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Zienswijze tav “Startdocument versterking zeewering Scheveningen” 
 
 
 
Door ondergetekende ir.Gaston Peer opgesteld met als doel:  
 

- Bij te dragen aan de inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden betreffende een aanstaande 
versterking van de Zeewering te Scheveningen. 

- Een alternatief (de “Window of Opportunity” –variant) aan te dragen. Deze voldoet aan gestelde 
randvoorwaarden en poogt tegemoet te komen aan zo veel mogelijk doelstellingen uit de diverse 
betreffende rapporten, en zo doende gegronde reden te geven opgenomen te worden als Alternatief in 
het vervolg van dit traject en de Projectnota.  

 
 
Bij deze verzoekt ondergetekende dit document conform de inspraakverordening op te nemen in de daarvoor 
bestemde procedure. 
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Deel 1A: Een kritische beschouwing van het Startdocument 
 
 
Hoofdstuk 2.4 : pagina 11 
 
Citaat: 
“Het beheersen van de risico’s …  
… Voor de risicobeheersing in badplaatsen bestaat vooralsnog geen norm. Op rijksniveau wordt gewerkt aan de 
Beleidslijn Kust en aan de Beleidslijn Buitendijkse Gebieden, maar beide notities zijn nog niet gereed. 
 
Reactie : 
- Wanneer worden deze notities openbaar ? 
- Welke positie nemen deze in ? 
- Welke invloed wordt hier van verwacht bv tav de risicobeheersing in het Havengebied en kansen op 

versterkende maatregelen in de zones “dijk tegen duinen“ en “Noordelijk Havenhoofd“ ? 
 
Hoofdstuk 2.5 : pagina 11 
 
Citaat: 
“ DOELSTELLING VAN DE PLANSTUDIE 
Het doel van de planstudie voor de versterking van de zeewering Scheveningen luidt als 
volgt: ” 
 
“Het komen tot snelle en zorgvuldige besluitvorming en concrete uitvoeringsafspraken over 
structurele en duurzame verbetering van zowel de veiligheid van het achterland, de 
risicobeheersing in de zeewering als de ruimtelijke kwaliteit van Scheveningen”. 
 
** Reactie : 

snel en zorgvuldige besluitvorming:  
Dit is een risicovolle doelstelling gezien de ingebouwde tegenstelling tussen “snel en zorgvuldig”. 
In de praktijk gaat dit soms samen met het fenomeen tunnelvisie.  
Zijn ter compensatie van het tijdverlies extra middelen ingezet ? 
Welke beleidsmatige maatregelen zijn ter compensatie genomen ? (denk aan een dubbelcheck of een 
terugkoppelingsmogelijkheid die het overhaast nemen van essentiële beslissingen ondervangt)  
 
Hoofdstuk 3.2 : pagina 16 

Afbeelding 3.6  
Kwetsbare punten in de zeewering  
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Hoofdstuk 3.2 : pagina 16 
 
Citaat: 
De primaire waterkering loopt achter de haven om (zie afbeelding 3.4). Vooralsnog is deze 
hier voldoende sterk om de veiligheid van het achterland te waarborgen. De aanwezige 
duinenrij langs het strand ter hoogte van de raaien 101.19 en 101.25 zal echter 
waarschijnlijk wel doorbreken bij een storm met een kans op voorkomen van eens per 10.000 
jaar. Als dat gebeurt, zullen de kades in de (buitendijkse) haven onderlopen. 
 
 
Hoofdstuk 3.4 : pagina 25 
 
Citaat: 
Met het vertrek van Norfolk uit Scheveningen Haven zal het havengebied een transformatie 
ondergaan. De ontwikkelingen zullen plaatsvinden op het Noordelijk havenhoofd, 
Landhoofd C (Nautisch Centrum), Norfolk terrein en locatie Viermaster.  
 
** Reactie (N.B. zie ook reactie tav hoofdstuk 5.2) : 
- Hoe verhoudt zich dit streven naar transformatie en economische vitaliteit in deze regio tot de niet geplande 
versterking van raaien 101.19 en 1 01.25 ? 
- Wat betekent dit praktisch (risicoverzekeringen, grondwaarde ed) voor mogelijke investeerders in deze 
gebieden ? 
 
 
Hoofdstuk 4.2 : pagina 28 
 
Citaat: 
Uit onderzoek ten behoeve van de Kustvisie 2050 blijkt dat .. 
Zowel een flexibele zeewering als een exploitabele zeewering is in de Kustvisie onderzocht, 
 maar niet haalbaar gebleken. 
 
** Reactie:  
exploitabele zeewering 
- op welke gronden is de exploitabele zeewering niet haalbaar gebleken ? 
- wat waren de andere onderzoeksresultaten ? 
- is er een variant met een gedeeltelijk exploitabele zeewering onderzocht ? 
 -    onder welke omstandigheden zou dit wel een haalbare variant zijn ? 
 
De zeewerings-variant in het Kustvisie 2050 rapport met zeewaartse verlenging van de havenhoofden en extra 
strandhaken is niet in het Startdocument teruggekomen. 
- Op welke gronden ? Wat waren de voor en nadelen ? 

 
 
Hoofdstuk 4.4.1 pagina 43 
 
Citaat pagina 43: