C - 2 voor de 200 jaar resultaten) is nog geen 

definitieve onderbouwing gegeven voor de leggerzonering. Reden hiervoor is natuurlijk dat hier niet genoeg 

hoogte aanwezig is om het 200-jaars grensprofiel in te passen (zie resultaten van Tabel 10). 

 

Op basis van de thans uitgevoerde berekeningen blijkt dat de positie van de zeezijde van het maatgevende 

grensprofiel in de nieuwe situatie in zeewaartse richting opschuift en in de buurt blijft van de positie van het 

hoogst gelegen maaiveldniveau. De onderliggende reden daarbij is dat het deels ‘afgegraven’ dwarsprofiel meer 
gelijkenissen vertoont met het afslagprofiel en dat daarmee de hoeveelheid afslag (en dus ook de toeslag) 

afneemt.  

Feitelijk is dit het effect van de wijze waarop de onzekerheid in de voorspelling van de hoeveelheid afslag in de 

berekeningen is verwerkt. Deze is nu immers uitgedrukt als percentage van de hoeveelheid duinafslag boven het 

rekenpeil. Fysisch beter was geweest om deze uit te drukken in de helling van het afslagprofiel. Daar is in de 

aanloop naar de leidraad uit 1984 echter niet voor gekozen. Formeel hebben we dus te maken met de huidige 

formulering en de daarbij behorende effecten op de positie van het maatgevende afslagpunt. 

Omdat het maatgevende afslagpunt dus in zeewaartse richting verschuift neemt daarmee ook ruimte (en de 

mogelijkheden) voor een nette inpassing van een alternatief grensprofiel toe. Het deels afgraven van het profiel is 

in deze dus erg gunstig hoe tegenstrijdig dat juist lijkt. Het feit dat juist het hogere deel van het profiel wordt 

afgegraven doet met het oog op de inpassing van het grensprofiel overigens niet ter zake omdat het grensprofiel 

sowieso verder landwaarts moet worden ingepast. 

 

Mogelijke optimalisatie 

Hierbij moet overigens nog worden opgemerkt dat de door het Hoogheemraadschap aangereikte formulering van 

het alternatieve grensprofiel (zie Afbeelding C - 1 op pagina 40) nog kan worden geoptimaliseerd. De eis is 

immers niet dat het minimale niveau van het (alternatieve) grensprofiel over de volledige breedte tenminste 1 m 

boven het rekenpeil uitkomt, maar dat dit slechts lokaal het geval is (ENW, 2007). Daarbij moet natuurlijk wel 

worden gecontroleerd of dit ook samengaat met een in langsrichting doorgaande kruin. 

 
3.6 Conclusies 

Samenvattend is de conclusie dat de ingreep, met inachtneming van de overeengekomen procedure en dus 

rekening houdend met de effecten van de kustversterking, leidt tot een netto toename van de veiligheid en ook op 

langere termijn geen veiligheidsprobleem oplevert. Het geeft zelfs mogelijkheden tot het inpassen van een 
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(alternatief) grensprofiel daar waar dat in zowel de niet versterkte als de versterkte situatie (zonder verlaging) niet 

het geval is. De ‘verlaagde Zeekant’ biedt in deze dus juist extra mogelijkheden die ook gunstig kunnen uitpakken 
voor definitief formuleren van de legger op deze locatie. 

 

Een zeer ongunstige doorrekening met een ongunstige keuze voor de faalkansruimte (zie Figuur 8) laat immers 

zien dat er landwaarts van de RSP-170 m positie (en dus ter plaatse van het hogere deel van de waterkering) kan 

worden gezocht naar mogelijkheden voor het inpassen van een grensprofiel. Het waar nodig zeer lokaal ophogen 

van het op NAP+9 m gelegen maaiveld tot een meter boven het ongunstige rekenpeil van NAP+8,6 m is daarbij 

een optie. Een dergelijke mogelijkheid ontbreekt sowieso in de referentiesituatie omdat het profiel onvoldoende 

materiaal boven het rekenpeil bevat (zie Tabel 10).  
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4 Effect ondergrondse ontsluiting op waterveiligheid 

4.1 Inleiding 

De Gemeente Den Haag is bezig met de uitwerking en uitvoering van een grootschalig programma om de 

buitenruimte in Scheveningen Bad aantrekkelijker te maken: ‘De Kust Gezond’. Het programma heeft onder 

andere betrekking op verbetering van de (verblijfs)kwaliteit van de boulevard, de daarvoor gelegen zone rond de 

Gevers Deynootweg en Palaceplein (de zogenaamde entree tot de badplaats) en de doorgangen tussen deze 

zone en de boulevard. 

 

Vanaf de Zwolsestraat is de Zeekant een belangrijke doorgang naar het strand. Door het deel van de Zeekant 

tussen de Gevers Deynootweg en de boulevard autovrij te maken ontstaat al veel meer ruimte voor de 

voetganger en wordt de herkenbaarheid als strandtoegang verbeterd. Feit blijft dat de kruising Zwolsestraat/ 

Gevers Deynootweg op de drukke momenten in de badplaats zwaar belast wordt door een combinatie van 

parkeerverkeer, openbaar vervoer en voor overstekende fietsers en voetgangers. In de nu beschikbare ruimte op   

deze kruising zijn er maar beperkt mogelijkheden aanwezig voor verbeteringen. Het ‘loskoppelen’ van de Zeekant 

voor het gemotoriseerd verkeer maakt de kruising minder complex. Veel ruimte en verkeershinder hangt samen 

met het afslaand autoverkeer van en naar de Zwolsestraat en het kruisend openbaar vervoer waarmee de nadruk 

blijft liggen op het verkeerskarakter in plaats van de beoogde entree van de badplaats. 

 

Door het realiseren van een ongelijkvloerse kruising in twee richtingen kan het kruisend autoverkeer voor een 

belangrijk deel worden weggenomen. Hierdoor ontstaat een verbetering van de doorstroming van het openbaar 

vervoer en van fietsverkeer. Bovendien verbetert een autoluwere inrichting op maaiveldniveau het verblijfsklimaat 

aanzienlijk. Er ontstaat meer ruimte voor de voetganger en voor vergroening: een belangrijk doel binnen de 

buitenruimtelijke agenda voor het gebied, ‘De Kust Gezond’. 
 

Op 15 december 2016 is daarom door de gemeenteraad van de gemeente Den Haag besloten om een nieuw 

project ‘Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat’ aan het programma ‘De Kust Gezond’ toe te voegen. Dit project 

bestaat uit de realisatie van een ongelijkvloerse kruising startend aan het eind van de Zwolsestraat, onder de 

Gevers Deynootweg door, naar de nieuwe parkeergarage die onderdeel is van de vastgoedontwikkeling van 

Hommerson. Daarnaast maakt ook de realisatie van een extra, ondergrondse ingang van de Zwolsestraatgarage 

aan de zijde van de Alkmaarsestraat deel van het project uit. In dit kader is eind 2016 een eerste quickscan 

uitgevoerd. De eerste schetsen van de beoogde ondergrondse ontsluiting die in dit kader zijn gemaakt zijn ter 

illustratie opgenomen in Bijlage D van dit memo. 

 

4.2 Onderzoek naar alternatieven 

Zoals ook duidelijk naar voren kwam tijdens het op 30 maart 2017 gehouden startoverleg past de inpassing van 

een ondergrondse ontsluiting van de parkeergarage naar de Zwolsestraat sowieso niet in de door het 

Hoogheemraadschap opgestelde beleidsregels en maakt deze ook geen deel uit van de in 2013 gemaakte 

bestuurlijke afspraken.  

Voor het op een of ander manier toelaatbaar maken van deze ontwikkeling is het dan ook nodig dat er tenminste 

alternatieve oplossingen voor deze ontsluiting worden beschouwd. Op het overleg is afgesproken dat deze 

verkenning door de Gemeente Den Haag zal worden uitgevoerd. 

 

Een dergelijke uitwerking moet als resultaat leiden tot de conclusie dat er een noodzaak aanwezig in om de 

parkeergarage aan de zuidzijde te ontsluiten.8 In dit geval zullen er vervolgens ook verschillende varianten voor 

deze zuidelijke ontsluiting moeten worden beschouwd. 

 

4.3 Analyse voorlopig ontwerp tunnelontsluiting 

Het voorlopige ontwerp van de tunnelontsluiting is weergegeven in de ook in Bijlage D opgenomen 

detailtekeningen. 

Afbeelding D - 3 geeft een bovenaanzicht van dit ontwerp waarin te zien is dat de tunnel vanaf de garage. na een 

kort stuk in het verlengde van de garage, vervolgens landwaarts afbuigt richting Zwolsestraat.  

In principe gaat het om een rechthoekige koker met een hoogte van 3,5 m als buitenmaat (zie Afbeelding D - 4). 

Bij de aansluiting op de parkeergarage bevindt de bovenzijde van deze koker zich op NAP+5,7 m. Dit 

rijdekniveau neemt, conform het lengteprofiel richting in/uitrit in twee stappen toe, namelijk een geleidelijke 

                                                           
8 Het verkennen van de alternatieven en het vervolgens komen tot de conclusie dat een zuidelijke ontsluiting daadwerkelijk de 
beste oplossing is ligt als taak bij de Gemeente Den Haag. In het vervolg is er van uit gegaan dat deze motivatie er ook komt. 
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verhoging met 1 m vanaf 100 m uit de oorsprong (‘stramienlijn 12’) over 30 m en vanaf 230 m een toename totdat 

de bovenkant van de vloer op maaiveldniveau komt. 

 

Voor de effecten op de waterkering is in eerste instantie het verloop van de onderzijde van deze tunnelbak 

relevant. Daarbij is met name de positie van genoemde overgangen ten opzichte van de RSP-lijn van belang. 

Afgezien van het negatieve teken bedraagt de verschilpositie 20 m. De positie waarop de eerste helling begint ligt 

op 100 m uit ‘stramienlijn 12’ en op ongeveer 80 m uit de RSP-lijn (dus op RSP-80 m).  

De aldus uit de ontwerptekening afgeleide dimensies zijn samengebracht in Tabel 11. 

Op basis van het bovenaanzicht is vastgesteld dat de voorzijde van de tunnelbak in het dwarsprofiel over de 

Zeekant op ongeveer 40 m uit de RSP-lijn is gelegen. Deze bevindt zich dus 15 m landwaarts van het 

‘buitenaanzicht’ van de garage. 
Van belang is verder dat de rijbaan weer op het maaiveld aansluit op 280 m uit de RSP-lijn. 

 

Afstand uit ‘stramien 12’ [m] Positie t.o.v. RSP [m] Onderzijde Vloer Dak Opmerkingen 

n.v.t. -40 2,2 2,7 5,7 Zeewaartse begrenzing 

100 -80 2,2 2,7 5,7  

130 -110 3,4 3,9 6,9  

215 -195 3,4 3,9 6,9  

245 -225 5,2 5,7 8,7  

300 -280 8,1 8,6 n.v.t. Rijbaan op maaiveld 

Tabel 11 Overzicht dimensies tunnelbak ten opzichte van zowel ‘stramien 12’ (conform langsprofiel 
ontwerptekening) als de RSP-lijn, met niveaus onderzijde, vloer en dak ten opzichte van NAP 
(Gemeente Den Haag - Ingenieursbureau, 2017). 

 

Deze conversie is natuurlijk ook van toepassing op het niveau van het maaiveld in de nieuwe situatie als 

samengebracht in Tabel 12.  

 

Afstand uit ‘stramien 12’ [m] Positie t.o.v. RSP [m] Maaiveld Opmerkingen 

45 -25 6,5 Buitencontour nieuwe boulevard 

85 -65 6,8  

130 -110 8,4  

170 -150 9,0 Maximumniveau conform ontwerp verlaag profiel 

215 -195 8,9  

300 -280 8,6 Positie en niveau in/uitrit parkeergarage 

340 -320 8,4  

370 -350 8,3 In landwaartse richting aflopend maaiveld 

Tabel 12 Overzicht maaiveldniveau in nieuwe situatie ten opzichte van zowel ‘stramien 12’ (conform 
langsprofiel ontwerptekening) als de RSP-lijn, met maaiveldniveau ten opzichte van NAP 
(Gemeente Den Haag - Ingenieursbureau, 2017). 

 

In Figuur 9 zijn beide gegevens gecombineerd in een enkele figuur. 
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Figuur 9 Positie tunnelbak binnen het maatgevende dwarsprofiel, inclusief het lokale maaiveld en het als 

maatgevend beschouwde 2010-profiel voor de BKL2016-situatie. 

 

Deze informatie zal ook worden gebruikt voor de voor de duinafslagberekeningen aan te houden schematisaties. 

 

4.4 Mogelijke effecten op de waterkering 

Voor het beschouwen van het effect van het inpassen van de in de figuur weergegeven tunnelconstructie op de 

veiligheid van de zandige waterkering zijn drie onderwerpen van belang, namelijk: 

• De interactie van de constructie met het maatgevende afslagprofiel; 

• De effecten van het ‘falen’ van de tunnelconstructie; 
• De inpassing van het grensprofiel. 

Deze onderdelen zijn in de volgende drie paragrafen nader uitgewerkt. 

 

4.5 Interactie met maatgevende afslagprofielen 

Voor het kwantificeren van de interactie met het afslagprofiel kan gebruik worden gemaakt van de afslagprofielen 

zoals deze in de vorige paragraaf zijn gekwantificeerd. 

Het gaat daarbij om het afslagprofiel dat behoort bij: 

• De toetsing op veiligheid voor een zichtermijn van 50 jaar; 

• De lange termijn veiligheid voor een zichttermijn van 200 jaar. 

In beide gevallen kan daarbij gebruik worden gemaakt van conservatief ingestoken WBI-resultaten. In meer detail 

dus de adviescondities voor 50 jaar (met 50 % faalkansruimte) en de ondergrenscondities voor 200 jaar (met 

10 % faalkansruimte) zoals eerder besproken in Paragraaf 3.3.  

 

Situatie voor 50 jaar 

Voor de situatie over 50 jaar gaat het dus om de in Tabel 6 opgenomen condities en het daarbij behorende 

afslagprofiel van Figuur 4 met afslagpunt op RSP-104 m. Deze laatste positie heeft dus betrekking op de situatie 

na zowel het uitvoeren van de kustversterkingen als het verlagen van het hogere deel van het dwarsprofiel. In de 

referentiesituatie (voor de uitvoering van de versterking) ligt het afslagpunt 31 m verder zeewaarts op RSP-135 m 

(zie Figuur 2 en Tabel 8). Deze laatste situatie is nu echter niet meer aan de orde. 

In dit geval zou in principe ook de situatie na uitvoering van de kustversterking, maar zonder verlaging van het 

hogere deel van het dwarsprofiel kunnen worden beschouwd. In dat geval ligt het afslagpunt natuurlijk veel verder 

zeewaarts (namelijk op RSP-99 m; zie Tabel 6) dan de nu beschouwde locatie en is de interactie met de 

constructie sowieso niet maatgevend.  

 

De eindsituatie is in meer detail weergegeven in Figuur 10. In deze figuur is ook het voor de vervolguitwerkingen 

benodigde maatgevende afslagcontour ingevoegd. Deze laatste is bepaald door het berekende afslagprofiel 

zodanig in landwaartse richting te verschuiven dat deze samenvalt met de positie van het maatgevende 

afslagfront. 
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Figuur 10 Resultaat maatgevende WBI-afslagberekening voor beoordeling veiligheid over 50 jaar, inclusief 

landwaarts ingepast maatgevende afslagcontour welke aansluit op het maatgevende afslagfront 
behorende bij de versterkte situatie met verlaagd dwarsprofiel. 

 

Situatie voor 200 jaar 

Voor de situatie over 200 jaar is dezelfde procedure gevolgd, gebruikmakend van de in Tabel 7 opgenomen 

condities en het in Figuur 7 opgenomen afslagresultaat (afslagpunt op RSP-170 m). Dit laatste resultaat is 

opgenomen in Figuur 11. Ook hierbij is weer gebruik de situatie na de versterking en het gelijktijdig verlagen van 

het hogere deel van het dwarsprofiel ter plaatse van de Zeekant. De resultaten van de situatie voor de versterking 

en na de versterking (zonder ingreep) zijn beschreven in Tabel 10 en laten zien dat er in deze beide andere 

situaties geen passende duinafslagberekening kon worden gemaakt. Ten opzichte van de referentiesituatie is de 

veiligheidstoename dus evident, maar niet eenduidig kwantificeerbaar. 

 

 
Figuur 11 Resultaat maatgevende WBI-afslagberekening voor beoordeling lange termijn reservering over 200 

jaar, inclusief landwaarts ingepast maatgevende afslagcontour welke aansluit op het maatgevende 
afslagfront behorende bij de versterkte situatie met verlaagd dwarsprofiel. 

 

In Figuur 12 zijn de beide maatgevende afslagprofielen samengebracht in een enkele figuur. 
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Figuur 12 Resultaat op basis van maatgevende WBI-afslagberekeningen samengestelde maatgevende 

afslagcontouren. 

 

Te zien is dat de beide afslagprofielen in het (hier relevante) bovenste deel van het profiel min of meer in elkaars 

verlengde liggen. 

 

In Figuur 13 is dit laatste resultaat gecombineerd met de eerder gedefinieerde buitencontour van de tunnelbak. 

Te zien is dat deze weliswaar grotendeels onder de maatgevende afslagprofielen is gelegen, maar dat er zeker 

voor de situatie over 50 jaar sprake zal zijn van een effect op het afslagproces omdat in deze situatie ongeveer 

1,5 m van de buitenzijde van de tunnelbak boven het afslagprofiel uitsteekt. 

 

 
Figuur 13 Resultaat op basis van maatgevende WBI-afslagberekeningen samengestelde maatgevende 

afslagcontouren in combinatie met ‘aanzicht’ garage-ingraving en buitencontour tunnelbak. 

 

Op de langere termijn is dit (mede door een toename van het strandniveau door zeespiegelstijging) veel minder 

het geval en valt de bovenzijde van de tunnelbak min of meer samen met de vorm van het ongestoorde 

afslagprofiel. 

 

Samenvattende conclusie is dus dat er sprake is van enige interactie met de tunnelbakconstructie, zeker op de 

kortere termijn. Dit betekent dus ook dat er zal moeten worden gekeken naar het effect van een al dan niet 

falende tunnelbakconstructie op zowel de positie van het afslagpunt als de veiligheid van de waterkering. 

Echt van belang is daarbij dus de situatie op de kortere termijn (50 jaar). Voor de termijn van 200 jaar is er 

nagenoeg geen interactie en is het al dan niet falen van de tunnelconstructie dan ook minder relevant. Bovendien 
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moet niet worden uitgesloten dat op die termijn de volledige toegangsconstructie al is herzien, mede omdat dit 

ook speelt voor de garageconstructie zelf.9 

 

4.6 Effect al dan niet falende tunnelconstructie 

De tunnelconstructie moet in de veiligheidsbeschouwingen worden gezien als een zogenaamd niet waterkerend 

object (NWO). Vergelijkbaar met de doorrekening van het effect van de parkeergarage, moeten er twee soorten 

situaties worden beschouwd, namelijk (Deltares/Arcadis, 2014): 

• Een situatie waarbij de constructie niet faalt en er naast de constructie mogelijk sprake is van extra afslag en 

dus het lokaal landwaarts verplaatsen van de afslaglijn; 

• Een situatie waarbij de constructie juist wel volledig faalt en er ter plaatse van deze tunnel gerekend moet 

worden met een in het dwarsprofiel ingepaste ontgraving of ingraving zonder constructieve elementen (zie 

verderop). 

 

In aanvulling hierop kan ook nog worden gedacht aan een tussenvorm waarbij de alleen de voorzijde van de 

tunnelbak bezwijkt en het water de ‘leiding’ in landwaartse richting vult. Ten opzichte van de als laatste genoemde 

situatie is dit echter een minder conservatieve aanname. Vooralsnog wordt deze bezwijkvariant dan ook buiten 

beschouwing gelaten en wordt alleen de volledig falende constructie verder uitgewerkt. 

 

Extra afslag naast de constructie 

Uit Figuur 13 blijkt reeds dat er sprake is van een beperkte interactie tussen het afslagprofiel en de constructie. 

Ten opzichte van het ongestoorde afslagprofiel is er in de 50-jaars situatie slechts sprake van een beperkte 

onthouding qua afslagvolume. Het gaat hier om orde 25 m3/m1 hetgeen dus zal leiden tot een extra achteruitgang 

van het afslagpunt naast de constructie van maximaal enkele meters. 

Aangezien deze situatie sowieso niet maatgevend is en er nog veel reserve achter het afslagpunt aanwezig is, is 

dit beoordelingsspoor hier niet relevant. De situatie met een ‘gat’ in plaats van de tunnelconstructie is immers 
veruit maatgevend en komt in het volgende dan ook uitgebreider aan de orde. 

 

Effect ontgraving/ingraving (volledig falende constructie) 

Het effect van een falende (afwezige) tunnelconstructie kan worden bepaald door het herhalen van de eerder 

uitgevoerde duinafslagberekeningen voor de situatie met een ontgraving ter plaatse van de tunnelconstructie. Op 

het traject tussen RSP-40 m (buitenzijde) en RSP-280 m (in/uitrit) moet daartoe het eerder gehanteerde 

maaiveldniveau worden vervangen door het niveau van de onderzijde van de bak. Deze, in eerste instantie 

aangehouden schematisatie, is weergegeven in Figuur 14. Uitgangspunt vormt hierbij dus de situatie na zowel de 

uitvoering van de kustversterking als de profielverlaging ter plaatse van de Zeekant. 

 

 
Figuur 14 Beschouwde schematisaties effect falende tunnelbak met ontgraving met aangepast 

maaiveldniveau op de onderzijde van de constructie en ingraving met een met de tunnelhoogte 
verlaagd maaiveldniveau. 

 

                                                           
9 In de studie voor de Noordboulevard is de toekomstbestendige vormgeving van de parkeergarage ook aan de orde geweest 
(Arcadis, 2017a). Daarbij is voorgesteld om op termijn de onderste etage op te geven en vol te storten met zand. In dat geval 
verliest de tunnel sowieso haar functie.  
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In deze conservatieve benadering is nog geen rekening gehouden met het boven de tunnelconstructie aanwezige 

materiaal. Indien deze hoeveelheid wel in rekening wordt gebracht, neemt het in rekening te brengen 

maaiveldniveau op het traject tussen RSP-40 m en RSP-225 m met lokaal maximaal 2,1 m toe. Feitelijk wordt op 

dit traject het maaiveldniveau met de hoogte van de tunnelbak (3,5 m) verlaagd. Deze schematisatie is door 

middel van de rode lijn toegevoegd in de figuur.  

Duidelijk mag zijn dat het feitelijk minder realistische ‘ontgravingsscenario’ zal leiden tot een conservatievere 

inschatting van het effect op de waterveiligheid.  

In deze eerste uitwerkingen vormt de situatie na aanpassing van het dwarsprofiel bij de Zeekant het uitgangspunt. 

Indien wordt uitgegaan van het niet verlaagde dwarsprofiel neemt het zowel het maaiveldniveau als het 

ingravingsscenario op het profieldeel tussen RSP-65 m en RSP-150 m natuurlijk toe. Voor het ontgravings-

scenario maakt het initiële maaiveldniveau natuurlijk niet uit. 

 

Daarbij moet nog worden opgemerkt dat (natuurlijk afgezien van de aanname dat de constructie is verdwenen) 

beide benaderingen sowieso conservatief zijn gezien de breedte (in kustlangse richting) van deze kustdwarse 

sleuf. Deze sleuf is immers nog geen 9 m breed, zijnde de breedte van de kokerconstructie. Desalniettemin kan 

een dergelijke (profiel)benadering goed worden gebruikt om een verkennende conservatieve berekening uit te 

voeren.  

 

Situatie voor 50 jaar 

Zoals al aangegeven is er op deze termijn sprake van een mogelijke interactie van het afslagproces met de 

tunnelconstructie. Voor de situatie over 50 jaar leidt het ‘ontgravingsscenario’ voor de WBI-advieswaarden voor 

de belasting tot het in Figuur 15 gepresenteerde afslagresultaat. 

  

 
Figuur 15 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar en WBI-condities met 

50 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel 
voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp en effect falende tunnelconstructie voor het ‘ontgravingsscenario’, inclusief 
bijbehorend (standaard) grensprofiel. 

 

Door de ontgraving ter plaatse van de tunnelconstructie zal de slechts 15 m brede buitenrand van de boulevard 

(tussen RSP-25 en -40 m) doorbreken en de golfaanval zich richten op het zandige talud onder de (verwijderde) 

tunnelconstructie. Omdat de gemiddelde helling van dit laatste beloop gelijkenissen vertoond met de helling van 

het afslagprofiel, is de hoeveelheid afslag boven het rekenpeil beperkt van omvang. Het afslagpunt ligt dan ook 

slechts orde 15 m landwaarts van de doorsnijding met het hier aangehouden rekenpeil van NAP+6,25 m (zie 

Tabel 6).  

 

Ten opzichte van de situatie zonder falende tunnelconstructie (zie Figuur 4 met een afslagpunt op RSP-104 m) is 

er natuurlijk wel sprake van een aanmerkelijk verder landwaarts gelegen afslagpunt. Dit is ook het geval indien er 

een vergelijking wordt gemaakt met de referentiesituatie van voor de versterking. Daarbij lag het afslagpunt op 

RSP-135 m. De ingreep leidt voor dit scenario dus tot een achteruitgang van het afslagpunt van RSP135 m naar 

RSP-261 m, ofwel een achteruitgang over maar liefste 126 m. 

 

In de figuur is ook de omvang van het standaard grensprofiel voor deze situatie weergegeven. In dit geval gaat 

het om een profiel met een 3 m brede kruin op NAP+11,13 m (hoogte 4,88 m boven rekenpeil) en een volume 
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van 50,4 m3/m1. Duidelijk mag zijn dat hier ook een alternatief grensprofiel inpasbaar is dat qua niveau past 

binnen het aanwezige dwarsprofiel maar dan wel breder is. In dat geval zal de achterzijde van het grensprofiel ten 

opzichte van de standaarduitwerking over ongeveer 15 m in landwaartse richting moeten worden verplaatst en zal 

het waterstaatswerk dus in landwaartse zin moeten worden uitgebreid. 

 

Indien niet wordt gerekend met een ontgraving, maar met een gunstiger ‘ingravingsscenario’, leidt dit tot het in 
Figuur 16 gegeven resultaat. 

 

 
Figuur 16 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar en WBI-condities met 

50 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel 
voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp en effect falende tunnelconstructie voor het ‘ingravingsscenario’, inclusief 
bijbehorend (standaard) grensprofiel. 

 

In dit laatste geval is de afslag nagenoeg verwaarloosbaar en schuift het afslagpunt op richting de doorsnijding 

van het rekenpeil met de onderkant van de hellende tunnelconstructie. Erg groot is het verschil met het vorige 

scenario echter niet.  

 

Het gebruik van het huidige maaiveld ter plaatse van de Zeekant heeft hier ook weer een bijzonder effect op als 

blijkt uit het in Figuur 17 gegeven resultaat. Het extra materiaal zorgt voor extra afslag boven het rekenpeil en 

daarmee voor een extra toename van het toeslagvolume. Door deze rekenprocedure schuift het afslagpunt ten 

opzichte van de vorige situatie over 18 m in landwaartse richting op. 

 

 
Figuur 17 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar en WBI-condities met 

50 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) zonder profielverlaging ter 
plaatse van de Zeekant als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 
van na de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp en effect falende 
tunnelconstructie voor het ‘ingravingsscenario’, inclusief bijbehorend (standaard) grensprofiel. 
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Samenvattend is de conclusie dat er op een termijn van 50 jaar rekening moet worden gehouden met afslag tot 

orde 15 m ten opzichte van de doorsnijding van het rekenpeil met de onderkant van de tunnelbak. Deze komt 

daarbij te liggen op RSP-261 m (conform Figuur 15). Het al dan niet in rekening brengen van het boven de 

tunnelbak aanwezige materiaal heeft hier slechts een marginaal effect op en levert afhankelijk van het 

gehanteerde uitgangspunt een 8 m verder zeewaarts gelegen of een 10 m verder landwaarts gelegen positie op. 

In alle gevallen is er ten opzichte van de referentiesituatie sprake van een significante landwaartse verplaatsing 

van het afslagpunt.  

Hierbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat het hierbij gaat om het resultaat van een zeer conservatieve 

benadering waarbij als gevolg van een feitelijk beperkte interactie (zie rode gestippelde profiel in Figuur 13) de 

volledige constructie faalt en ‘in het luchtledige oplost’. Bovendien gaat deze beschouwing uit van een in 
langsrichting uniform profiel daar waar het in de praktijk ook nog gaat over een smalle sleuf dwars op de kust (zie 

Afbeelding 3 in Bijlage D). 

 

Situatie voor 200 jaar 

Zoals eerder aangegeven is de interactie tussen het afslagproces en de tunnelconstructie uiterst beperkt en is de 

kans op het volledig falen van deze laatste constructie uiterst beperkt. Daarbij komt ook nog dat de tunnelfunctie 

op deze termijn waarschijnlijk niet meer aan de orde is. Desalniettemin zal ook deze situatie worden beschouwd. 

 

Bij het beschouwen van de maatgevende (ondergrens)situatie over 200 jaar doet zich op voorhand al een 

probleem voor. Het voor deze situatie te beschouwen rekenpeil bedraagt NAP+8,6 m (zie Tabel 7) en is gelijk aan 

het daar maximaal in het nieuwe dwarsprofiel aanwezige maaiveldniveau. Ter plaatse van de in/uitrit (op RSP-

280 m) is deze immers precies gelijk aan NAP+8,6 m. 

 

Het uitvoeren van een afslagberekening voor het ontgravingsscenario leidt onder deze condities dan ook niet tot 

een bruikbaar resultaat. 

Dit is te zien in Figuur 18. Door de, ten opzichte van de 50-jaarssituatie veel hogere waterstand, zal er veel meer 

afslag plaatsvinden en komt het (potentiele) afslagpunt per definitie ver landwaarts van RSP-280 m te liggen. 

Omdat het maaiveldniveau hier echter onder het rekenpeil is gelegen, zal het afslagprofiel sowieso niet inpasbaar 

zijn. 

 

Zou dit wel het geval zijn, dan is een afslagprofiel als indicatief weergegeven in de figuur hiervan het resultaat. De 

afslag zou dan reiken tot ongeveer RSP-350 m. 

 

 
Figuur 18 Indicatief resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en WBI-condities met 

10 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel 
voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp en effect falende tunnelconstructie voor het ‘ontgravingsscenario’. 

 

Omdat er nog geen sprake is van een bruikbaar afslagprofiel geldt dat nu natuurlijk ook voor het bijbehorende 

grensprofiel. 
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In Figuur 19 is het resultaat gegeven voor de situatie waarbij rekening wordt gehouden met het boven de 

tunnelconstructie aanwezige zand volume. In dit geval is er potentieel minder afslag aanwezig en zou het 

afslagpunt (bij een voldoende hooggelegen maaiveld) richting de RSP-300 m schuiven.  

 
Figuur 19 Indicatief resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en WBI-condities met 

10 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel 
voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij 
Scheveningen-Dorp en effect falende tunnelconstructie voor het ‘ingravingsscenario’. 

 

Voor beide situatie zijn er sowieso aanvullende maatregelen nodig om een geschikt grensprofiel in te passen. Dit 

was ook als zo voor de HR2006-situatie zonder ondertunneling en dus ook voor de in deze rapportage eerder 

toegelichte uitwerkingen. Het gebruik van de WBI-uitgangspunten leidt voor de 200 jaar-situatie sowieso tot een 

veiligheidsprobleem omdat er gewoonweg te weinig materiaal boven het rekenpeil aanwezig is en het maaiveld 

bovendien ook nog in landwaartse richting daalt. 

Zie ook Figuur 5 en de in Afbeelding C - 2 gegeven resultaten van de leggeruitwerkingen. Het maakt ook niet uit 

of er al dan niet rekening wordt gehouden met het boven de tunnelconstructie aanwezige zandvolume. 

 

Samenvattend is en blijft hier dus een lange termijn veiligheidsprobleem aanwezig. Omdat dit algemene probleem 

moet worden opgelost ligt het voor de hand om te kijken of het inpassen van een tunnelconstructie hier in kan 

worden meegenomen. Aandachtspunt gaat daarbij met name uit naar de mogelijkheden voor het inpassen van 

het grensprofiel in deze situatie. In de volgende paragraaf wordt hier uitgebreider op teruggekomen.  

 

Situatie voor 200 jaar (gunstiger beschouwing) 

Overigens is er voor de door het Hoogheemraadschap van Delfland gedeelde berekeningen gebruik gemaakt van 

de HR2006-uitgangspunten resulterende in een rekenpeil van NAP+7,8 a 7,9 m (zie Afbeelding C - 2). Ten 

opzichte van de nu gehanteerde NAP+8,6 m is dit een veel gunstiger uitgangspunt. 

 

Teneinde ook de consequentie van het gebruik van een minder extreme conditie in kaart te brengen zijn 

alternatieve 200 jaar condities nu gebaseerd op de ook voor de 50-jaarsberekeningen gehanteerde 

uitgangspunten. Dit leidt tot de in Tabel 13 gegeven waterstand- en golfcondities. 

 

Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

WBI2017 (advies; 50 %) NAP+5,95 m 8,45 m 14,00 s 

Mutatie 1,7 m zss plus 0,4 m opzet 5% extra 2,5 % extra 

Ruimtereservering (WBI) NAP+8,05 m 8,87 m 14,35 s 

Tabel 13 Overzicht alternatieve WBI-condities voor de ruimtereservering (200 jaar) ter plaatse van km-raai 
99.25 uitgaande van de WBI-advieswaarden (in plaats van de WBI-ondergrens). 
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Met name de relatieve verlaging van het rekenpeil (van NAP+8,6 m naar NAP+8,05 m) heeft natuurlijk een 

gunstig effect op de uitkomsten van de berekening omdat er in de uitgangssituatie meer materiaal boven het 

rekenpeil aanwezig is. 

Dit laatste is te zien in Figuur 20 waaruit blijkt dat, voor het ontgravingsscenario, het afslagpunt nu op RSP-344 m 

is gelegen. 

 

 
Figuur 20 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en de advieswaarde voor de 

WBI-condities met 50 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als 
karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp en effect falende tunnelconstructie voor het 
‘ontgravingsscenario’. 

 

Het maaiveldniveau landwaarts van dit afslagpunt ligt echter op NAP+8,3 m en daarmee dus slechts 0,25 m 

boven het gehanteerde rekenpeil. Voor het inpassen van een (alternatief) grensprofiel is dus ergens tenminste 

een niveau van NAP+9,05 m nodig. Ook in deze situatie ligt er dus de noodzaak om op de lange termijn over te 

gaan tot een ophoging van het lokaal aanwezige maaiveld en wel ergens landwaarts van de RSP-350 m positie. 

Ook constructieve maatregelen behoren natuurlijk tot de mogelijkheden. 

 

Het in rekening brengen van het boven de tunnelconstructie aanwezige zand leidt tot een verdere zeewaartse 

verschuiving van het afslagpunt (zie Figuur 21). 

 

 
Figuur 21 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar en de advieswaarde voor de 

WBI-condities met 50 % faalkansruimte voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) als 
karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp en effect falende tunnelconstructie voor het 
‘ingravingsscenario’. 
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Het afslagpunt ligt nu 44 m verder zeewaarts, maar het eerder geschetste hoogteprobleem blijft onverkort 

aanwezig. Een echte oplossing biedt het gebruik van andere (gunstiger) randvoorwaarden dus ook niet. 

 

4.7 Mogelijke varianten voor zuidelijke ontsluiting 

In het voorafgaande is reeds ingegaan op de mogelijke inpassingen van het grensprofiel voor het beschouwde 

ontwerp van de tunnel aan de landzijde van de tunnelconstructie. 

In meer algemene zin kan een dergelijke positie van het grensprofiel worden verkregen door: 

• Het uitgaan van de thans voorgestelde concept ligging van het waterstaatswerk (met achterzijde rond RSP-

290 m conform Afbeelding C - 3) en het zeewaarts inpassen hiervan van de in/uitrit van de garage; 

• Het uitgaan van het voorliggende ontwerp van de tunnelconfiguratie en het landwaarts daarvan inpassen van 

de grensprofielconstructie; 

• Het ergens in de tunnelconstructie inpassen van een afsluitmiddel op de plaats waar deze ook zijdelings 

aansluit op het doorgaande waterstaatswerk. 

 

Aanpassen conceptontwerp 

Het aanpassen van het ontwerp van de tunnellay-out aan de concept positie van het waterstaatswerk lijkt geen 

haalbare kaart omdat de tunnel-lay-out primair zal moeten worden gebaseerd op allerlei verkeerstechnische 

randvoorwaarden. Het voorgestelde ontwerp lijkt daarmee reeds het resultaat van een dergelijke afweging.10 

 

Landwaarts inpassen grensprofielconstructie 

Het meest voor de hand ligt dan ook het landwaarts van de in/uitrit inpassen van een grensprofielconstructie. 

De uitgevoerde berekeningen hebben in ieder geval laten zien dat er voor de situatie over 50 jaar, zelfs bij het 

volgen van een zeer conservatieve benadering voor de te verwachten hoeveelheid afslag bij een (extreem) 

falende constructie nog mogelijkheden zijn voor het inpassen van het grensprofiel in deze zone (zie Figuur 15). 

De achterzijde van het 50-jaars grensprofiel voor deze zone valt dan min of meer samen met de in Afbeelding C - 

4 op pagina 43 gegeven verloop van de beschermingszone. Omdat het voor deze situatie nog gaat om relatief 

lage waterstanden, behoort een lokale, enigszins landwaartse verlegging van de achterzijde van het 

waterstaatswerk hier ook tot de mogelijkheden. 

 

Op de langere termijn (200 jaar) zijn, zeker bij het hanteren van de WBI-ondergrenswaarden, de mogelijkheden 

voor het inpassen van het grensprofiel veel minder groot en zal moeten worden overgegaan tot het lokaal 

ophogen van het aanwezige maaiveld. Ook kan natuurlijk een harde constructie in de vorm van bijvoorbeeld een 

diepwand hier uitkomst bieden. Dit geeft de mogelijkheid om het grensprofiel hier qua dwarspositie aan te laten 

sluiten op de positie van het landwaartse beschermingszone in de noordelijk aanwezige profielen (zie Afbeelding 

C - 3). Een dergelijke constructie zou dan kunnen worden ingepast rond RSP-280 m, zijnde de positie van de 

in/uitrit van de garage.  

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een dergelijk oplossing feitelijk pas nodig is op het moment dat de 

tunnelvariant op een termijn van 200 jaar nog aan de orde is en er bovendien voldoende aanleiding is om te 

rekenen met een eventueel falende constructie. 

 

Samenvattende conclusie is dat er voor een termijn van 50 jaar geen inpassingsproblemen zijn maar dat deze er 

voor een termijn van 200 jaar sowieso zijn. Het extra probleem bij de tunnelconstructie zou anticiperend hierop nu 

al worden opgelost door hier een constructieve maatregel in te passen die ook mogelijkheden in zich heeft om 

deze op de langere duur nog aan te passen.  Vraag is echter of daarmee niet al veel te veel wordt geanticipeerd 

op een situatie die zich nooit zal voordoen. 

 

Door het toepassen van een harde constructie kan deze in eerste instantie (50 jaar) de rol van het grensprofiel 

overnemen en in later stadium als daadwerkelijk onderdeel van de waterkering fungeren. Een regulier (alternatief) 

grensprofiel is hier niet aan de orde vanwege het gebrek aan hoogte. 

 

In bovenaanzicht zou deze dan in zowel noordelijke als zuidelijke richting moeten aansluiten op het 

waterstaatswerk. Door deze aan beide zijden in zeewaartse richting uit te bouwen kan als resultaat een 

doorgaand waterstaatswerk worden verkregen.  

Een dergelijke configuratie is schetsmatig weergegeven in Figuur 22 en laat ook de concept begrenzing van het 

landwaartse beschermingszone zien waar deze constructie op moet aansluiten. De in deze figuur aangegeven 

afslagprofielen verwijzen overigens naar de resultaten voor het ‘ontgravingsscenario’. 
                                                           
10 Het is aan de Gemeente Den Haag om deze alternatieven en variantenafweging voldoende ver uit te werken. 
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Figuur 22 Mogelijke inpassing van grensprofielconstructie in de vorm van een diepwand o.i.d. landwaarts van 

de in/uitrit van de tunnelconstructie in relatie tot concept begrenzing van de landwaartse 
beschermingszone en de afslagprofielen behorende bij het ‘ontgravingsscenario’. 

 

Gezien de beperkte mogelijkheden ligt een verder landwaarts gelegen positie meer voor de hand. Omdat deze 

dan samenvalt met de tunnelingang moet deze dan (op termijn) worden gecombineerd met een afsluitmiddel.  

 

Inpassing afsluitmiddel 

Een andere optie is dus het inpassen van een afsluitmiddel in de tunnel in combinatie met een wand die ook hier 

weer aansluit op het doorgaande grensprofiel in de landwaartse beschermingszone als schematisch 

weergegeven in Figuur 23. In dit geval is de constructie geplaatst op de overgang tussen het vlakke en het 

hellende deel van de rijweg en ligt zo dus landwaarts van de ‘normale beschermingszone’. 
 

 
Figuur 23 Mogelijke inpassing van grensprofielconstructie in de vorm van een combinatie van een 

afsluitmiddel en een diepwand o.i.d. in de in/uitrit van de tunnelconstructie in relatie tot concept 
begrenzing van de landwaartse beschermingszone en de afslagprofielen behorende bij het 
‘ontgravingsscenario’. 

 

Een positie halverwege de helling ter plaatse van bijvoorbeeld RSP-225 m kan natuurlijk ook (zie Figuur 24). 
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Figuur 24 Mogelijke inpassing van grensprofielconstructie in de vorm van een combinatie van een 

afsluitmiddel en een diepwand o.i.d. bij de ingang van de tunnelconstructie in relatie tot concept 
begrenzing van de landwaartse beschermingszone en de afslagprofielen behorende bij het 
‘ontgravingsscenario’. 

 

Omdat deze positie beter aansluit op de positie van de ‘normale beschermingszone’ heeft een dergelijke 
configuratie duidelijk de voorkeur. Bovendien kan er dan gebruik worden gemaakt van een eenvoudige schotbalk-

constructie in de tunnelopening.   

Het daadwerkelijk aanbrengen van een afsluitmiddel in de tunnel zelf kan overigens op zich laten wachten omdat 

deze pas op de veel langere termijn echt nodig is.  

 

Slotopmerkingen 

De diverse opties zijn slechts indicatief en dienen met name voor het trechteren van de mogelijke opties die 

vervolgens in meer detail en in combinatie met tunnelconstructie moeten worden uitgewerkt.  

Een en ander laat echter wel zien dat er voldoende mogelijkheden aanwezig lijken te zijn om zelfs op de hele 

lange termijn aan de waterkeringstechnische eisen tegemoet te komen. 

Voor het optimaal laten aansluiten van deze maatregel op de concept legger wordt ook aanbevolen om deze van 

een meer definitieve uitwerking te voorzien. 
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5 Toetsing uitwerking aan vooraf opgestelde randvoorwaarden 

Naar aanleiding van de tijdens het startoverleg gemaakte afspraken zijn door het Hoogheemraadschap van 

Delfland de randvoorwaarden vanuit de veiligheid van de waterkering opgesteld zoals deze specifiek van 

toepassing zijn voor deze verdiepte ontsluiting (zie Bijlage B), maar feitelijk betrekking hebben op de combinatie 

van de verlaagde Zeekant en de ondertunneling. 

In het volgende worden deze voorwaarden stuk voor stuk kort besproken. In het totaal gaat het daarbij om 1 plus 

9 is 10 cursief aangegeven voorwaarden. 

 
Beleid ten aanzien van ontwikkelingen langs de kust  

Binnen de bebouwingscontouren is het beleid minder restrictief. De afweging of medegebruik een maat-

schappelijk zwaarwegend belang betreft, is binnen de contour al gemaakt. Medegebruik is toegestaan mits het 

geen belemmering vormt voor het afslagproces onder maatgevende omstandigheden. (bron: Beleidsregel 

medegebruik Zeewering). 
 

De stelling dat medegebruik slechts is toegestaan mits het geen belemmering vormt voor het afslagproces onder 

maatgevende omstandigheden, is minder stellig dan het lijkt. Het afslagproces zal immers ook in het geval van 

een inpassing van een tunnelconstructie altijd doorgang vinden, zeker als in de uitwerkingen ook rekening moet 

worden gehouden met het falen (en dus afwezig zijn) van de constructie. 

Deze beleidsvoorwaarde levert dus geen echte belemmering op. 
 
Technische en beheersmatige voorwaarden  
Waterkerend vermogen  
1. De primaire waterkering dient ook na de realisatie van de gewenste ontwikkeling aantoonbaar veilig te zijn. 

Om dit aan te tonen dient gebruik te worden gemaakt van het vigerende wettelijke toets- en 
ontwerpinstrumentarium, en de nieuwe veiligheidsnorm die per 1 januari 2017 in werking is getreden.  
Indien van dit instrumentarium wordt afgeweken, indien dit instrumentarium wordt aangevuld of indien dit 
instrumentarium nader wordt ingevuld, dient de methodiek (inclusief de daarvoor benodigde inspectie) door 
het Expertise Netwerk Waterveiligheid te worden vastgesteld als geaccordeerde kennis. Uiteindelijke 
goedkeuring is voorbehouden aan het bestuur van Delfland.  

 

Alle berekeningen zijn uitgevoerd voor de WBI-randvoorwaarden waarbij bovendien nog gebruik is gemaakt van 

de aangescherpte eisen die zijn gebaseerd op in het kader van de Noordboulevard gevoerd overleg (RWS/KPR, 

2016). De controle op het veilig zijn van de gewenste ontwikkeling is daar impliciet onderdeel van. 

Aan deze voorwaarde is dus voldaan. 
 
Inspectie en onderhoud  
2. Het beheer en onderhoud (inclusief de benodigde inspecties) van de primaire waterkering mag niet worden 

belemmerd. Eventuele meerkosten dienen door de ontwikkelaar te worden gecompenseerd aan Delfland.  
 

Bij het doorvoeren van het verlaagde ontwerp van het dwarsprofiel is er geen sprake van een belemmering van 

het benodigde beheer en onderhoud. Het inpassen van een harde constructie (tunnelconstructie) kan wel leiden 

tot meerkosten voor het beheer. Te denken valt aan periodieke controles en inspecties op het kunnen sluiten van 

afsluitmiddelen en de constructieve staat van de toegepaste materialen.  Nadere aandacht moet wel worden 

gegeven aan de eventueel te implementeren constructieve maatregelen voor het realiseren van een doorgaand 

grensprofiel ter plaatse van de in/uitrit van de tunnel. De kosten voor het realiseren van deze constructie komen 

sowieso ten laste van de initiatiefnemer, maar ook over de meerkosten voor het beheer zullen afspraken moeten 

worden gemaakt. 

Aan deze voorwaarde kan dus onder voorwaarden worden voldaan. 
 
Uitbreidbaarheid  
3. De veiligheid zoals vermeld onder punt 1 dient tevens te worden beschouwd voor de toekomstige situatie, 

uitgaande van zichttermijnen van 100 en 200 jaar en het daarvoor vigerende maximum klimaatscenario. 
Aangetoond moet worden dat de veiligheid voor de komende 200 jaar gewaarborgd is, dan wel bereikt kan 
worden door middel van concrete meegroeiconcepten. Gestreefd moet worden om de zeewering mee te 
laten groeien met de zeespiegelstijging, en dat daartoe in het ontwerp van de bebouwing de benodigde 
flexibiliteit wordt geboden. 

 

De veiligheidsbeoordeling is, geheel in lijn met de berekeningen voor de Noordboulevard uitgevoerd voor de 

situatie over 50 en 200 jaar (Arcadis, 2017a). Voor de situatie over 200 jaar is bekeken of een grensprofiel 
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inpasbaar is of dat er mogelijkheden zijn om de waterkering te versterken. De ontwikkelingen mogen deze 

toekomstige versterkingen sowieso niet in de weg staan.  

De aanpasbaarheid van het lage profiel is geen probleem omdat deze naar bevind van zaken en aansluitend op 

de ontwikkeling van de boulevard zelf eenvoudig kan worden verhoogd. 

Bij het ontwerp van een grensprofielconstructie zal aandacht voor de meegroeimogelijkheden moeten zijn door 

expliciet te letten op de mogelijkheden om deze ook in de toekomst nog verder te verhogen. 

Aan deze voorwaarde is dus voldaan. 
 
Onderhoud kustlijn  
4. Er mag geen sprake zijn van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de 

kustlijnzorg of van de versterking van het zandige kustfundament. De wijze waarop mogelijke consequenties 
worden ondervangen, is helder vooraf geregeld (bron: beleidslijn kust).  
 

De in dit kader beschouwde ingrepen hebben geen effect op het onderhoud van de kustlijn. 

Aan deze voorwaarde is dus per definitie voldaan. 
 
Beleidsmatige voorwaarden  
5. Het onttrekken van zand aan de afslag- en reserveringsstrook gaat ten koste van de mate van beveiliging 

tegen stormvloeden en kan dus niet worden toegestaan. Indien het mogelijk is het zand in de directe 
omgeving te verwerken kan een uitzondering worden gemaakt. 

 

Ter onderbouwing van deze kwestie zijn uitgebreide berekeningen gemaakt. Daarbij vormen de in 2013 

gemaakte, bestuurlijke afspraken het uitgangspunt (Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Hoogheemraadschap 

van Delfland/Gemeente Den Haag, 2013). Hierbij is overeengekomen dat er ook zand mag worden afgevoerd 

mits de veiligheid ten opzichte van de referentiesituatie is geborgd en er geen sprake is van een achteruitgang 

van het afslagpunt.  

Voor wat betreft het effect van de verlaging van het dwarsprofiel is deze teruggang er niet en is de situatie na 

versterking en profielaanpassing dus veiliger als de referentiesituatie. Dit geldt zowel voor de situatie over 50 jaar 

als de situatie over 200 jaar. In dat laatste geval voldoet de referentiesituatie overigens niet.  

Het realiseren van een tunnelconstructie leidt  

 
 

6. Harde elementen in de afslag- en reserveringsstrook kunnen leiden tot lokaal extra afslag en daarmee ten 
koste gaan van de mate van beveiliging tegen stormvloeden. Dit kan niet worden toegestaan. Eventuele 
effecten dienen gecompenseerd te worden, bijvoorbeeld door extra zand op de betreffende locaties aan te 
brengen. (Conform Handreiking NWO’s in duinen). 

 

Deze tweeledige eis is in zichzelf tegenstrijdig want enerzijds wordt extra zand naast de constructie niet 

toegestaan, maar is er wel sprake van de mogelijkheid tot compensatie door hier juist extra zand aan te brengen. 

In de uitwerkingen is het NWO-effect geheel in lijn met de handreiking uitgewerkt (Deltares/Arcadis, 2014). 

Aan deze voorwaarde is dus eveneens voldaan. 
 
7. Voor het beoordelen van de twee bovengenoemde voorwaarden geldt als indicator de positie van de 

afslaglijn. Een landwaartse verplaatsing van de afslaglijn is niet toegestaan.  
 

In de gepresenteerde uitwerking is onderzocht of er sprake is van een achteruitgang van het zogenaamde 

afslagpunt. Voor de beoordeling van het effect van de profielverlaging geldt in principe dat er een vergelijking 

moet worden gemaakt tussen de situatie voor de kustversterking bij Scheveningen-Dorp en de situatie na de 

versterking in combinatie met de ingreep. Dit levert een netto positief resultaat. Een landwaartse verplaatsing van 

de afslaglijn is dan niet aan de orde. 

De combinatie met de ondertunneling maakt wel dat er ten opzichte van de referentiesituatie sprake is van een 

landwaartse verschuiving van het afslagpunt voor de situatie over 50 jaar.  

Voor de langere termijn is er ook in de referentiesituatie een veiligheidsprobleem en dit wordt niet groter door 

deze constructieve ingreep. Bovendien is het tunnelprobleem op een termijn van 200 jaar waarschijnlijk niet mee 

aanwezig.  

Bestuurlijk zal er dus met name een akkoord moeten komen op het accepteren van een korte termijn teruggang 

van het maatgevende afslagpunt.  
 
8. Er moet nu en in de toekomst een doorlopend inspecteerbaar grensprofiel ingepast kunnen worden, waarbij 

rekening wordt gehouden met de NWO-toeslag. Initiatiefnemer moet in beeld brengen wat de gevolgen van 
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de beoogde ontwikkeling zijn op de inpasbaarheid van een grensprofiel met zichttermijnen 50 jaar 
middenscenario en 200 jaar max scenario. Indien de beoogde ontwikkeling invloed heeft op de huidige 
positionering van het grensprofiel, moet aangetoond worden dat dit grensprofiel elders kan worden ingepast, 
en inzichtelijk moeten worden gemaakt wat dit betekent voor de vigerende leggerzoneringen en op welke 
manier belangen van derden worden geraakt. Initiatiefnemer moet daarbij kijken naar de situatie in dit 
specifieke dwarsprofiel, en niet naar de raaien (want die liggen verderop).  Indien een wijziging van de 
Legger Zeewering noodzakelijk is, zal ten behoeve van de rechtsbescherming van derden eerst een 
leggerwijzigingsprocedure moeten worden doorlopen voordat gestart kan worden met de ontwikkeling. 

 

De effecten van de NWO zijn nadrukkelijk meegenomen in de gepresenteerde uitwerkingen. Ook is aangegeven 

welke mogelijkheden er zoal zijn voor het realiseren van een doorgaande grensprofielconstructie passend binnen 

de conceptlegger. De haalbaarheid en detaillering van dit grensprofiel zal in een aanvullende studie nog nader 

moeten worden beschouwd. 
 
9. Voor de kust geldt het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Het toepassen van een harde 

waterkerende constructie is alleen toegestaan indien er sprake is van zwaarwegende belangen. Het 
beoordelen van het maatschappelijk belang en het om die reden toepassen van een harde waterkerende 
constructie is voorbehouden aan het bestuur van Delfland.  

 

Binnen de hier beschouwde ingrepen is er geen sprake van waterkerende constructies. De tunnelconstructie is, 

net als de parkeergarage, expliciet beschouwd als een niet-waterkerend object (NWO). Aan deze voorwaarde is 

dus per definitie voldaan. 

Wel waterkerend zijn natuurlijk de voor de periode van 200 jaar genoemde afsluitmiddel en diepwandconstructies. 

Deze zijn echter pas nodig als de tunnelfunctie ook op een dergelijke termijn nog aan de orde is, iets wat 

overigens niet wordt verwacht. 

 

Samenvattend is de conclusie dat er met de voorliggende uitwerking aan de meeste van deze voorwaarden lijkt te 

zijn voldaan. Punt van aandacht is nog de toelaatbaarheid van de verschuiving van de afslagpositie voor de 

kortere termijn conform punt 7 van deze eisenlijst. Ook zal er vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland 

gewerkt moeten worden aan het verder concretiseren van de legger in het versterkingsvak opdat de 

grensprofielconstructie ter plaatse van de tunnel(ingang) hierop aan kan sluiten.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Aangepast dwarsprofiel 

Samenvattend is de conclusie dat de ingreep, met inachtneming van de overeengekomen procedure en dus 

rekening houdend met de effecten van de kustversterking, leidt tot een netto toename van de veiligheid en ook op 

langere termijn geen veiligheidsprobleem oplevert. Het geeft zelfs mogelijkheden tot het inpassen van een 

(alternatief) grensprofiel daar waar dat in zowel de niet versterkte als de versterkte situatie (zonder verlaging) niet 

het geval is. De ‘verlaagde Zeekant’ biedt in deze dus juist extra mogelijkheden die ook gunstig kunnen uitpakken 
voor definitief formuleren van de legger op deze locatie. 

 

Een zeer ongunstige doorrekening met een ongunstige keuze voor de faalkansruimte laat immers zien dat er 

landwaarts van de RSP-170 m positie (en dus ter plaatse van het hogere deel van de waterkering) kan worden 

gezocht naar mogelijkheden voor het inpassen van een grensprofiel. Het waar nodig zeer lokaal ophogen van het 

op NAP+9 m gelegen maaiveld tot een meter boven het ongunstige rekenpeil van NAP+8,6 m is daarbij een 

optie.  

Een dergelijke mogelijkheid ontbreekt sowieso in de referentiesituatie omdat het profiel onvoldoende materiaal 

boven het rekenpeil bevat  
 

 

6.2 Ondergrondse ontsluiting 

De uitgevoerde berekeningen laten zien dat er zeker voor de kortere termijn sprake kan zijn van een beïnvloeding 

van het ongestoorde afslagprofiel. De voorzijde van de tunnelconstructie steekt dan ongeveer 1,5 m boven het 

afslagprofiel uit. Op langere termijn neemt dit effect sterk af en valt het afslagprofiel min of meer samen met het 

dak van de tunnel. 

 

De interactie kan (gegeven de huidige procedures voor de omgang met NWO’s) leiden tot een bezwijken van de 
deze constructie (Deltares/Arcadis, 2014). In dat geval moet er worden gerekend met of de voor de 

tunnelconstructie benodigde ontgraving of met het effect van alleen de ingraving. In dat laatste geval wordt het 

voorziene maaiveldniveau verlaagd met de hoogte van de tunnelbak en is het aangepaste dwarsprofiel in eerste 

instantie als uniform in langsrichting beschouwd (daar waar het eigenlijk gaat om een smalle sleuf loodrecht op de 

kust). 

 

De voor deze schematische situaties uitgevoerde duinafslagberekeningen laten zien dat voor een zichttermijn van 

50 jaar het afslagpunt in de landwaartse helling van de tunnelbak is gelegen, dit onafhankelijk van het al dan niet 

in rekening brengen van het boven de tunnelbak aanwezige materiaal. Ten opzichte van de referentiesituatie is er 

dan weliswaar sprake van een landwaartse verplaatsing van het afslagpunt, maar komt de veiligheid van de 

waterkering als geheel zeker nog niet in gevaar. 

 

Op een termijn van 200 jaar is de interactie tussen het afslagproces en de tunnelconstructie uiterst beperkt en is 

de kans op het volledig falen van deze laatste constructie uiterst klein. Daarbij komt ook nog dat de tunnelfunctie 

op deze termijn waarschijnlijk niet meer aan de orde is. 

Een verkenning van de mogelijke effecten laat echter zien dat het niveau van het maaiveld sowieso onvoldoende 

om zelfs een alternatief grensprofiel in te passen, iets wat overigens ook in de situatie zonder deze tunnel al het 

geval was. De combinatie van profielverlaging en ondertunneling is in deze zin dus niet per definitie onveiliger. 

 

Een constructieve maatregel in de vorm van een op de tunnelconstructie aangesloten wandconstructie is hierbij 

een mogelijkheid. Deze kan ter plaatse van de in/uitrit van de tunnel worden gepositioneerd. Een meer zeewaarts 

gelegen positie kan ook, maar kan dan (op termijn) wel worden gecombineerd met een afsluitmiddel in de tunnel 

zelf. Of een dergelijke noodzaak zich op deze termijn zal voordoen is echter maar de vraag. 

Er wordt sowieso aanbevolen om de haalbaarheid en detaillering van het grensprofiel in op dit traject in een 

aanvullende studie te beschouwen en de mogelijkheden om de tunnelconfiguratie hier op aan te sluiten te 

verkennen. 
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Bijlage A Relevant deel rapportage Noordboulevard 
 

In paragraaf 5.8.3 van hoofdrapportage is de ontsluiting naar de Zeekant/Gevers Deynootweg reeds uitgewerkt 

(Arcadis, 2017a). Deze uitwerking is in het volgende, voorafgegaan door een korte beschrijving van de huidige 

situatie, onverkort overgenomen.  

 

 

De huidige situatie ter plaatse van de doorgang vaan de Zeekant/Gevers Deynootweg is geschetst in Figuur A - 

1. 

 

 
Figuur A - 1 Huidig dwarsprofiel ter plaatse van de doorgang naar de Zeekant/Gevers Deynootweg.  

 

Het maximale niveau van de trap bij de onderdoorgang (fly-over naar parkeerdek) bedraagt NAP+11,00 m en sluit 

ter plekke aan op het lokale niveau van de Zeekant. De aanwezigheid van de fly-over in combinatie met het hoge 

niveau van de bovenzijde van de straat en trap, maken dat er vanuit de landzijde geen enkel zicht op de zee 

aanwezig is.  

 

Een detail van de gewenste, nieuwe situatie is gegeven in Figuur A - 2. Hierin is ook de oude situatie met het veel 

hogere niveau herkenbaar (dunne streepjeslijn). 

 
Figuur A - 2 Voorstel doorsnede ter plaatse van verlaagde doorgang naar Zeekant (Gemeente Den Haag - 

DSO, 2016) 

 

Het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie is nader aangeduid in Figuur A - 3. 

 
Figuur A - 3  Verschil tussen de huidige (stippellijn) en de gewenste (doorgetrokken lijn) doorsnede. 

 

Te zien is dat er ter plaatse van de oorspronkelijke kruin (op circa RSP-85 m) op NAP+11,0 m nu een 3,5 m lager 

niveau (ongeveer NAP+7,5 m) wordt voorgesteld. Er vindt nu over een afstand van 85 m een meer geleidelijke 

overgang plaats van het NAP+6,8 m niveau aan de zeezijde naar het NAP+9,0 m niveau aan de landzijde.  

Het totaal aan het oud profiel onttrokken volume bedraagt ongeveer 150 m3/m1. 
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De voor de beoordeling aan te houden lokale BKL-waarden zijn RSP+136 m voor de referentiesituatie en 

RSP+178 m voor de nieuwe situatie, kunnen worden gebruikt voor het selecteren van een geschikte 

profielopname voor de vorm van het vooroever- en strandprofiel. 

 

Het maatgevende profiel kan weer worden onttrokken aan de profielopnames in km raai 99.25. De MKL-

ontwikkeling in deze locatie is weergegeven in Figuur A - 4. 

 

 
Figuur A - 4 Tijdsontwikkeling van het zandvolume in het dwarsprofiel ter plaatse van km-raai 99.25 uitgedrukt 

in de MKL-positie, inclusief de in km-raai 99.32 (ontsluiting Zeekant) van toepassing zijnde posities 
van de BKL als minimaal acceptabele ondergrens voor de MKL-waarde. 

 

 

De hieruit afgeleide maatgevende opnamen zijn samengevat in Tabel A - 1. 

 

Situatie Streefwaarde BKL Jaaropname MKL-waarde 

Huidige situatie (BKL2012) RSP+136 m 1995 RSP+135 m  

Nieuwe situatie (‘BKL2016’) RSP+178 m 2010 RSP+179 m  

Tabel A - 1 Overzicht te hanteren karakteristieke strand- en vooroeverprofielen van km raai 98,75 voor 
duinafslagberekeningen in de raai ter plaatse van de ontsluiting naar de Zeekant (km 99.32). 

 

De in de tabel aangegeven jaaropnamen kunnen dus voor de verschillende duinafslagberekeningen worden 

gehanteerd.  

 

In Tabel A - 1 is het resultaat gegeven voor de op het 1995-profiel gebaseerde referentiesituatie. 

 

 
Figuur A - 5 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 1995 (MKL op RSP+135 

m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van voor de 
uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 
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De afslag reikt in dit geval tot RSP-125 m. Omdat het standaard grensprofiel qua hoogte niet meer past moet 

deze iets breder worden. Dit laatste is gezien het hier aanwezige dwarsprofiel (voldoende breedte) geen enkel 

probleem. 

 

Uit Figuur A - 6 blijkt dat de BKL-verlegging (jaaropname 2010) leidt tot een significante zeewaartse verplaatsing 

van het afslagpunt tot RSP-91 m. Het afslagpunt schuift daarmee dus over een afstand van 34 m in zeewaartse 

richting.  

De uitbouw van het profiel (zie ook het gestreepte 1995-profiel van voor de versterking) is hier blijkbaar bijzonder 

effectief. 

 

 
Figuur A - 6 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 

m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering 
van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp zonder aanpassing dwarsprofiel ontsluiting Zeekant. 

 

In Figuur A - 7 is het berekeningsresultaat voor het verlaagde dwarsprofiel (conform Figuur A - 3) gepresenteerd. 

Het verlagen van de overgang leidt slechts tot een beperkte extra achteruitgang van het afslagpunt, namelijk van 

RSP-91 m naar RSP-95 m. 

 
Figuur A - 7 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 

m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering 
van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing dwarsprofiel ontsluiting 
Zeekant. 

 

Het gecombineerde effect (BKL-verlegging plus verlaging overgang) leidt ten opzichte van de referentiesituatie 

van Figuur A - 5 tot een netto zeewaartse verplaatsing van het afslagpunt (RSP-95 m in plaats van RSP-125 m) 

over 30 m, zie ook Tabel A - 2. 
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Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie BKL2012/1995 Figuur A - 5 RSP-125 m Ondergrens toelaatbare 

afslag 

Nieuwe situatie met 

aangepast dwarsprofiel 

BKL2016/2010 Figuur A - 7 RSP-95 m Nog 30 m marge 

Tabel A - 2 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en 
nieuwe situatie uitgaande van de huidige HR2006-(toets)randvoorwaarden. 

 

Effect op veiligheid (50 jaar) 

De resultaten voor de veiligheidssituatie over 50 jaar zijn weergegeven in Figuur A - 8 en Figuur A - 9. In deze 

berekeningen is rekening gehouden met 0,3 m zeespiegelstijging en de hiermee samenhangende verhoging van 

strand en vooroever. 

 
Figuur A - 8 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar voor profielopname uit 

1995 (MKL op RSP+135 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 
99.32 van voor de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

 
Figuur A - 9 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar voor profielopname uit 

2010 (MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 
99.32 van na de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing 
dwarsprofiel ontsluiting Zeekant.11 

 

De resultaten zijn samengebracht in Tabel A - 3 en laten zien dat er als gevolg van de ingreep sprake is van een 

netto veiligheidstoename. De marge van 30 m is gelijk aan de marge in de huidige situatie. 

                                                           
11 Verbeterde figuur.  
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Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(50 jaar) 

BKL2012 / 1995 

(0,3 m zss) 

Figuur A - 8 RSP-128 m Ondergrens toelaatbare 

afslag 

(gecorrigeerd voor 50 jaar) 

Nieuwe situatie met 

ontgraving 

(50 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(0,3 m zss) 

Figuur A - 9 RSP-98 m  Nog 30 m marge 

Tabel A - 3 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en 
nieuwe situatie voor de situatie over 50 jaar rekening houdend met de effecten van 
zeespiegelstijging. 

 

 

Effect op uitbreidbaarheid (200 jaar) 

De resultaten voor de beoordeling over 200 jaar zijn weergegeven in Figuur A - 10 en Figuur A - 11. In deze 

berekeningen is rekening gehouden met 1,7 m zeespiegelstijging (en de hierop gebaseerde aanpassing van het 

niveau van het strand en de vooroever) en een verzwaring van de hydraulische belasting. 

 

 
Figuur A - 10 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar voor profielopname uit 1995 

(MKL op RSP+135 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 
van voor de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

 
Figuur A - 11 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar voor profielopname uit 2010 

(MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 
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van na de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing 
dwarsprofiel ontsluiting Zeekant. 

 

De resultaten zijn samengebracht in Tabel A - 4 en laten zien dat ook in dit geval de ingreep leidt tot een netto 

veiligheidstoename. 
 

Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(200 jaar) 

BKL2012 / 1995 

(1,7 m zss) 

Figuur A - 10 RSP-190 m Ondergrens toelaatbare 

afslag 

(gecorrigeerd voor 200 jaar) 

Nieuwe situatie met 

ontgraving 

(200 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(1,7 m zss) 

Figuur A - 11 RSP-133 m Nog 57 m marge 

Tabel A - 4 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en 
nieuwe situatie voor de situatie over 200 jaar rekening houdend met de effecten van 
klimaatverandering volgens het maximale scenario. 

 

 

Conclusies 

Samenvattend is de conclusie dat de ingreep, met inachtneming van de overeengekomen procedure, leidt tot een 

netto toename van de veiligheid en ook op langere termijn geen bezwaar oplevert. 
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Bijlage B Voorwaarden vanuit waterveiligheid  
 

Naar aanleiding van het op 30 maart 2017 gevoerde startoverleg zijn door HHD de (concept) voorwaarden vanuit 

waterveiligheid ten behoeve van de verdiepte ontsluiting van de Zwolsestraat opgesteld (Hoogheemraadschap 

van Delfland, 2017a).  

 

In de begeleidende email is benadrukt dat het plan niet past in de afgesproken kaders (beleidsregel medegebruik 

zeewering), en dat deze ook geen deel uitmaken van de bestuurlijke afspraken die in 2013 zijn gemaakt over de 

gouden driehoek. Benadrukt dan ook wordt om in dit geval alternatieve oplossingen te beschouwen.12 

 

 
Beleid ten aanzien van ontwikkelingen langs de kust  

Binnen de bebouwingscontouren is het beleid minder restrictief. De afweging of medegebruik een maat-

schappelijk zwaarwegend belang betreft, is binnen de contour al gemaakt. Medegebruik is toegestaan mits het 

geen belemmering vormt voor het afslagproces onder maatgevende omstandigheden. (bron: Beleidsregel 

medegebruik Zeewering) 
 
Technische en beheersmatige voorwaarden  
Waterkerend vermogen  
1. De primaire waterkering dient ook na de realisatie van de gewenste ontwikkeling aantoonbaar veilig te zijn. 

Om dit aan te tonen dient gebruik te worden gemaakt van het vigerende wettelijke toets- en 
ontwerpinstrumentarium, en de nieuwe veiligheidsnorm die per 1 januari 2017 in werking is getreden.  
Indien van dit instrumentarium wordt afgeweken, indien dit instrumentarium wordt aangevuld of indien dit 
instrumentarium nader wordt ingevuld, dient de methodiek (inclusief de daarvoor benodigde inspectie) door 
het Expertise Netwerk Waterveiligheid te worden vastgesteld als geaccordeerde kennis. Uiteindelijke 
goedkeuring is voorbehouden aan het bestuur van Delfland.  

 
Inspectie en onderhoud  
2. Het beheer en onderhoud (inclusief de benodigde inspecties) van de primaire waterkering mag niet worden 

belemmerd. Eventuele meerkosten dienen door de ontwikkelaar te worden gecompenseerd aan Delfland.  
 
Uitbreidbaarheid  
3. De veiligheid zoals vermeld onder punt 1 dient tevens te worden beschouwd voor de toekomstige situatie, 

uitgaande van zichttermijnen van 100 en 200 jaar en het daarvoor vigerende maximum klimaatscenario. 
Aangetoond moet worden dat de veiligheid voor de komende 200 jaar gewaarborgd is, dan wel bereikt kan 
worden door middel van concrete meegroeiconcepten. Gestreefd moet worden om de zeewering mee te 
laten groeien met de zeespiegelstijging, en dat daartoe in het ontwerp van de bebouwing de benodigde 
flexibiliteit wordt geboden. 

 
Onderhoud kustlijn  
4. Er mag geen sprake zijn van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de 

kustlijnzorg of van de versterking van het zandige kustfundament. De wijze waarop mogelijke consequenties 
worden ondervangen, is helder vooraf geregeld (bron: beleidslijn kust).  

 
Beleidsmatige voorwaarden  
5. Het onttrekken van zand aan de afslag- en reserveringsstrook gaat ten koste van de mate van beveiliging 

tegen stormvloeden en kan dus niet worden toegestaan. Indien het mogelijk is het zand in de directe 
omgeving te verwerken kan een uitzondering worden gemaakt. 
 

6. Harde elementen in de afslag- en reserveringsstrook kunnen leiden tot lokaal extra afslag en daarmee ten 
koste gaan van de mate van beveiliging tegen stormvloeden. Dit kan niet worden toegestaan. Eventuele 
effecten dienen gecompenseerd te worden, bijvoorbeeld door extra zand op de betreffende locaties aan te 
brengen. (conform Handreiking NWO’s in duinen) 

 
7. Voor het beoordelen van de twee bovengenoemde voorwaarden geldt als indicator de positie van de 

afslaglijn. Een landwaartse verplaatsing van de afslaglijn is niet toegestaan.  
 

                                                           
12 Email C. Woltering d.d.5 april 2017. 
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8. Er moet nu en in de toekomst een doorlopend inspecteerbaar grensprofiel ingepast kunnen worden, waarbij 
rekening wordt gehouden met de NWO-toeslag. Initiatiefnemer moet in beeld brengen wat de gevolgen van 
de beoogde ontwikkeling zijn op de inpasbaarheid van een grensprofiel met zichttermijnen 50 jaar 
middenscenario en 200 jaar max scenario. Indien de beoogde ontwikkeling invloed heeft op de huidige 
positionering van het grensprofiel, moet aangetoond worden dat dit grensprofiel elders kan worden ingepast, 
en inzichtelijk moeten worden gemaakt wat dit betekent voor de vigerende leggerzoneringen en op welke 
manier belangen van derden worden geraakt. Initiatiefnemer moet daarbij kijken naar de situatie in dit 
specifieke dwarsprofiel, en niet naar de raaien (want die liggen verderop).  Indien een wijziging van de 
Legger Zeewering noodzakelijk is, zal ten behoeve van de rechtsbescherming van derden eerst een 
leggerwijzigingsprocedure moeten worden doorlopen voordat gestart kan worden met de ontwikkeling.  

 
9. Voor de kust geldt het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Het toepassen van een harde 

waterkerende constructie is alleen toegestaan indien er sprake is van zwaarwegende belangen. Het 
beoordelen van het maatschappelijk belang en het om die reden toepassen van een harde waterkerende 
constructie is voorbehouden aan het bestuur van Delfland.  
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Bijlage C Leggerinformatie 2014  
 

Naar aanleiding van het op 30 maart gehouden overleg is door het Hoogheemraadschap van Delfland informatie 

gedeeld over de positie van de legger (Hoogheemraadschap van Delfland, 2017b).  

De toegeleverde informatie bestaat uit: 

• Principeprofielen vormgeving grensprofiel voor een standaard en alternatief grensprofiel; 

• Tabellen met de posities van de coördinaten van het grensprofiel; 

• Dwarsprofiel voor km raai 99.25 met het grensprofiel; 

• Kaartje met de locatie van legger. 

 

 

 

Afbeelding C - 1 Toelichting doorgaande grensprofiel (Hoogheemraadschap van Delfland, 2017b). 
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Afbeelding C - 2 Ligging grensprofiel over 50 en 200 jaar (Hoogheemraadschap van Delfland, 2017b). 
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Afbeelding C - 3 Resultaat leggerberekening voor km raai 99.25 (50 jaar!) (Hoogheemraadschap van Delfland, 

2017b). 
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Afbeelding C - 4 Overzicht positie waterstaatswerk (Hoogheemraadschap van Delfland, 2017b).  
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Bijlage D Ontwerpen ondergrondse ontsluiting  
 

Bij de offerte-aanvraag zijn in eerste instantie een tweetal ontwerpschetsen gedeeld (Gemeente Den Haag, 

2017).  

Vervolgens is ook een meer gedetailleerd dwars- en langsprofiel opgesteld waarin ook de positie van de door het 

Hoogheemraadschap van Delfland toegeleverde leggergegevens zijn opgenomen (Gemeente Den Haag - 

Ingenieursbureau, 2017).  

 

 

 

 

 
Afbeelding D - 1 Schetsontwerp ontsluiting Korte Zeekant, bovenaanzicht (Gemeente Den Haag, 2017). 
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Afbeelding D - 2 Schetsontwerp ontsluiting Korte Zeekant, overzicht (Gemeente Den Haag, 2017). 
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Afbeelding D - 3 Bovenaanzicht Zwolsestraat onderdoorgangen (Gemeente Den Haag - Ingenieursbureau, 

2017). 
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Afbeelding D - 4 Langs- en dwarsprofiel Zwolsestraat onderdoorgangen (Gemeente Den Haag - 

Ingenieursbureau, 2017). 
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Foto kaft:  boulevard van Scheveningen, ter hoogte van het beeld “Het Scheveningse 

vissersvrouwtje”. 
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1 INLEIDING 

 

Delfland stelt beleidsregels vast voor het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en 

onder de zeewering in zijn beheergebied. De beleidsregels vormen een uitwerking van 

Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid, dat weer een uitwerking is van het 

Waterbeheerplan 2010-2015. 

1.1 Motivering 

 

Delfland geeft met de Beleidsregel Medegebruik Zeewering invulling aan zijn bevoegdheid om 

voorwaarden te stellen voor het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de 

zeewering. De beleidsregel vormt het toetsingskader voor vergunningverlening op basis van 

de Waterwet en de Keur Delfland, vanaf het moment van inwerkingtreding. 

 

Vanuit de maatschappij bestaat soms de wens om objecten die geen waterkerende functie 

hebben in, op, boven, over en onder de zeewering te plaatsen. In het verleden zijn al veel 

niet-waterkerende objecten op de zeewering aangebracht. Dat kan gaan om een woning of 

een bedrijfsgebouw, maar ook om wegen, strandbebouwing of kabels en leidingen. Daarnaast 

wordt de zeewering gebruikt voor de uitvoering van werkzaamheden, beweiding of 

recreatieve activiteiten. Dit medegebruik moet goed worden gereguleerd opdat de veiligheid 

van de zeewering nu en in de toekomst niet in gevaar komt. Ook het beheer mag niet worden 

belemmerd en niet tot onevenredig hoge kosten voor Delfland leiden. Delfland hanteert een 

afwegingskader om medegebruik te kunnen beoordelen. 

1.2 Doelstelling 

 

Met de Beleidsregel Medegebruik Zeewering maakt Delfland voor alle betrokkenen intern en 

extern transparant op welke manier het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en 

onder de zeewering wordt beoordeeld. Voor Delfland staat de veiligheid van de zeewering 

voorop. Vanuit die randvoorwaarde m aakt Delfland een belangenafweging. Een tweede 

randvoorwaarde voor het instemmen met medegebruik is dat Delfland in het beheer van de 

zeewering niet wordt belemmerd door het medegebruik. Met beheer wordt bedoeld alle 

activiteiten die nodig zijn om de waterkeringen op het vereiste veiligheidsniveau te houden, 

nu en in de toekomst’. Dit zijn niet alleen de benodigde regelmatig terugkerende 
onderhoudswerken, maar ook zaken als inspectie, schouw, toetsing van de waterkeringen en 

verbeteringswerken en vergunningverlening en handhaving. Delfland stelt verder als 

voorwaarde dat Delfland geen (extra) kosten draagt voor het toestaan van het medegebruik.  
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1.3 Toepassing 

 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering behandelt de thema’s werken, strandbebouwing, 

wegen en kabels en leidingen. De beleidsregel is van toepassing in het proces van 

vergunningverlening. Ook in het kader van de handhaving zal bij de beoordeling of een 

illegale situatie legaliseerbaar is, deze beleidsregel worden toegepast. Bovendien is de 

beleidsregel van belang in het kader van het watertoetsproces. Ter uitwerking daarvan is in 

paragraaf 2.7 een ruimtelijke paragraaf opgenomen. 

Daarnaast is het van belang in de planvormingsfase van grootschalige projecten, ruimtelijke 

ontwikkelingen en innovaties kennis te nemen van de beleidsregel. Zodoende wordt in een 

vroeg stadium afgetast hoe deze zich verhouden tot de waterkeringsvoorwaarden, zodat het 

ontwerp kan worden aangepast. 

 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering is van toepassing op onderstaande situaties. 

1. Indien sprake is van nieuw medegebruik. 

2. Indien sprake is van verlenging van bestaand (vergund) medegebruik. Dit is 

bijvoorbeeld aan de orde bij strandbebouwing die een vergunning voor 5 jaar hebben. 

3. Indien sprake is van wijziging of verwijdering van het huidige medegebruik. Dit is 

bijvoorbeeld aan de orde bij vernieuwbouw, versterkingen van de zeewering, 

reconstructies of wijziging van seizoensgebonden naar jaarrond strandbebouwing. 

 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering is niet van toepassing op medegebruik in het in de 

Legger Zeewering opgenomen profiel van vrije ruimte voorlangs de haven van Scheveningen. 

 

Wanneer een activiteit onder bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd, kan het zijn dat deze 

activiteit niet vergunningplichtig is. Deze situaties heeft Delfland opgenomen in algemene 

regels en vallen niet onder deze beleidsregel (zie verder paragraaf 2.2.2). 

 

Beschrijving Zeewering 

De zeewering is een primaire waterkering zoals aangewezen in de Waterwet. Primaire 

waterkeringen bieden beveiliging tegen overstroming doordat deze behoren tot een dijkring. 

Hoge gronden voor een dijkring gelegen, kunnen ook onderdeel zijn van de primaire 

waterkering. 

In de Waterwet is de veiligheidsnorm aangegeven waaraan elke dijkring moet voldoen. De 

Delflandse Zeewering vormt een onderdeel van dijkring 14. Voor dijkring 14 geldt dat de 

waterkering een extreme waterstand en bijbehorende golven met overschrijdingskans van 

1/10.000 per jaar moet kunnen keren. 
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Afbeelding: Dijkring 14 

 

De zeewering van Delfland loopt van Wassenaar tot aan de Nieuwe Waterweg bij Hoek van 

Holland, over een afstand van 23 kilometer en bestaat grotendeels uit zandige kust (duinen). 

In de gemeente Den Haag zijn ook de dijk-in-boulevard bij Scheveningen, de zanddijk rond 

de haven van Scheveningen en een waterkerend kunstwerk onderdeel van de zeewering. 

 

 

Afbeelding: Zeewering (voor precieze lokatie van de zeewering: zie Legger Zeewering) 

 

In de Tussennotitie Kust is de zeewering opgedeeld in een aantal karakteristieke kustvakken 

en is per kustvak een beschrijving weergegeven. 
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1.4 Procedure en inwerkingtreding 

 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht op grond van een besluit van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden (hierna: het college). De ontwerp Beleidsregel Medegebruik Zeewering heeft 

gedurende zes weken ter inzage gelegen; binnen deze termijn hebben belanghebbenden de 

mogelijkheid gehad om zienswijzen in te dienen. Op basis van de zienswijzen is de ontwerp 

Beleidsregel Medegebruik Zeewering waar nodig aangepast en vervolgens ter vaststelling 

voorgelegd aan het college. De Beleidsregel Medegebruik Zeewering treedt in werking na 

bekendmaking door publicatie in het elektronisch Waterschapsblad van Delfland. 

Met het opstellen van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering komt de Strandnota (juli 2007) 

te vervallen. Bij inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Strandnota ingetrokken. 

1.5 Leeswijzer 

 

Het doel en toepassingsgebied van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering is beschreven in 

hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 behandelt het wettelijk kader en de manier waarop Delfland 

medegebruik afweegt in het geval dat dit in het waterstaatswerk, de bijbehorende 

beschermingszone of profiel van vrije ruimte wordt beoogd. De toetsingscriteria bij het 

beoordelen van medegebruik zijn weergegeven in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 voor de thema’s 
Werken, Strandbebouwing, Wegen en Kabels en leidingen. De opbouw is per thema hetzelfde. 

De algemene toetsingscriteria zijn steeds in de gehele leggerzonering van toepassing, 

vervolgens is per afzonderlijke leggerzone aangegeven welke specifieke toetsingscriteria aan 

de orde zijn. Hoofdstuk 7 bevat tekeningen behorende bij de genoemde thema’s. In  
hoofdstuk 8 is een begrippenlijst opgenomen. 
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2 KADER 
 

2.1 Algemene regelgeving 
 

2.1.1 Algemene wet bestuursrecht 

 

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bevat algemene regels van het bestuursrecht 

en regelt de verhouding tussen de overheid en burgers. In deze wet zijn ook bepalingen 

opgenomen over beleidsregels. Een beleidsregel bevat regels omtrent de afweging van 

belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik 

van een bevoegdheid van een bestuursorgaan (artikel 1:3 Awb).  

 

Het college stelt deze beleidsregel vast ter invulling van zijn vergunningverlenende 

bevoegdheid. Ter motivering van een watervergunning kan worden verwezen naar deze 

beleidsregel.  

 

Over het algemeen moet het college ook handelen overeenkomstig de beleidsregel. Alleen als 

toepassing van de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die 

wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel 

te dienen doelen, kan het college afwijken van de beleidsregel (artikel 4:84 Awb). Dit wordt 

de inherente afwijkingsbevoegdheid genoemd. 

2.1.2 Waterwet 

 

De Waterwet bevat regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen 

zijnde oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende 

bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. 

 

De toepassing van de Waterwet is gericht op: 

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met 

- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en  

- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1 Waterwet). 

 

Deze doelstellingen (alsmede het belang van de doelmatige werking van de 

zuiveringstechnische werken) vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij 

vergunningverlening. Een watervergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde 

werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet 

mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het 

verbinden van voorschriften of beperkingen aan de watervergunning (artikel 6.21 Waterwet). 

 

De zeewering behoort tot een dijkring en is een primaire waterkering zoals aangewezen in de 

Waterwet. In de Waterwet is de veiligheidsnorm aangegeven waaraan elke dijkring moet 

voldoen (artikel 2.2 Waterwet). 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
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Samenloop van bevoegdheden 

In de Waterwet zit ook een zogenoemde ‘samenloop regeling’. Van samenloop van 

bevoegdheden is sprake als voor de uitvoering van een handeling of samenstel van 

handelingen, meerdere bestuursorganen bevoegd zijn om een watervergunning te verlenen 

(artikel 6.17, eerste lid, Waterwet).  

 

Hierbij is het uitgangspunt dat één watervergunning wordt verleend door één bestuursorgaan. 

Waarbij de hoofdregel is dat de aanvraag om een watervergunning in behandeling wordt 

genomen en wordt verleend door het hoogste bestuursorgaan dat daarbij betrokken is.  

Vindt de samenloop plaats tussen meerdere waterschappen zonder dat daar een hoger gezag 

bij betrokken is, dan is het waterschap op wiens grondgebied (dus geografisch gezien) de 

handeling in hoofdzaak plaatsvindt, bevoegd gezag. 

 

Betrokken bestuursorganen kunnen in onderling overleg beslissen af te wijken van 

bovenstaande hoofdregels. Dit kan in gevallen waarin de inhoudelijke betrokkenheid van het 

hoogste bestuursorgaan bij de samenloop relatief gering is, of wanneer de doelmatigheid of 

dienstverlening daar anderszins mee gediend zijn.  

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de vergunningverlening op het strand. Op het strand 

kunnen zowel Rijkswaterstaat als Delfland bevoegd gezag zijn voor de 

watervergunningverlening. Echter Delfland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken dat de 

vergunningverlening op het strand in beginsel plaatsvindt door Delfland. In gevallen die een 

directe invloed hebben op de BKL (Basis KustLijn) is Rijkswaterstaat het bevoegde gezag. 

 

Bij samenloop wordt voordat op de vergunningaanvraag wordt beslist, advies gevraagd aan 

de overige betrokken bestuursorganen. 

2.1.3 Provinciale regelgeving 

 

Het provinciaal Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland bevat de 

aanwijzing van de begrenzing van het beheersgebied en de taken en bevoegdheden van 

Delfland en bepalingen omtrent het bestuur van Delfland. Zo is in het reglement onder andere 

bepaald dat Delfland de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied tot taak heeft. Deze 

taak omvat onder andere de zorg voor het watersysteem en de zorg voor de zuivering van 

afvalwater. 

 

In de Verordening Ruimte zijn kaarten opgenomen waarop de bebouwingscontouren zijn 

aangegeven. 

2.1.4 Privaatrecht 

 

Indien in het kader van het medegebruik percelen worden betreden en gebruikt dan is 

privaatrechtelijke toestemming van de eigenaar van deze percelen nodig. Voor het uitvoeren 

van handelingen op percelen van Delfland is er naast een publiekrechtelijke watervergunning 

ook privaatrechtelijke toestemming nodig van Delfland. 
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2.2 Delflandse regelgeving 
 

2.2.1 Keur Delfland  

 

De Keur Delfland is een verordening die Delfland heeft opgesteld op basis van de 

Waterschapswet. De Keur bevat bepalingen die nodig zijn voor de behartiging van de 

opgedragen taken. Deze taken betreffen in ieder geval de zorg voor het watersysteem en de 

zorg voor het zuiveren van afvalwater.  

 

De Keur bevat onder andere verbodsbepalingen. In hoofdstuk 4 is bepaald voor welke 

handelingen een watervergunning nodig is. Het college is bevoegd deze watervergunning te 

verlenen. Ook is in de Keur de bevoegdheid opgenomen voor het college tot het stellen van 

algemene en nadere regels. Deze regels kunnen een vrijstelling van de watervergunningplicht 

inhouden of een algeheel verbod op het verrichten van bepaalde handelingen.  

 

Om te bepalen waar de verschillende keurbepalingen gelden is de Legger Zeewering van 

belang. In de Legger Zeewering worden namelijk de zones aangegeven waarbinnen de 

bepalingen uit de Keur van toepassing zijn. 

2.2.2 Algemene regels behorende bij de Keur Delfland  

 

Voor het verrichten van bepaalde handelingen wordt in de Algemene regels behorende bij de 

Keur Delfland vrijstelling verleend van de vergunningplicht uit de Keur.  

 

Enkele thema’s waarvoor algemene regels zijn opgesteld (niet uitputtend): 
- Grondmechanisch onderzoek; 

- Recreatief medegebruik wegen; 

- Kleinschalig strandgebruik; 

- Evenementen op het strand; 

- Straatmeubilair; 

- Werken, en 

- Hekken en schuttingen. 

2.2.3 Legger Zeewering 

 

De legger vindt zijn juridische grondslag in de Waterwet en Waterschapswet. In de legger 

wordt aangegeven wie verplicht zijn tot het onderhoud van waterkeringen (wat onder dit 

onderhoud wordt verstaan is opgenomen in de Keur). Daarnaast beschrijft de legger aan 

welke eisen een waterkering moet voldoen naar ligging, vorm, afmeting en constructie. Een 

ander onderdeel van de legger zijn overzichtskaarten met daarop de zones waarbinnen de 

bepalingen uit de Keur van toepassing zijn. 

 

Ten aanzien van waterkeringen zijn er drie verschillende zones te onderscheiden, namelijk het 

waterstaatswerk, de beschermingszone(s) en profiel van vrije ruimte.  

 Waterstaatwerk: De zonering waterstaatwerk betreft de ligging van het 

grondlichaam/de constructie, benodigd om het water (ook in de toekomst) te keren 

plus waarnodig ter weerzijden daarvan een onderhoudstrook en samenvallend 

daarmee een strook grond die stabiliteit aan het grondlichaam of constructie geven. 
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Delfland is verantwoordelijk voor het beheer van de waterkering binnen deze 

zonering. 

Bij de bepaling van de voorgeschreven ligging en afmetingen van de kering is bij deze 

actualisatie uitgegaan van de maatgevende omstandigheden over 50 jaar (incl. 

zeespiegelstijging). Dit betekent dat de in de geactualiseerde legger opgenomen 

kering voor de komende 50 jaar voldoet aan de wettelijke vereiste norm (wijziging in 

inzichten en beleid daargelaten). Het beheer van de kering is er op gericht dat de 

voorgeschreven ligging en afmetingen altijd in het veld aanwezig zijn. 

 Beschermingszone(s): Voorkomen moet worden dat het aanbrengen van werken, 

ontgravingen of objecten ter weerzijde van de waterkering het functioneren van de 

kering in gevaar brengen. Hiertoe zijn beschermingszones ter weerszijde van de zone 

waterstaatwerk in de legger opgenomen. Aan werkzaamheden in deze zoneringen zijn 

vergunningsvoorwaarden verbonden.  

 Profiel van vrije ruimte: Het profiel van vrije ruimte is een ruimtelijke reservering voor 

een mogelijke toekomstige versterking van de waterkering. Doel van deze ruimtelijke 

reservering is zoveel mogelijk te voorkomen dat nog nieuwe aan te leggen 

(bouw)werken de toekomstige versterking belemmeren. Het vergunningbeleid in deze 

zonering (profiel van vrije ruimte) is er op gericht om bij nieuwe ontwikkelingen zoveel 

mogelijk rekening te houden met de mogelijke versterking. Volgens landelijk beleid 

moet rekening gehouden worden met een kering die een toekomstige 

zeespiegelstijging voor over 200 jaar kan keren. 

Omdat momenteel niet in detail bekend is hoe de kering in de toekomst versterkt zal 

worden (hieraan gaat te zijner tijd een variantenstudie en besluitvorming aan vooraf), 

zal het profiel van vrije ruimte gebaseerd zijn op een conservatieve aanname van het 

benodigde ruimtebeslag. Daarbij wordt een onderbouwde keuze gemaakt hoe naar 

verwachting de kering versterkt moet worden (zeewaartse of landwaartse versterking, 

of een combinatie hiervan). 

 

Langs de Delflandse kust is sprake van drie typen waterkeringen. De typering is bepalend 

voor de wijze waarop de kering in de legger wordt vastgelegd.  

 Zandige kust: De zandige kust is een natuurlijk gevormde waterkering bestaande uit 

een rij duinen. Onder maatgevende omstandigheden (stormvloed) slaat een deel van 

het duin af. Landwaarts van het afgeslagen duin moet een zogenaamd grensprofiel in 

het duin resteren om na afslag uiteindelijk de waterkering te vormen. Dit grensprofiel 

is een voorgeschreven hoeveelheid zand dat zich boven stormvloedpeil moet 

bevinden. Vanaf de duinvoet tot en met het grensprofiel wordt het duin in de 

leggerzonering waterstaatswerk opgenomen. 

Dit type (zandige kust) is overal langs de kust aanwezig. Uitzondering vormen de dijk-

in-boulevard (Plan Morales) en de kering rondom de haven van Scheveningen. De 

noord-boulevard en de boulevard van Kijkduin worden als zandige kust beschouwd. Bij 

maatgevende stormvloed kunnen delen van deze boulevards wegslaan. Gebouwen op 

de boulevard in de afslagzone verstoren het afslagproces. De afslagzone verbreedt 

zich door deze verstoring landwaarts. Het benodigde grensprofiel komt daardoor meer 

landwaarts te liggen. Dit resulteert noodzakelijkerwijs in een bredere leggerzonering.  
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Afbeelding: Zijaanzicht leggerzoneringen zandige kust 
 

 
 

Afbeelding: Voorbeeld bovenaanzicht leggerzoneringen zandige kust (voor precieze zoneringen per 
locatie: zie Legger Zeewering) 

 

Begrenzing van de leggerzonering bij dynamisch beheer 

De landwaartse begrenzing van het waterstaatswerk wordt gevormd door de ligging 

van het doorgaande 50-jaars grensprofiel. Bij dynamisch beheer wordt dit grensprofiel 

zoveel mogelijk landwaarts gesitueerd. Dit grensprofiel moet in stand gehouden 

worden. Verstuiving mag niet leiden tot erosie van dit grensprofiel. Zeewaarts van dit 

grensprofiel is wel verstuiving mogelijk. Het gehele duingebied van de duinvoet tot de 

meeste landwaarts gelegen duinregel met daarin het grensprofiel vormen de 

leggerzonering waterstaatswerk.  

Bij de boulevards van Scheveningen en Kijkduin en bij Ter Heijde is dynamisch beheer 

niet mogelijk en ongewenst. In navolging van het landelijk beleid met betrekking tot 

de kustplaatsen is de leggerzonering is hier zo smal mogelijk. 

 
  

NAP

Waterstaatswerk Beschermingszone 
landzijde (50 m)

Beschermingszone  
zeezijde

Strand 

Depositiezone

Rekenpeil 200 jr = NAP +7,8 m (gemiddeld) 

Landwaartse ligging 
doorgaand grensprofiel

Grensprofiel aansluitend aan 
kritiek afslagpunt

+1,8 m

Duinvoet

Rekenpeil 50 jr = NAP +6,0 m (gemiddeld) 
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Ruimtelijke reservering en ligging van het 200-jaars grensprofiel 

In de legger wordt een ruimtelijke reservering voor een toekomstige versterking van 

de waterkering opgenomen. Conform landelijk beleid wordt hierbij rekening gehouden 

met 200-jaar zeespiegelstijging. Bij een breed hoog duin zal het 200-jaars grensprofiel 

(linker blauwe grensprofiel in figuur) zeewaarts liggen van het zoveel mogelijk 

landwaarts gesitueerde 50-jaars grensprofiel (rechter blauwe grensprofiel in figuur). 

De ruimtelijke reservering (profiel van vrije ruimte) valt dan geheel binnen het reeds 

bestaande waterstaatswerk. Daar waar het duin relatief laag en of smal is, is een 200-

jaars grensprofiel niet aanwezig binnen het waterstaatswerk. Deze situatie doet zich 

alleen voor bij de noord-boulevard van Scheveningen. Voor de ruimtelijke reservering 

over 200 jaar wordt voor de noord-boulevard in de legger rekening gehouden met een 

zeewaartse versterking.  

 

De duinvoet (de overgang van het duinbeloop naar het strand) vormt de overgang van 

leggerzonering waterstaatswerk naar de beschermingszone aan de zeezijde. De ligging 

van deze duinvoet is daar waar dynamisch beheer plaatsvindt niet meer gefixeerd. De 

leggerzonering heeft daardoor in de tijd een variabele ligging. De ligging van de 

duinvoet wordt daarom jaarlijks vastgelegd. 

 

 Dijk-in-boulevard: bij de zuid-boulevard (Plan Morales) wordt de waterkering gevormd 

door een zogenaamde hybride kering. Onder de boulevard bevindt zich een dijk die in 

combinatie met een onder de boulevard gelegen hoeveelheid zand de waterkering 

vormt. Deze dijk is voorzien van een bekleding en heeft een vereiste dijktafelhoogte. 

De leggerzonering is op dit type kering aangepast en is smaller omdat landwaarts van 

deze kering geen sprake is van een afslagzone. 

 

De dijk in boulevard is op termijn te laag. Voor de ruimtelijke reservering over 200 

jaar wordt in de legger rekening gehouden met een mogelijk toekomstige zeewaartse 

versterking. 
 

 

Afbeelding: Leggerzoneringen gerelateerd aan leggerprofiel dijk-in-boulevard 

Waterstaatswerk Beschermingszone
Landzijde (50 m)

Mogelijke  toekomstige 
zeewaartse versterking

kruin 5,5 m

Beschermingszone 
zeezijde

2,5m

NAP+2,0m

NAP 0m

NAP+9,9m / NAP+8,4m = DTH

NAP+12,0m = DTH

+2,1 m

S
tr

a
n
d
m

u
u
r

kruin 5,5 m

2,5m
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Afbeelding: Voorbeeld bovenaanzicht leggerzoneringen dijk-in-boulevard (voor precieze zoneringen per 
locatie: zie Legger Zeewering) 

 

 (Zand)Dijk: Rondom de haven van Scheveningen is sprake van deels een verheelde 

zanddijk (gelegen o.a. onder de Westduinweg), van een dijk met bekleding en van 

twee waterkerende constructies (de stormvloedkering en boezemgemaal).  

 
 

Afbeelding: Leggerzonering bij de haven van Scheveningen 
 

Waterstaatswerk Pvvr
(9 m)

50 m

BZ
zeezijde

Beschermingszone
Landzijde (50 m)

Mogelijke toekomstige 
versterking

NAP 0 m

Gelijke hoogte

+1,8 m
DTH 50 jaar = NAP +6,0 m

DTH 200 jaar = NAP +7,8 m

3m

Midden van de weg

9 m

W
a
te

r 
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Afbeelding: Voorbeeld bovenaanzicht leggerzoneringen bij de haven van Scheveningen (voor precieze 
zoneringen per locatie: zie Legger Zeewering) 

 

De waterkering rondom de haven van Scheveningen kan onder de maatgevende 

condities alleen goed blijven functioneren indien de golfwerking in de haven niet 

wijzigt. De havenmonding, de vorm van de havenbekkens en voorgelegen (beklede) 

duinregel bij de Strandweg zorgen ervoor dat onder de maatgevende omstandigheden 

de golfaanval vanuit zee op de waterkering beperkt blijft. Voorkomen moet worden dat 

de golfwerking in de haven wijzigt (toeneemt) als gevolg van werken in het 

havengebied. Om die reden is het gehele havengebied opgenomen in de 

beschermingszone. 

 

De huidige kering rondom de haven is op termijn te laag. Met het opnemen van een 

profiel van vrije ruimte wordt beoogd mogelijke ontwikkelingen te voorkomen die het 

realiseren van de voorgenomen verbetering onmogelijk maken of slechts mogelijk te 

maken via verwijdering of aanpassing van het medegebruik met grote financiële 

consequenties. 

De keuze voor het opnemen van een profiel van vrije ruimte op de in de legger 

aangegeven wijze is gebaseerd op onder andere een studie uitgevoerd door de 

gemeente Den Haag ‘Alternatieven voor de bescherming van de Scheveningen haven’ 
uit 2010. Deze varianten zijn ook opgenomen in de Strategische Agenda Kust Zuid 

Holland, vastgesteld door provinciale staten Zuid Holland, april 2011, paragraaf 3.3.2. 

Hierin is het volgende opgenomen: ‘In Scheveningen moet bij toekomstige versterking 

een keuze worden gemaakt of de waterkering om de haven heen blijft liggen of dat de 

haven binnendijks komt te liggen. Om hier duidelijkheid over te verkrijgen is een 

nadere uitwerking nodig. De gemeente heeft hierbij het voortouw.’. 
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2.3 Delflands beleid 

 

Voorliggende Beleidsregel Medegebruik Zeewering is een nadere uitwerking van het 

Waterbeheerplan 2010-2015, Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid en de Tussennotitie 

Kust. 

2.3.1 Waterbeheerplan 2010-2015 

 

Het opstellen van een waterbeheerplan is een wettelijke verplichting die volgt uit de 

Waterwet. In het Waterbeheerplan 2010-2015 zet Delfland de lijnen uit voor de komende 

jaren. Hiermee legt Delfland vast wat het waterschap wil bereiken en hoe Delfland dit gaat 

doen. Onderdeel van het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn het opstellen van Delflands 

Algemeen Waterkeringenbeleid en het opstellen van beleidsregels voor de zeewering.   

2.3.2 Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid 

 

Het Delflands Algemeen Waterkeringbeleid geeft op hoofdlijnen het algemene beleidskader 

aan voor het beheer van de waterkeringen. Het is daarmee de ‘paraplu’ waaronder allerlei 
instrumenten worden vormgegeven, waaronder het inspectieplan, het onderhoudsprogramma 

en beleidsregels zoals deze.  

  

 

Positie Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid 

 

In het Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid zijn negen gouden regels vastgesteld en 

uitgewerkt. 

 

1. Het voldoen aan de veiligheidsnorm is altijd een harde randvoorwaarde. 

 

2. Europese, landelijke en provinciale wetgeving en beleid vormen de basis voor 

Delflands beleid. 

 

3. Voor de uitvoering van Delflands taken is de beschikbaarheid van financiën, tijd en 

capaciteit beperkt. Delfland moet daarom zijn werkzaamheden prioriteren. 
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4. Delfland prioriteert verbeteringswerken voor de waterkeringen vanuit een 

veiligheidsrisicobenadering. 

 

5. Delfland ziet (ruimtelijke) ontwikkelingen als kans voor het integraal uitvoeren van 

zijn taken. 

 

6. Bij het ontwerp van versterkingswerken voor de waterkeringen anticipeert Delfland in 

onzekerheden in klimaat en bodemdaling met robuuste waterkeringen die ruimte 

vragen, nu en in de toekomst. 

 

7. Delfland hanteert heldere criteria op basis waarvan medegebruik van de ruimte in, op 

en om de waterkering mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden. 

 

8. Delfland respecteert bestaande situaties die voldoen aan het oude beleid tenzij de 

veiligheid in het geding is. 

 

9. Delfland participeert actief in toegepast onderzoek en stimuleert innovaties. 

 

Deze Beleidsregel Medegebruik Zeewering is de uitwerking van gouden regel nummer 7. Door 

de voorwaarden die worden gesteld aan het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over 

en onder de zeewering, geeft de beleidsregel tevens een belangrijke invulling aan met name 

gouden regels 1, 5 en 6. 

 

In het Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid is aangeven dat Delfland de Beleidslijn Kust 

(2007) onderschrijft en toepast in zijn beheerpraktijk. In de beleidslijn kust geeft het Rijk 

inzicht in het rijksbeleid voor het kustfundament en de verdeling van verantwoordelijkheden 

van betrokken overheden. De basis van het nationale kustbeleid is gelegd in de 3e Kustnota 

(2000) en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012). De beleidslijn bevat een 

nadere uitleg van het vigerende beleid. Het Rijk wil binnen het vigerende beleid ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk maken waar dat verantwoord is. 

2.3.3 Tussennotitie Kust 

 

In de Tussennotitie Kust wordt het beleid voor het beheer van de zeewering nader uitgewerkt. 

Uitgangspunten hierbij zijn bestaand landelijk en provinciaal kustbeleid, het Waterbeheersplan 

2010-2015 en Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid. In de notitie is het beleidskader voor 

de volgende onderwerpen uitgewerkt: 

 toepassing van dynamisch kustbeheer met keuzen per kustvak; 

 relatie van het waterkeringbeheer tot de Natura 2000 regelgeving en de daartoe 

opgestelde beheerplannen “Westduinpark & Wapenveld” en “Solleveld & 
Kapittelduinen”, en 

 de hoofdlijnen ten aanzien van het medegebruik van de waterkering, waaronder: 

- het bouwbeleid in de zeewering; 

- het strandbeleid; 

- het recreatief medegebruik van de duingebieden. 
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2.4 Waterkerend vermogen en faalmechanismen 

 

Met waterkerend vermogen wordt bedoeld het vermogen van een waterkering om aan alle 

faalmechanismen te voldoen, conform de veiligheidseisen. Mogelijke faalmechanismen die een 

waterkering bedreigen staan uitvoerig beschreven in diverse vigerende leidraden en 

richtlijnen. 

2.5 Beoordeling medegebruik 

 

Niet-waterkerende objecten en ander medegebruik van de waterkering kunnen de kans op 

falen van de zeewering beïnvloeden of aanzienlijk vergroten. In de beoordeling of 

medegebruik is toegestaan vervult de leggerzonering een belangrijke rol. 

2.5.1 Leggerzonering 

 

In de beoordeling of medegebruik is toegestaan vervult de leggerzonering een rol. 

 “Waterstaatswerk”; deze zone beschermt de waterkering. In deze zone kan 

medegebruik in principe het functioneren (en het beheer) van de kering in gevaar 

brengen. Voor de beoordeling of in deze zone medegebruik kan worden toegestaan is 

het belangrijk te bepalen waar het medegebruik gesitueerd is, en wat de gevolgen van 

het medegebruik zijn voor het beheer van de waterkering. 

Binnen de zone waterstaatswerk zijn er twee situaties te onderscheiden: 

a. Binnen de bebouwingscontouren is het beleid minder restrictief. De afweging of 

medegebruik een maatschappelijk zwaarwegend belang betreft, is binnen de 

contour al gemaakt. Medegebruik is toegestaan mits het geen belemmering 

vormt voor het afslagproces onder maatgevende omstandigheden. 

b. Buiten de bebouwingscontouren is het beleid restrictief. Nieuw medegebruik is 

niet toegestaan tenzij het een zwaarwegend maatschappelijk belang betreft en 

de activiteit redelijkerwijs niet elders of op een andere wijze kan plaatsvinden. 

Na die afweging geldt vervolgens de eis dat het waterkerend vermogen door 

het medegebruik niet mag worden aangetast. 

 “Beschermingszone’’; in deze zone kan onder voorwaarden medegebruik mogelijk zijn 

en geldt in principe dat werkzaamheden en objecten kunnen worden toegestaan indien 

de veiligheid van het waterstaatswerk niet (zijdelings) wordt aangetast. 

 “Profiel van vrije ruimte”; in deze zone is de lokatie van het medegebruik binnen de 
zonering van belang, evenals de verwachte levensduur (van het object) in relatie tot 

de termijn waarop een verzwaring van de waterkering wordt voorzien. Het “profiel van 
vrije ruimte” is opgebouwd uit een toekomstige zonering waterstaatswerk en een 
toekomstige beschermingszone. Hierdoor geldt in deze zonering het volgende: In het 

profiel van het toekomstige waterstaatswerk wordt voorkomen dat objecten worden 

aangelegd met een levensduur langer dan de termijn waarbinnen verzwaring van de 

kering wordt verwacht. Voor objecten met een kortere levensduur hangt de 

beoordeling af van de voorwaarden voor de (huidige) zonering waterstaatswerk of 

beschermingszone. 
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In de hoofdstukken 3 tot en met 6 waarin de afzonderlijke thema’s van medegebruik worden 
behandeld is het bovenstaande uitgewerkt in concrete voorwaarden.  

Binnen de zones wordt daarbij als volgt geredeneerd: 

- Indien wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, dan is in beginsel aangetoond dat 

het medegebruik geen invloed heeft op de (toekomstige) waterkering, en kan, al dan 

niet onder voorschriften in de vergunning het medegebruik worden toegestaan. 

- Indien er bijzondere omstandigheden of belangen worden aangetoond kan een 

uitzondering worden gemaakt op de gestelde voorwaarden, waarbij wel speciale 

voorwaarden worden gesteld en/of voorschriften aan de vergunning worden 

verbonden om het waterkerend vermogen toch te kunnen garanderen. 

- Indien het waterkerend vermogen niet meer op een goede manier kan worden 

gegarandeerd of het beheer ernstig belemmerd wordt, zal medegebruik niet worden 

toegestaan. 

2.5.2 Weigering van de watervergunning 

 

De watervergunning voor het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de 

zeewering wordt geweigerd indien: 

a. Het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de zeewering het 

uitvoeren van geplande werkzaamheden door Delfland belemmert. 

Indien er bij Delfland besluiten zijn genomen of vergaande plannen zijn ten aanzien 

van beheershandelingen en het beoogde medegebruik geeft beperkingen aan die 

beheershandelingen, dan wordt de vergunning geweigerd. 

b. Het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de zeewering het 

waterkerend vermogen van de waterkering, en in het geval van de zandige kust, de 

natuurlijke processen van verstuiving, erosie en afslag, aantast, nu of in de toekomst. 

Het waterkerend vermogen van een dijk wordt bepaald door de kruinhoogte, de 

fundering, alsmede de stabiliteit en de waterdichtheid van het beklede dijklichaam. 

Medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de zeewering kan van invloed 

zijn op de sterkte-eigenschappen van de dijk en daarmee het waterkerende 

vermogen. 

Bepalend voor het waterkerend vermogen van een duin is de hoogte en breedte van 

het duin, alsmede de hoeveelheid zand in het dwarsprofiel. Door afslag en erosie 

wordt deze massa herverdeeld. Medegebruik in de afslagzone kan lokaal het 

afslagproces versterken en is daarmee van invloed op het waterkerend vermogen van 

de zandige kust. 

c. Het aanleggen, houden, wijzigen of verwijderen van het medegebruik leidt tot 

onevenredige extra kosten voor het beheer van de waterkering. 

Medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de zeewering kan 

belemmerend werken op de mogelijkheden tot beheer van de waterkering. Controle 

van de afmetingen van de waterkering en inspectie op mogelijk schade kunnen niet 

goed worden uitgevoerd. Ook het onderhoud en eventuele versterkingen worden 

bemoeilijkt. Enerzijds omdat het medegebruik niet altijd ongedaan kan worden 

gemaakt voordat het onderhoud of de versterking plaatsvindt, anderzijds omdat er 

onvoldoende ruimte is om het onderhoud of de versterking goed te laten aansluiten op 

het medegebruik. Vaak moet overgestapt worden naar een aangepaste methode. Dit 

kan leiden tot verhoogde kosten in het beheer. 
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Medegebruik kan ter plaatse van de zandige kust een negatief effect opleveren voor 

het dynamisch beheren van de natuurgebieden. Zo kunnen natuurlijke processen 

verstoord worden. 

 

De concrete voorwaarden in de hoofdstukken 3 tot en met 6, zijn bedoeld om te voorkomen 

dat het medegebruik kan leiden tot - een van de - hierboven beschreven belemmeringen. 

Ook als wordt voldaan aan de concrete voorwaarden in de hoofdstukken 3 tot en met 6, kan 

een vergunning worden geweigerd indien het voorgenomen medegebruik - een van de - 

hierboven beschreven belemmeringen tot gevolg kan hebben. 

2.6 Bepaling ligging duinvoet 

 

De duinvoet is de overgang van het strand naar het duin. Theoretisch gezien ligt het op de 

kruising van de twee lijnen, die de hoek van duin en strand aangeven. In de praktijk wordt de 

visueel zichtbare duinvoet gehanteerd. In de beleidsregel wordt dit de duinvoet genoemd. 

Soms is deze plek heel duidelijk (steile helling van het duin), soms loopt de overgang heel 

vlak (vlakke helling duin). De duinvoet is de zeewaartse begrenzing van het waterstaatswerk. 

 

De ligging van de duinvoet wordt jaarlijks ingemeten, en waar nodig gewijzigd vastgesteld. 

Door het toepassen van dynamisch kustbeheer kan de duinvoet zeer variabel zijn en jaarlijks 

op een andere plek liggen. Bij de strandmuur van Scheveningen is geen duin en dus geen 

duinvoet aanwezig. Daar vormt de strandmuur de zeewaartse begrenzing van het 

waterstaatswerk. 

2.7 Ruimtelijke paragraaf 

 

2.7.1 Inleiding 

 

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op het (veilig) functioneren en het beheer van de 

zeewering. Om die reden is het van belang dat initiatiefnemers van ruimtelijke plannen 

rekening houden met de effecten van die plannen op de zeewering. 

In deze paragraaf is uiteengezet hoe Delfland in het kader van het watertoetsproces het 

waterbelang afweegt, wanneer er sprake is van medegebruik (omvat ruimtelijk gezien ook 

bouwen) van de zeewering.  

De tekst van deze ruimtelijke paragraaf wordt in de Handreiking watertoets voor gemeenten 

opgenomen.  

 

2.7.2 Doel watertoetsproces 

 

Voor een goede ruimtelijke ordening is het noodzakelijk om de water(kerings)belangen 

expliciet en evenwichtig mee te nemen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten. Ruimtelijke  

plannen mogen het in stand kunnen blijven houden van het wettelijk vereiste 

beschermingsniveau tegen overstroming en het beheer van de zeewering niet hinderen. 

Delfland gaat graag vroegtijdig met gebiedspartners in overleg met als doel om 

randvoorwaarden en ruimtelijke aspecten ter waarborging van de veiligheid in de ruimtelijke 

ordening mee te nemen. Vroeg overleg leidt tot betere, integrale oplossingen en voorkomt 

vertragende procedures. Langs de kust zijn de kustplaatsen en recreatieve functies verweven 
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met de zeewering. Bij ruimtelijke plannen zal daarom altijd een integrale afweging van 

belangen moeten plaatsvinden over de ruimtelijke inpassing.  

Hierbij staat het garanderen van de veiligheid tegen overstroming -nu en in de toekomst- 

voorop, maar ook aspecten als dynamische kustbeheer, het realiseren van 

natuurdoelstellingen, doelmatige en effectief beheer en (onderhoud)kosten spelen daarbij een 

rol.  

 

2.7.3 Ruimtelijk rijks- en provinciaal beleid en regelgeving 

 

Het rijk heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) de kust (inclusief de 

primaire keringen) als nationaal belang aangegeven. Ter juridische borging hiervan is onder 

meer in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) titel 2.3 “Kustfundament” 
opgenomen. Deze titel geeft regels over hoe in bestemmingsplannen met deze primaire 

keringen moet worden omgegaan.  

De bepalingen van het Barro zijn gericht op het realiseren en behouden van een duurzaam 

kustfundament met voldoende ruimte voor versterking van de zeewering met behoud van 

natuurlijke waarden. Ook moet nieuwe bebouwing in onbebouwd gebied van het 

kustfundament worden voorkomen. Voor de begrenzing van deze primaire keringen en 

bijbehorende zones wordt via de Waterwet naar Keur en leggers verwezen. 

 

Op provinciaal niveau zijn de bebouwingscontouren uit de provinciale Verordening Ruimte van 

belang. Deze contouren geven de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor wonen en 

werken weer. 

 

2.7.4 Bestemmingsplan 

 

De zeewering bestaat uit een aantal zones waarbinnen de bepalingen uit de Keur van 

toepassing zijn. In de legger zeewering is de ligging van deze zones aangewezen. Ten aanzien 

van de zeewering zijn drie verschillende zones te onderscheiden, te weten: het 

waterstaatswerk, de bijbehorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte. Op 

gronden binnen de leggerzonering gelden beperkingen op grond van de Keur. Het is 

noodzakelijk dat dit ook in bestemmingsplannen tot uiting komt. Burgers en bedrijven die in 

deze zone initiatieven ontwikkelen worden langs deze weg tijdig gewezen op de aanwezigheid 

van deze beperkingen. 

 

Conform titel 2.3 van het Barro moeten de zones als volgt worden weergegeven op de 

verbeelding in bestemmingsplannen: 

- Het waterstaatswerk 

Dubbelbestemming ‘waterstaat-waterkering’ 
- Beschermingszone 

Gebiedsaanduidingen ‘vrijwaringszone-duin’, ‘vrijwaringszone-dijk en ‘vrijwaringszone 
overig’  

- Profiel van vrije ruimte 

Gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone-waterstaatswerk’ 
 

Indien een ruimtelijk plan een wijziging van de zonering van de zeewering voorstaat, moet 

over de aanpassing van de zonering overleg plaats vinden met Delfland. 
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2.7.5 Variabele leggerzonering 

 

De grens tussen het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt bepaald door de ligging 

van de ‘duinvoet’. Omdat de duinvoet door natuurlijke processen verandert, verandert ook de 
begrenzing van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszone. Jaarlijks wordt 

door Delfland de ligging van de duinvoet bepaald en wordt de legger hierop aangepast. Voor 

deze variabele leggerzonering kan een wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplannen worden 

opgenomen. Onderstaand is hiervoor een voorbeeldregel opgenomen.  

 

Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de begrenzing van de dubbelbestemming waterstaat-

waterkering dan wel de gebiedsaanduidingen in het plan wijzigen, indien op basis van de 

legger van het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat de ligging van de duinvoet en 

bijbehorend waterstaatswerk en beschermingszone is gewijzigd. 

 

Juridische toelichting 

Het Hoogheemraadschap legt jaarlijks de duinvoet vast. Deze duinvoet begrenst de ligging 

van het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone. Het kan zijn dat de begrenzing 

van het waterstaatswerk en de beschermingszone die in het bestemmingsplan is opgenomen 

feitelijk is verschoven. Mocht er een aanvraag worden ontvangen die ligt in het gebied waar 

de begrenzing tussen het waterstaatswerk en de beschermingszone feitelijk anders is, dan 

biedt deze wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid om de ligging van de zone aan te passen 

aan de feitelijke situatie.  
 

2.7.6 Gebruik en bebouwing van zeewering 

 

Bij de beoordeling van initiatieven voor medegebruik van de zeewering in het kader van het 

watertoetsproces hanteert Delfland criteria die aansluiten bij de voorwaarden voor de 

vergunningverlening van deze beleidsregel. 

 

Deze criteria hebben betrekking op: 

Gebouwen en bouwwerken: - Bebouwing 

    - Strandbebouwing 

Werken:   - Werken  

- Wegen  

 - Kabels en leidingen  

 

In de beleidsregel omvat de term “werk” ook bebouwing. In het kader van een ruimtelijk plan 
is het onderscheid tussen bebouwing en werken echter van belang en daarom is dit 

onderscheid hier aangegeven. 

 

De criteria zijn afhankelijk van de zone waarin het medegebruik plaatsvindt. Zo zijn de criteria 

voor medegebruik in het waterstaatswerk strenger dan die voor medegebruik in de 

beschermingszone. In onderstaande tabel is per zone weergegeven welke voorwaarden uit de 

beleidsregel ruimtelijk relevant zijn. Bijvoorbeeld de voorwaarde: “vrijgekomen grond wordt 
in de directe omgeving van het werk verwerkt” is niet ruimtelijk relevant.  
 

De nummering in de tabel correspondeert met de nummering in de volgende hoofdstukken en 

paragrafen en daarbij aangegeven subnummering. 
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 Zone: Waterstaats-
werk 

Beschermingszone 
landwaarts 

Beschermingszone 
zeewaarts 

Profiel van vrije 
ruimte 

Profiel van 
vrije ruimte 
voorlangs de 
haven 

Gebouwen en Bouwwerken Criteria:      

3. Bebouwing 3.2 onder 1 X    X 

 3.2 onder 2 X   X X 

 3.2 onder 4 X   X X 

 3.2 onder 6   X  X 

 3.2 onder 8  X  X  

 3.3 onder 9* X   X X 

 3.3 onder 
10* 

X   X X 

 3.3 onder 
11* 

X  X X X X 

       

4. Strand bebouwing  4.2 onder 1   X   

 4.2 onder 2   X   

 4.2 onder 7   X   

 4.2 onder 9   X   

 4.2 onder 11   X   

 4.2 onder 13   X   

 4.2 onder 14   X   

       

3. Werken 3.2 onder 1 X    X 
 3.2 onder 2 X   X X 

 3.2 onder 4 X   X X 

 3.2 onder 6   X  X 

 3.2 onder 8  X  X  

 3.3 onder 9* X   X X 

 3.3 onder 
10* 

X   X X 

 3.3 onder 
11* 

X  X X X X 

       
5. Wegen  5.2 onder 1 X   X X 

 5.2 onder 2 X   X X 

 5.2 onder 4   X   

 5.2 onder 5   X   

 5.2 onder 7   X   

 5.2 onder 9  X  X  

 5.3 onder 
10* 

X   X X 

 5.3 onder 
11* 

X   X X 

       

6. Kabels en leidingen  6.2 onder 2 X     

 6.2 onder 6 X   X X 

 6.2 onder 8   X   

 6.2 onder 10  X  X  

 6.3 onder 
11* 

X     

 6.3 onder 
12* 

X     

 6.3 onder 
13* 

X X X X X 

* Een aantal voorwaarden zijn uitzonderingen op de voorwaarden. Alvorens in het kader van een 

bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor deze uitzonderingen, winnen burgemeester en 

wethouders schriftelijk advies in bij de waterbeheerder. Dit advies hoeft niet te worden aangevraagd wanneer 

er aantoonbaar een watervergunning overlegd kan worden.  

 

In de tekst van de Handreiking watertoets voor gemeenten worden de ruimtelijk relevante  

criteria uit de tabel uitgeschreven en onderverdeeld naar beoordelingcriteria, richtlijnen en 

aandachtspunten voor ruimtelijke plannen. 
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3 WERKEN 
 

3.1 Reikwijdte 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op besluiten op een aanvraag om een watervergunning 

voor het: 

- aanleggen en houden van een nieuw werk; 

- wijzigen (herbouw of verbouw) van een bestaand werk, of 

- het verwijderen van een bestaand werk 

niet zijnde strandbebouwing, wegen, of kabels en leidingen, in het waterstaatswerk, de 

bijbehorende beschermingszone of profiel van vrije ruimte van de zeewering. 

 

Toelichting: Vanuit de maatschappij bestaat soms de wens om werken die geen waterkerende functie hebben 

op waterkeringen te kunnen plaatsen. In het verleden zijn al veel niet waterkerende werken op een waterkering 

aangebracht. Dat kan gaan om bijvoorbeeld een woning, hotel, parkeergarage of een transformatorhuisje. Deze 

werken moeten goed worden gereguleerd opdat de veiligheid van de waterkering nu en in de toekomst niet in 

gevaar komt. Ook het beheer mag niet worden belemmerd en niet tot onevenredig hoge kosten voor Delfland 

leiden. 

 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering ziet niet toe op medegebruik in het in de Legger Zeewering opgenomen 

profiel van vrije ruimte voorlangs de haven van Scheveningen. Dit gebied is zo specifiek dat geen beleidsregels 

kunnen worden opgesteld. Zo zal per geval maatwerk worden geleverd. 

De huidige kering rondom de haven is op termijn te laag. Met het opnemen van een profiel van vrije ruimte 

wordt beoogd mogelijke ontwikkelingen te voorkomen die het realiseren van de voorgenomen verbetering 

onmogelijk maken of slechts mogelijk te maken via verwijdering of aanpassing van het medegebruik met grote 

financiële consequenties. 

De keuze voor het opnemen van een profiel van vrije ruimte op de in de legger aangegeven wijze is gebaseerd 

op onder andere een studie uitgevoerd door de gemeente Den Haag ‘Alternatieven voor de bescherming van de 

Scheveningen haven’ uit 2010. Deze varianten zijn ook opgenomen in de Strategische Agenda Kust Zuid 

Holland, vastgesteld door provinciale staten Zuid Holland, april 2011, paragraaf 3.3.2. Hierin is het volgende 

opgenomen: ‘In Scheveningen moet bij toekomstige versterking een keuze worden gemaakt of de waterkering 

om de haven heen blijft liggen of dat de haven binnendijks komt te liggen. Om hier duidelijkheid over te 

verkrijgen is een nadere uitwerking nodig. De gemeente heeft hierbij het voortouw.’. 

 

Bij de toepassing van het beleid zijn de bebouwingscontouren uit de “Provinciale Verordening Ruimte” leidend: 

 Buiten de bebouwingscontouren (strand en duin) is het bouwbeleid restrictief. Nieuwe bebouwing is niet 

toegestaan tenzij het een zwaarwegend maatschappelijk belang betreft en de activiteit redelijkerwijs niet 

elders of op een andere wijze kan plaatsvinden. 

 Binnen de bebouwingscontouren is het bouwbeleid minder restrictief. De afweging of de bebouwing een 

maatschappelijk zwaarwegend belang betreft is binnen de contour niet aan de orde. Nieuwbouw is 

toegestaan mits de bebouwing geen belemmering vormt voor het afslagproces onder maatgevende 

omstandigheden. 

 

De randvoorwaarden die bij de maatgevende omstandigheden horen worden bepaald op basis van o.a. 

windstatistieken en golfspectra en uitgedrukt in waterstand, golfhoogte en golfperiode (hydraulische 

randvoorwaarden). Deze zijn vastgelegd in het rapport ‘Hydraulische Randvoorwaarden voor primaire 

waterkeringen’ dat wordt vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu. Vanwege het dynamische 

karakter van de hydraulische randvoorwaarden worden deze door Delfland separaat aangeleverd. 
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Voor bebouwing op het strand is een apart hoofdstuk Strandbebouwing opgenomen. 

3.2 Verlening van de vergunning onder voorwaarden 

 

De watervergunning voor het aanleggen en houden van een nieuw werk, of het wijzigen of 

verwijderen van een bestaand werk in het waterstaatswerk, de bijbehorende 

beschermingszone of profiel van vrije ruimte kan worden verleend, indien aan alle 

onderstaande voorwaarden is voldaan en het bepaalde in paragraaf 2.5.2 niet van toepassing 

is. Aan de watervergunning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden. 

Werk in het waterstaatswerk 

 

1. Het werk leidt niet tot een landwaartse verschuiving van het afslagpunt. 

 

Toelichting: Bij een stormvloed zal het aanwezige zandvolume dat zich in de afslagzone bevindt, 

(deels) worden afgeslagen en gedeponeerd in de depositiezone. Door zand te onttrekken uit de 

afslagzone verschuift de zone zich landwaarts. Dit gaat ten koste van de mate van veiligheid. 

 

2. Het werk wordt aangelegd binnen de bebouwingscontouren. 

 

Toelichting: Rondom kustplaatsen worden, onder regie van de provincie, contouren vastgesteld. 

Vaststelling geschiedt in gezamenlijk overleg tussen rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. 

Binnen de contour is een kwalitatieve impuls in de vorm van verbouw of nieuwbouw mogelijk, maar 

kan alleen onder voorwaarden worden gebouwd. 

 

3. Het werk bij de dijk-in-boulevard tussen raai 9986 en 10074 bij een stormvloed in 

delen uiteenvalt van maximaal 700 kg. 

 

Toelichting: Uit veldproeven is gebleken dat een gewicht van 700 kg geen invloed heeft op de 

veiligheid van de waterkering. 

 

4. Het werk wordt in het geval van: 

a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd; 

b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of 

c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd. 

 

Toelichting: In de Legger Zeewering zijn voor de gehele zeewering, indien van toepassing, het 

(toekomstige) grensprofiel en de (toekomstige) leggerprofielen aangewezen. De huidige 

leggerprofielen hebben een doorkijk van 50 jaar. De toekomstige profielen zijn de ruimtelijke 

reserveringen die mogelijk noodzakelijk zijn om in de toekomst versterkingen uit te kunnen voeren. 

Conform landelijk beleid zijn deze gebaseerd op een verwachte zeespiegelstijging in een periode van 

200 jaar. 

 

5. Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van het werk verwerkt. 

 

Toelichting: Het onttrekken van grond uit het waterstaatswerk gaat ten koste van de mate van 

beveiliging tegen stormvloeden en kan dus niet worden toegestaan. 
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Vrijgekomen grond moet binnen het waterstaatswerk en in principe binnen dezelfde raai worden 

verwerkt. 

 

Werk in de zeewaartse beschermingszone tussen raai 10121 en 10223 

 

6. Het werk wordt aangelegd buiten het leggerprofiel. 

 

7. Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van het werk verwerkt. 
 

Toelichting: De waterkering rondom de haven van Scheveningen kan onder de maatgevende condities 

alleen goed blijven functioneren indien de golfwerking in de haven niet wijzigt. De havenmonding, de 

vorm van de havenbekkens en voorgelegen (beklede) duinregel bij de Strandweg zorgen ervoor dat 

onder de maatgevende omstandigheden de golfaanval vanuit zee op de waterkering beperkt blijft. 

Voorkomen moet worden dat de golfwerking in de haven wijzigt (toeneemt) als gevolg van werken in 

het havengebied. 

Het onttrekken van grond uit de beschermingszone gaat ten koste van de mate van beveiliging tegen 

stormvloeden en kan dus niet worden toegestaan. 

Vrijgekomen grond moet binnen de beschermingszone en in principe binnen dezelfde raai worden 

verwerkt. 

Werk in de landwaartse beschermingszone en het profiel van vrije ruimte 

 

8. Het werk wordt in het geval van: 

a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd; 

b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of 

c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd. 

3.3 Uitzonderingen op bovenstaande voorwaarden 

 

9. In afwijking van de tweede voorwaarde is een werk buiten de bebouwingscontouren 

toegestaan, indien sprake is van herbouw of verbouw. 

 

Toelichting: Delfland respecteert bestaande situaties, waardoor herbouw en verbouw mogelijk zijn, 

mits het waterkerend vermogen van de waterkering, en in het geval van de zandige kust, de 

natuurlijke processen van verstuiving, erosie en afslag, niet aantast, nu of in de toekomst. Indien 

bestaande situaties worden uitgebreid met bijvoorbeeld kelders, dan worden die uitbreidingen 

beoordeeld volgens het beleid voor nieuwe werken. Ook het vervangen of aanleggen van een fundering 

valt onder een nieuw werk. 

 

10. In afwijking van de tweede voorwaarde is een werk buiten de bebouwingscontouren 

toegestaan, indien: 

a. het toepassen van deze voorwaarde, niet redelijk is in verband met een ander 

zwaarwegend belang, en 

b. aangetoond wordt dat het werk het waterkerend vermogen van de 

waterkering, en in het geval van de zandige kust, de natuurlijke processen van 

verstuiving, erosie en afslag, niet aantast, nu of in de toekomst. 
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Toelichting: Buiten de bebouwingscontour is nieuwe bebouwing alleen in uitzonderlijke gevallen 

toegestaan: een ‘nee, tenzij’-benadering. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van de waterkering 

nu en in de toekomst niet in gevaar komt. Ook het beheer mag niet worden belemmerd en niet tot 

onevenredig hoge kosten voor Delfland leiden. 

 

11. In afwijking van de vierde, zesde en achtste voorwaarde is een werk in het 

grensprofiel van de zandige kust, in het leggerprofiel van de dijk-in-boulevard of het 

leggerprofiel van de zanddijk toegestaan, indien sprake is van herbouw of verbouw. 

 

Toelichting: Delfland respecteert bestaande situaties, waardoor herbouw en verbouw mogelijk zijn, 

mits het waterkerend vermogen van de waterkering, en in het geval van de zandige kust, de 

natuurlijke processen van verstuiving, erosie en afslag, niet aantast, nu of in de toekomst. Indien 

bestaande situaties worden uitgebreid met bijvoorbeeld kelders, dan worden die uitbreidingen 

beoordeeld volgens het beleid voor nieuwe werken. Ook het vervangen of aanleggen van een fundering 

valt onder een nieuw werk. 
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4 STRANDBEBOUWING 
 

4.1 Reikwijdte 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op besluiten op een aanvraag om een watervergunning 

voor het: 

- aanleggen en houden van nieuwe strandbebouwing; 

- wijzigen (herbouw of verbouw) van bestaande strandbebouwing, of 

- het verwijderen van bestaande strandbebouwing 

in de zeewaartse beschermingszone van de zeewering. 

 

Toelichting: Vanuit de maatschappij bestaat soms de wens om strandbebouwing die geen waterkerende functie 

heeft nabij waterkeringen te kunnen plaatsen. In het verleden is al veel strandbebouwing nabij de waterkering 

aangebracht. Deze bebouwingen moeten goed worden gereguleerd opdat de veiligheid van de waterkering nu 

en in de toekomst niet in gevaar komt. Ook het beheer mag niet worden belemmerd en niet tot onevenredig 

hoge kosten voor Delfland leiden. 

 

In het beleid wordt onderscheid gemaakt in strandbebouwing ter plaatse van dynamisch kustbeheer en ter 

plaatse van niet dynamisch kustbeheer. Strandbebouwing heeft invloed op de mate en wijze van verstuiving 

richting het achtergelegen duin. Om deze processen niet te verstoren worden in het beleid voorwaarden gesteld 

aan de strandbebouwing. 

 

Door het toepassen van dynamisch kustbeheer kan de duinvoet variabel zijn en jaarlijks op een andere plek 

liggen. Bij de strandmuur van Scheveningen is geen duin en dus geen duinvoet aanwezig, maar moet men 

uitgaan van de grens van het zeewaartse waterstaatswerk. In de regel wordt deze in de praktijk gemarkeerd 

door de strandmuur. 

4.2 Verlening van de vergunning onder voorwaarden 

 

De watervergunning voor het aanleggen en houden van nieuwe strandbebouwing, of het 

wijzigen of verwijderen van bestaande strandbebouwing in de zeewaartse beschermingszone 

kan worden verleend, indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan en het bepaalde 

in paragraaf 2.5.2 niet van toepassing is. 

Aan de watervergunning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden. 

Algemeen 

 
1. De strandbebouwing wordt aangelegd op het strand, tussen de duinvoet en de 

gemiddelde hoogwaterlijn. 
 

Toelichting: De duinvoet wordt jaarlijks in het veld bepaald en wijzigingen worden opgenomen in de 

Legger Zeewering. In de legger zal deze gelijk liggen met de zeewaartse begrenzing van het 

waterstaatswerk. Door het toepassen van dynamisch kustbeheer kan de duinvoet variabel zijn en 

jaarlijks op een andere plek liggen. 

 

De gemiddelde hoogwaterlijn ligt voor Scheveningen op NAP + 1,07 meter en voor Hoek van Holland 

op NAP + 1,11 meter. 

 



 
32 

2. De voorste begrenzing van de strandbebouwing wordt tot op minimaal 10 meter van 
de gemiddelde hoogwaterlijn geplaatst. 

 

Toelichting: Medewerkers van Delfland moeten op het strand kunnen rijden o.a. voor inspecties en 

indien nodig voor werkzaamheden. Hulpdiensten moeten in het geval van een ongeluk of een 

calamiteit altijd doorgang kunnen hebben. 

 

3. De strandbebouwing moet demontabel en verplaatsbaar zijn. 

 

Toelichting: Als gevolg van mogelijke toekomstige klimaatverandering of veiligheid (zoals 

schadeherstel of versterking zeewering) moet de strandexploitatie verplaatsbaar en demontabel zijn. 

Daarnaast moet de strandbebouwing, in geval van dynamisch kustbeheer, mee kunnen bewegen met 

de ontwikkeling van de duinvoet. 

 
4. De strandbebouwing moet bij stormvloed in delen uiteen kunnen vallen. 

 

Toelichting: Om te voorkomen dat strandbebouwing als één grote constructie in geval van een 

stormvloed gaat drijven en als drijvend “schip” schade berokkent aan de zeewering, moet de 

bebouwing in delen uiteen kunnen vallen en van de fundering kunnen worden geslagen. 

 

5. De strandbebouwing moet binnen twee weken kunnen worden afgebroken. 

 

Toelichting: Wanneer hier volgens Delfland de noodzaak toe is, moet dit gebeuren binnen twee weken. 

Dit kan zich voordoen bij bijvoorbeeld schadeherstel aan de zeewering. 

 
6. Vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar. 

 

Toelichting: Watervergunningen hebben geen onbeperkte geldingsduur. Uit waterstaatkundig oogpunt 

is het ongewenst watervergunningen met een onbeperkte geldingsduur af te geven. De locaties van de 

strandbebouwing moeten eenmaal in de vijf jaar worden herzien, omdat als gevolg van dynamische 

processen de duinvoet verschuift. Gelet op de klimaatveranderingen zou een periode aan kunnen 

breken dat waterkeringvreemde elementen op het strand niet meer gewenst zijn. Daarnaast wordt de 

waterkering periodiek getoetst op de veiligheid. 

 

Het aanleggen, verplaatsen of wijzigen van strandbebouwing moet plaatsvinden in de periode van 1 

maart tot 1 november. 

Seizoens strandbebouwing 

 

7. Seizoens strandbebouwing mag op het strand aanwezig zijn van 1 maart tot  

1 november. 

 

Toelichting: In de periode van 1 november tot 1 maart is de kans op (zware) stormen groter en zal 

bebouwing het dynamisch proces verstoren. Vanaf 1 maart kan gestart worden met de 

opbouwwerkzaamheden. Op 1 november moet de seizoens strandbebouwing in z’n geheel verwijderd 

zijn. 

 

8. Seizoens strandbebouwing wordt gefundeerd op: 

a. het strand of een zandbanket, vanaf de duinvoet minimaal 2 meter; 

b. palen, vanaf de duinvoet minimaal 2 meter, die gedurende de periode  

1 november tot 1 maart zijn verwijderd, of 
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c. palen, vanaf de duinvoet minimaal 10 meter, met een maximale diameter van 

0,50 meter op een onderlinge afstand van hart op hart minimaal 3 meter, die 

jaarrond aanwezig zijn. 

In afwijking van onderdelen a. tot en met c., geldt bij Scheveningen, tussen raai 9900 

en 10200, geen bouwafstand vanaf de duinvoet. 

 

Toelichting: Om er zeker van te zijn dat gedurende het winterseizoen gevormde natuurlijke processen 

niet teniet worden gedaan, wordt een minimale bouwafstand gesteld (zie tekeningen Hoofdstuk 7). 

Daar waar langs de zeewering een afrastering is geplaatst, wordt de strandbebouwing aangelegd 

buiten de afrastering. 

Jaarrond strandbebouwing ter plaatse van dynamische kustbeheer, tussen raai 

9750 en 9900 en tussen raai 10200 en 11850 

 

9. De jaarrond strandbebouwing wordt aangelegd op minimaal 10 meter vanaf de 

duinvoet. 

 

Toelichting: Strandbebouwing op een “vaste” fundering is inprincipe mogelijk, maar mag het ontstaan 

en behoud van een robuuste, zandige kust niet belemmeren. In het bijzonder in de winterperiode 

kunnen bij een onvoldoende afstand ten opzichte van de duinvoet rond/achter strandbebouwing door 

winderosie windgaten op het strand en in de duinvoet ontstaan. 

Op basis van de gemiddelde duinaangroei is gekozen voor een afstand van 10 meter vanaf de duinvoet 

die jaarlijks wordt herzien. In een bijzonder geval, waarin blijkt dat de groei van het duin veel sneller 

gaat dan voorspeld, zal de strandbebouwing verplaatst moeten worden in het jaar dat de voorspelde 

duinvoetgroei wordt overschreden. Dit betekent dus dat jaarrond strandbebouwing zo ontworpen moet 

zijn dat deze technisch (en voor de vergunninghouder ook financieel) verplaatsbaar is. Het verplaatsen  

van strandbebouwing moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot 1 november. 

 

10. De jaarrond strandbebouwing wordt gefundeerd op palen met een maximale diameter 

van 0,50 meter op een onderlinge afstand van hart op hart minimaal 3 meter. 

 

Toelichting: Om verstuiving gedurende het winterseizoen mogelijk te kunnen maken moet jaarrond 

strandbebouwing op palen worden geplaatst. 

De ervaring bij andere kustwaterschappen is dat een fundatie op palen met een diameter van  

0,50 meter op een onderlinge afstand van hart op hart 3 meter, geen hinderlijke storing oplevert voor 

de dynamische processen. 

 

11. De onderkant van de jaarrond strandbebouwing wordt op minimaal 1,50 meter boven 

het strandniveau aangelegd. 

 

Toelichting: Om verstuiving gedurende het winterseizoen mogelijk te kunnen maken moet jaarrond 

strandbebouwing boven het strand worden geplaatst. 

Omdat het niveau van het strand als gevolg van verstuiving(en) per lokatie kan verschillen, wordt 

tijdens het behandelen van een aanvraag voor een watervergunning een concrete maat ten opzichte 

van NAP vastgesteld. Deze hoogte wordt opgenomen in de watervergunning. 

 

12. De ruimte tussen de funderingspalen wordt gedurende het winterseizoen vrijgehouden 

van obstakels. 
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Toelichting: Gedurende het winterseizoen moet het verstuiven van zand zoveel mogelijk onbelemmerd 

kunnen plaatshebben. Niet alleen langs de strandbebouwing, maar ook onderdoor. 

 

13. De jaarrond strandbebouwing mag gedurende het winterseizoen parallel aan de kust 

maximaal 50 meter lang zijn. 

 

Toelichting: Om gedurende het winterseizoen genoeg ruimte te geven voor de dynamische processen 

is een eis gesteld aan de maximale lengte van jaarrond strandbebouwing parallel aan de kust. 

 

14. De onderlinge afstand tussen de kopse kanten van twee opvolgende jaarrond 

strandbebouwingen parallel aan de kust bedraagt gedurende het winterseizoen 

minimaal 150 meter. 

 

Toelichting: Wanneer jaarrond strandbebouwing te dicht op elkaar staat, zal er door extra turbulentie 

deels een plek komen waar minder zand neerkomt. De ervaring bij andere kustwaterschappen is dat 

een bouwafstand van minimaal 150 meter tussen opeenvolgende jaarrond strandbebouwing, geen 

hinderlijke storing oplevert voor de dynamische processen. De minimale bouwafstand geldt alleen op 

die plekken langs de kust waar dynamisch beheer is aangewezen. Scheveningen is een uitzondering, 

omdat hier geen zandige kust aanwezig is en dynamisch kust beheer niet mogelijk is. Hier wordt dan 

ook geen bouwafstand geeist. 

Jaarrond strandbebouwing ter plaatse van niet dynamische kustbeheer, tussen raai 

9900 en 10200 

 

15. De jaarrond strandbebouwing tussen raai 9986 en 10074 bij een stormvloed in delen 

uiteenvalt van maximaal 700 kg. 
 

Toelichting: Uit veldproeven is gebleken dat een gewicht van 700 kg geen invloed heeft op de 

veiligheid van de waterkering. 

 

Dynamisch kustbeheer tussen raai 9900 en 10200 is hier niet van toepassing. Voor jaarrond 

strandbebouwing worden geen specifieke vormen van fundering geeist en ook geen specifieke eisen 

aan de (vloer)hoogte van de strandbebouwing of een bouwafstand vanuit de duinvoet. Behoudens dat 

bebouwing op, of boven het strand moet worden geplaatst. Ingravingen voor bijvoorbeeld kelders zijn 

niet toegestaan. Met uitzondering van nutsvoorzieningen, vet- en pompputten, funderingsbalken en 

funderingspalen. 
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5 WEGEN 
 

5.1 Reikwijdte 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op besluiten op een aanvraag om een watervergunning 

voor het: 

- aanleggen en houden van een nieuwe weg; 

- wijzigen van een bestaande weg, of 

- het verwijderen van een bestaande weg 

in het waterstaatswerk, de bijbehorende beschermingszone of het profiel van vrije ruimte van 

de zeewering. 

 

Toelichting: Vanuit de maatschappij bestaat soms de wens om wegen die geen waterkerende functie hebben op 

waterkeringen te kunnen plaatsen. In het verleden zijn al veel wegen op een waterkering aangebracht. Deze 

werken moeten goed worden gereguleerd opdat de veiligheid van de waterkering nu en in de toekomst niet in 

gevaar komt. Ook het beheer mag niet worden belemmerd en niet tot onevenredig hoge kosten voor Delfland 

leiden. 

 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering ziet niet toe op medegebruik in het in de Legger Zeewering opgenomen 

profiel van vrije ruimte voorlangs de haven van Scheveningen. Dit gebied is zo specifiek dat geen beleidsregels 

kunnen worden opgesteld. Zo zal per geval maatwerk worden geleverd. 

De huidige kering rondom de haven is op termijn te laag. Met het opnemen van een profiel van vrije ruimte 

wordt beoogd mogelijke ontwikkelingen te voorkomen die het realiseren van de voorgenomen verbetering 

onmogelijk maken of slechts mogelijk te maken via verwijdering of aanpassing van het medegebruik met grote 

financiële consequenties. 

De keuze voor het opnemen van een profiel van vrije ruimte op de in de legger aangegeven wijze is gebaseerd 

op onder andere een studie uitgevoerd door de gemeente Den Haag ‘Alternatieven voor de bescherming van de 

Scheveningen haven’ uit 2010. Deze varianten zijn ook opgenomen in de Strategische Agenda Kust Zuid 

Holland, vastgesteld door provinciale staten Zuid Holland, april 2011, paragraaf 3.3.2. Hierin is het volgende 

opgenomen: ‘In Scheveningen moet bij toekomstige versterking een keuze worden gemaakt of de waterkering 

om de haven heen blijft liggen of dat de haven binnendijks komt te liggen. Om hier duidelijkheid over te 

verkrijgen is een nadere uitwerking nodig. De gemeente heeft hierbij het voortouw.’. 

 

In het beleid wordt onder andere onderscheid gemaakt in wegen ter plaatse van dynamisch kustbeheer en ter 

plaatse van niet dynamisch kustbeheer. Wegen hebben een invloed op de mate en wijze van verstuiving 

richting het achtergelegen duin. Om deze processen niet te verstoren worden in het beleid voorwaarden gesteld 

aan wegen. 

 

Door het toepassen van dynamisch kustbeheer kan de duinvoet variabel zijn en jaarlijks op een andere plek 

liggen. Bij de strandmuur van Scheveningen is geen duin en dus geen duinvoet aanwezig, maar moet men 

uitgaan van de grens van het zeewaartse waterstaatswerk. In de regel wordt deze in de praktijk gemarkeerd 

door de strandmuur. 

 

Kleine onderhoudswerkzaamheden zoals het dichten van scheuren en het vervangen van de toplaag vallen niet 

onder de vergunningplicht en deze beleidsregel. 

 

Groot onderhoud aan een weg wordt beschouwd als een wijziging van een weg. Significante uitbreiding, zoals 

het aanleggen van extra rijbanen of een rotonde, wordt beschouwd als een aanvraag voor een nieuwe weg. 
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5.2 Verlening van de vergunning onder voorwaarden 

 

De watervergunning voor het aanleggen en houden van een nieuwe weg, of het wijzigen of 

verwijderen van een bestaande weg in het waterstaatswerk, de bijbehorende 

beschermingszone of profiel van vrije ruimte wordt verleend, indien aan alle onderstaande 

voorwaarden is voldaan en het bepaalde in paragraaf 2.5.2 niet van toepassing is. 

Aan de watervergunning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden. 

Weg in het waterstaatswerk 

 

1. De weg wordt aangelegd binnen de bebouwingscontouren. 

 

Toelichting: Rondom kustplaatsen worden, onder regie van de provincie, contouren vastgesteld. 

Vaststelling geschiedt in gezamenlijk overleg tussen rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. 

Binnen de contour is een kwalitatieve impuls in de vorm van verbouw of nieuwbouw mogelijk, maar 

kan alleen onder voorwaarden worden gebouwd. 

 

2. De weg wordt in het geval van: 

a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd; 

b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of 

c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd. 

 

Toelichting: In de Legger Zeewering zijn voor de gehele zeewering, indien van toepassing, het 

(toekomstige) grensprofiel en de (toekomstige) leggerprofielen aangewezen. De huidige 

leggerprofielen hebben een doorkijk van 50 jaar. De toekomstige profielen zijn de ruimtelijke 

reserveringen die mogelijk noodzakelijk zijn om in de toekomst versterkingen uit te kunnen voeren. 

Conform landelijk beleid zijn deze gebaseerd op een verwachte zeespiegelstijging in een periode van 

200 jaar. Nieuwe weg mag geen belemmering vormen voor het proces van afslag. Afhankelijk van het 

type dynamisch kustbeheer kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld, zoals het te gebruiken 

soort verharding. 

 

3. Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van de weg verwerkt. 

 

Toelichting: Het onttrekken van grond uit het waterstaatswerk gaat ten koste van de mate van 

beveiliging tegen stormvloeden en kan dus niet worden toegestaan. 

Vrijgekomen grond moet binnen het waterstaatswerk en in principe binnen dezelfde raai worden 

verwerkt. 

Weg in de zeewaartse beschermingszone 

 

4. Voor de aanleg van een weg ten behoeve van seizoensgebonden activiteiten bij 

dynamisch kustbeheer, tussen raai 9750 en 9900 en tussen raai 10200 en 11850, 

gelden de voorwaarden dat: 

a. vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar; 

b. de weg wordt aangelegd op het strand tussen de duinvoet en de gemiddelde 

hoogwaterlijn; 

c. de weg op het strand aanwezig mag zijn van 1 maart tot 1 november; 

d. de weg wordt aangelegd parallel aan de kust op minimaal 2 meter vanaf de 

duinvoet aangelegd; 
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e. de weg niet breder is dan 4 meter, uitgezonderd eventueel benodigde 

passeerstroken en keerpunten; 

f. de weg bij een stormvloed in delen uiteen valt, en 

g. de weg de natuurlijke dynamiek volgt. 

 

Toelichting: Uit waterstaatkundig oogpunt is het ongewenst watervergunningen met een onbeperkte 

geldingsduur af te geven. De locaties van de wegen eenmaal in de vijf jaar moeten worden herzien, 

omdat als gevolg van dynamische processen de duinvoet verschuift. Gelet op de klimaatveranderingen 

een periode aan kan breken dat waterkeringvreemde elementen op het strand niet meer gewenst zijn. 

Daarnaast wordt de waterkering periodiek getoetst op de veiligheid. 

 

Het is vanaf 15 februari toegestaan om te starten met het aanleggen van een weg op het strand. Op 

deze manier kan de start van het aanleggen van strandbebouwing op 1 maart worden gefaciliteerd. 

Het is niet toegestaan om het strand in de periode van 15 februari tot 1 maart als opslagterrein te 

gebruiken voor materiaal en materieel. 

 

De weg moet uit losse elementen bestaan, zodat deze makkelijk opneembaar is en eventueel te 

verplaatsen is als het verstuivingsproces daar aanleiding toe geeft. 

 

5. Voor de aanleg van een weg ten behoeve van jaarrond activiteiten bij dynamisch 

kustbeheer, tussen raai 9750 en 9900 en tussen raai 10200 en 11850, gelden de 

voorwaarden dat: 

a. vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar; 

b. de weg wordt aangelegd parallel aan de kust zeewaarts van - jaarrond -  

strandbebouwing, met een minimale afstand van 20 meter vanaf de duinvoet; 

c. de weg niet langer is dan de kortste afstand tussen de dichtstbijzijnde 

strandopgang en de jaarrond strandbebouwing; 

d. de weg niet breder is dan 4 meter, uitgezonderd eventueel benodigde 

passeerstroken en keerpunten; 

e. de weg bij een stormvloed in delen uiteen valt, en 

f. de weg de natuurlijke dynamiek volgt. 

 

Toelichting: Uit waterstaatkundig oogpunt is het ongewenst watervergunningen met een onbeperkte 

geldingsduur af te geven. De locaties van de wegen eenmaal in de vijf jaar moeten worden herzien, 

omdat als gevolg van dynamische processen de duinvoet verschuift. Gelet op de klimaatveranderingen 

een periode aan kan breken dat waterkeringvreemde elementen op het strand niet meer gewenst zijn. 

Daarnaast wordt de waterkering periodiek getoetst op de veiligheid. 

Om verstening van de kust te voorkomen en verstuivingen plaats te kunnen laten vinden wordt een 

maximale eis gesteld aan de breedte van een weg. Zo ook aan de locatie parallel aan de kust en de 

lengte van de weg. 

 

6. De weg bij niet dynamisch kustbeheer, tussen raai 9900 en 10200, bij een stormvloed 

in delen uiteen valt. 

De weg ten behoeve van jaarrond activiteiten ter plaatse van de dijk-in-boulevard, 

tussen raai 9986 en 10074 bij een stormvloed in delen uiteen valt van maximaal  

700 kg. 

 

Toelichting: Uit veldproeven is gebleken dat een gewicht van 700 kg geen invloed heeft op de 

veiligheid van de waterkering. 
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7. De weg wordt ter plaatse van de haven van Scheveningen buiten het leggerprofiel van 

de zanddijk aangelegd. 

 

8. Vrijgekomen grond ter plaatse van de haven van Scheveningen wordt in de directe 

omgeving van de weg verwerkt. 
 

Toelichting: De waterkering rondom de haven van Scheveningen kan onder de maatgevende condities 

alleen goed blijven functioneren indien de golfwerking in de haven niet wijzigt. De havenmonding, de 

vorm van de havenbekkens en voorgelegen (beklede) duinregel bij de Strandweg zorgen ervoor dat 

onder de maatgevende omstandigheden de golfaanval vanuit zee op de waterkering beperkt blijft. 

Voorkomen moet worden dat de golfwerking in de haven wijzigt (toeneemt) als gevolg van werken in 

het havengebied. 

Weg in de landwaarste beschermingszone en profiel van vrije ruimte 

 

9. De weg wordt in het geval van: 

a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd; 

b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of 

c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd. 

5.3 Uitzonderingen op bovenstaande voorwaarden 

 

10. In afwijking van de eerste voorwaarde is een weg buiten de bebouwingscontouren 

toegestaan indien sprake is van herbouw of verbouw. 

 

Toelichting: Delfland respecteert bestaande situaties, waardoor herbouw en verbouw mogelijk zijn, 

mits het waterkerend vermogen van de waterkering, en in het geval van de zandige kust, de 

natuurlijke processen van verstuiving, erosie en afslag, niet aantast, nu of in de toekomst. Om de 

dynamiek te kunnen volgen kunnen er maatwerkvoorschriften worden gesteld voor het te gebruiken 

type verharding. 

 

11. In afwijking van de eerste voorwaarde is een weg buiten de bebouwingscontouren 

toegestaan indien: 

a. het toepassen van deze voorwaarde, niet redelijk is in verband met een ander 

zwaarwegend belang, en 

b. de weg het waterkerend vermogen van de waterkering en, in het geval van de 

zandige kust, de natuurlijke processen van verstuiving, erosie en afslag, niet 

aantast, nu of in de toekomst. 

 

Toelichting: Buiten de bebouwingscontour is een nieuwe weg alleen in uitzonderlijke gevallen 

toegestaan: een ‘nee, tenzij’-benadering. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van de waterkering 

nu en in de toekomst niet in gevaar komt. Ook het beheer mag niet worden belemmerd en niet tot 

onevenredig hoge kosten voor Delfland leiden. 

De weg moet uit losse elementen bestaan, zodanig dat de weg het afslagproces niet beïnvloedt en in 

stukken uiteen kan vallen bij afslag. 

 
  



 
39 

6 KABELS EN LEIDINGEN 
 

6.1 Reikwijdte 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op besluiten op een aanvraag om een watervergunning 

voor het: 

- aanleggen en hebben van een nieuwe kabel of leiding; 

- wijzigen van een bestaande kabel of leiding, of 

- het verwijderen van een bestaande kabel of leiding 

in het waterstaatswerk, de bijbehorende beschermingszone of het profiel van vrije ruimte van 

de zeewering. 

 

Toelichting: In het verleden zijn al veel kabels en leidingen in een waterkering aangebracht. Deze werken 

moeten goed worden gereguleerd opdat de veiligheid van de waterkering nu en in de toekomst niet in gevaar 

komt. Ook het beheer mag niet worden belemmerd en niet tot onevenredig hoge kosten voor Delfland leiden. 

 

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering ziet niet toe op medegebruik in het in de Legger Zeewering opgenomen 

profiel van vrije ruimte voorlangs de haven van Scheveningen. Dit gebied is zo specifiek dat geen beleidsregels 

kunnen worden opgesteld. Zo zal per geval maatwerk worden geleverd. 

De huidige kering rondom de haven is op termijn te laag. Met het opnemen van een profiel van vrije ruimte 

wordt beoogd mogelijke ontwikkelingen te voorkomen die het realiseren van de voorgenomen verbetering 

onmogelijk maken of slechts mogelijk te maken via verwijdering of aanpassing van het medegebruik met grote 

financiële consequenties. 

De keuze voor het opnemen van een profiel van vrije ruimte op de in de legger aangegeven wijze is gebaseerd 

op onder andere een studie uitgevoerd door de gemeente Den Haag ‘Alternatieven voor de bescherming van de 

Scheveningen haven’ uit 2010. Deze varianten zijn ook opgenomen in de Strategische Agenda Kust Zuid 

Holland, vastgesteld door provinciale staten Zuid Holland, april 2011, paragraaf 3.3.2. Hierin is het volgende 

opgenomen: ‘In Scheveningen moet bij toekomstige versterking een keuze worden gemaakt of de waterkering 

om de haven heen blijft liggen of dat de haven binnendijks komt te liggen. Om hier duidelijkheid over te 

verkrijgen is een nadere uitwerking nodig. De gemeente heeft hierbij het voortouw.’. 

6.2 Verlening van de vergunning onder voorwaarden 

 

De watervergunning voor het aanleggen en hebben van een nieuwe kabel of leiding, of het 

wijzigen of verwijderen van een bestaande kabel of leiding in het waterstaatswerk, de 

bijbehorende beschermingszone of profiel van vrije ruimte kan worden verleend, indien aan 

alle onderstaande voorwaarden is voldaan en het bepaalde in paragraaf 6.4 niet van 

toepassing is. 

Aan de watervergunning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden. 

 

Algemeen 

 
1. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van de kabel of leiding wordt uitgevoerd 

overeenkomstig NEN 3650 en NEN 3651. 
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Kabels en leidingen in het waterstaatswerk 

 

2. Een kabel of leiding die wordt aangelegd bij de zandige kust kruist de waterkering ter 

plaatse van een strandslag. 

 

Toelichting: Het aanleggen of vervangen van een kabel of leiding ter plaatse van een strandslag 

verstoort de dynamische processen minder dan tussen de strandslagen. 

 

3. Een kabel of leiding moet buiten het grensprofiel aan de landwaarste zijde worden 

voorzien van een afsluitvoorziening. 

 

4. Een kabel of leiding die de waterkering kruist, wordt buiten het stormseizoen 

aangelegd. 

 

5. Een kabel of leiding heeft ter plaatse van de zandige kust een minimale gronddekking 

van 1 meter. 
 

Toelichting: Een kabel of leiding met een permanente ligging in het strand moet met een minimale 

gronddekking worden aangelegd van 1 meter. Om te voorkomen dat het beheer geen last ondervind 

wanneer als gevolg van dynamische processen zandverstuivingen plaatsvinden en de kabel of leiding 

bloot komt te liggen. 

 

6. Een kabel of de verstoringszone van een leiding die parallel aan de kust wordt 

aangelegd, wordt in het geval van: 

a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd; 

b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of 

c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd. 

 

Toelichting: Voor de aanleg van een kabel of leiding ten behoeve van de aansluiting van 

strandbebouwing is het mogelijk om parallel aan de kust een tracé aan te leggen in het duinfront van 

de zeereep. Waarna hiervan haaks op de kust de aansluitingen kunnen worden gemaakt (zie tekening 

hoofdstuk 7). Wel moet er rekening mee worden gehouden dat een defecte kabel of leiding als 

verloren moeten worden beschouwd, omdat deze als gevolg van dynamische processen dieper en 

verder in de zeewering komt te liggen en deze niet opgegraven mag worden in het waterstaatswerk. 

De haakse aansluitingen kunnen met een “overlengte” worden aangelegd, zodat deze mee kunnen 

groeien bij een eventuele aangroei van duinen. 

Naast een watervergunning kan het in deze situatie ook zijn dat vanuit de Natura2000 toestemming 

moet worden verleend door de provincie. 

Kabels en leidingen in de zeewaartse beschermingszone 

 

7. Een kabel of leiding heeft een minimale gronddekking van 1 meter ten opzichte van 

het strand. 

 

Toelichting: Een kabel of leiding met een permanente ligging in het strand moet met een minimale 

gronddekking worden aangelegd van 1 meter. Om te voorkomen dat het beheer geen last ondervind 

wanneer als gevolg van dynamische processen zandverstuivingen plaatsvinden en de kabel of leiding 

bloot komt te liggen. 
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8. De verstoringszone van een leiding die parallel aan de kust wordt aangelegd, wordt in 

het geval van: 

a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd; 

b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of 

c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd. 

 

Toelichting: Voor de aanleg van een kabel of leiding ten behoeve van de aansluiting van 

strandbebouwing is het ook mogelijk om parallel aan de kust een tracé aan te leggen in het strand. 

(zie tekening hoofdstuk 7). Hierbij bestaat er wél de mogelijkheid om de kabel of leiding later weer op 

te graven, zolang deze nog niet in het waterstaatswerk is komen te liggen. Is dit wel het geval dan 

moet de kabel of leiding alsnog als verloren worden beschouwd. 

 

9. Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van de kabel of leiding verwerkt. 

Kabels en leidingen in de landwaartse beschermingszone en profiel van vrije ruimte 

 

10. Een kabel of de verstoringszone van een leiding die parallel aan de kust wordt 

aangelegd, wordt in het geval van: 

a. de zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd; 

b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of 

c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd. 

6.3 Uitzonderingen op bovenstaande voorwaarden 

 

11. In afwijking van de tweede voorwaarde, is het met een kabel of leiding kruisen van de 

zandige kust buiten een strandslag toegestaan, indien: 

a. sprake is van vervangen, en 

b. de kabel of leiding het waterkerend vermogen van de waterkering en, in het 

geval van de zandige kust, de natuurlijke processen van verstuiving, erosie en 

afslag, niet aantast, nu of in de toekomst. 

 

Toelichting: Delfland respecteert bestaande situaties, waardoor vervanging mogelijk is, mits het 

waterkerend vermogen en in het geval van de zandige kust, de natuurlijke processen van verstuiving, 

erosie en afslag, niet wordt aangetast, nu of in de toekomst. 

 

12. In afwijking van de tweede voorwaarde, is het met een kabel of leiding kruisen van de 

zandige kust buiten een strandslag toegestaan, indien: 

a. het toepassen van deze voorwaarde, niet redelijk is in verband met een ander 

zwaarwegend belang, en 

b. de kabel of leiding het waterkerend vermogen van de waterkering en, in het 

geval van de zandige kust, de natuurlijke processen van verstuiving, erosie en 

afslag, niet aantast, nu of in de toekomst. 

 

Toelichting: Alleen in uitzonderlijke gevallen kan onder voorwaarden worden afgeweken van de eis dat 

kruisende kabels en leidingen de zandige kust ter plaatse van een strandslag moeten passeren. Hierbij 

kan gedacht worden aan aanlandingen van een kabel of leiding met een zwaarwegend maatschappelijk 

belang. Uitgangspunt is dat de veiligheid van de waterkering nu en in de toekomst niet in gevaar komt. 

Ook het beheer mag niet worden belemmerd en niet tot onevenredig hoge kosten voor Delfland leiden. 
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13. In afwijking van de zesde, achtste en tiende voorwaarde, is het aanleggen van een 

kabel of leiding in het grensprofiel van de zandige kust, in het leggerprofiel van de 

dijk-in-boulevard of in het leggerprofiel van de zanddijk toegestaan indien sprake is 

van vervangen. 

 

Toelichting: Delfland respecteert bestaande situaties, waardoor vervanging mogelijk is, mits het 

waterkerend vermogen en in het geval van de zandige kust, de natuurlijke processen van verstuiving, 

erosie en afslag, niet wordt aangetast, nu of in de toekomst. 
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7 TEKENINGEN1 
 

7.1 Strandbebouwing 
 

7.1.1 Seizoens strandbebouwing op het strand 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Seizoens strandbebouwing op een zandbed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.1.3 Seizoens strandbebouwing op palen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Tekeningen niet op schaal 

Gemiddelde 
Hoogwaterlijn 

Duinvoet 

≥ 2 m ≥ 10 m 

Gemiddelde 
Hoogwaterlijn 

Duinvoet 

≥ 10 m ≥ 2 m 

Gemiddelde 
Hoogwaterlijn 

Duinvoet 

≥ 10 m ≥ 2 m 
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7.1.4 Seizoens strandbebouwing op jaarrond palen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemiddelde 
Hoogwaterlijn 

Duinvoet 

≥ 10 m ≥ 10 m 

Palen: 
dik ≤ 0,50 m 
h.o.h. ≥ 3 m ≥ 1,50 m 
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7.1.5 Jaarrond strandbebouwing ter plaatse van dynamisch kustbeheer 
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7.1.6 Jaarrond strandbebouwing ter plaatse van niet dynamisch kustbeheer 
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7.2 Kabels en leidingen 
 

7.2.1 Kabel of leiding parallel aan de zandige kust 
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8 BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 

1. In deze beleidsregel en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: 

Bebouwingscontour: denkbeeldige lijn ten behoeve van ruimtelijke ordening om de 

grens van stedelijk netwerk en daarbuiten gelegen kernen aan te geven. 

 

Duinfront: zeezijde van de zeereep. 

 

Herbouw: Het verwijderen en opnieuw bouwen van een werk waarna de 

waterstaatkundige toestand van de waterkering hetzelfde is als daarvoor. In praktijk is 

dit het geval als er geen ingrepen zijn in de bestaande fundering, hetzelfde 

bouwoppervlak wordt aangehouden en er geen gewichtstoename is. 

 

Gemiddelde hoogwaterlijn: snijlijn van de gemiddelde van de jaarlijks gemeten 

hoogwaterniveau met het land 

 

Jaarrond strandbebouwing: op het strand gesitueerde semipermanente bebouwing, 

eventueel met zit- en terrasgelegenheid. 

 

Raai: in landelijke bestand opgenomen denkbeeldige lijn die haaks op de kust staat 

en jaarlijks qua diepte en hoogte wordt ingemeten. 

 

Seizoen strandbebouwing: in de periode van 1 maart tot 1 november op het strand 

gesitueerde bebouwing, eventueel met zit- en terrasgelegenheid. 

 

Stormseizoen: periode tussen 1 oktober en 1 april. 

 

Strand: kuststrook tussen de duinvoet en laagwaterlijn. 

 

Strandslag: gereguleerde overgang over het duin. 

 

Verbouw: uitbreiding aan bestaand werk waarbij het bouwoppervlak maximaal met 

10% toeneemt, waarbij de uitbreiding van het bouwoppervlak niet in de afslagzone of 

het grensprofiel is gesitueerd, het nieuwe vloerpeil niet lager is dan het bestaande 

vloerpeil en geen nieuwe fundatie wordt aangelegd. 

 

Verstoringszone: zone om een werk of leiding waarbinnen de invloed van de 

aanwezigheid of bezwijken van een werk of leiding merkbaar is. 

 

Weg: voor het verkeer geschikt gemaakte strook grond, inclusief alle hulpconstructies 

(zoals fundering). Hieronder vallen onverharde wegen, gesloten verhardingen en open 

verhardingen: 

- Onverharde weg: weg aangelegd zonder fundering, zoals wandelpaden, 

zandwegen of schelpenpaden. 

- Gesloten verharding: verharding opgebouwd uit een materiaal dat na het 

aanbrengen een solide geheel vormt en niet meer op te delen is, zoals asfalt 

en beton. 
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- Open verharding: verharding waarbij het wegdek bestaat uit losse 

elementen, zoals klinkers, betonplaten of tegels. 
 

Zandbanket: kunstmatige strandverhoging die wordt gebruikt als standplaats voor 

strandbebouwing. 

 
2. In deze beleidsregel wordt onder beschermingszone, legger, profiel van vrije ruimte, 

waterkering en werk verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de 
Keur Delfland. 

3. In deze beleidsregel wordt onder waterkerend vermogen verstaan hetgeen daaronder 
wordt verstaan in artikel 1.1 van de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland. 

4. In deze beleidsregel wordt onder afslagpunt, afslagzone, duinvoet, dynamisch 
kustbeheer, grensprofiel, leggerprofiel, verstuiving, zeereep verstaan hetgeen 
daaronder wordt verstaan in de Legger Zeewering. 

 


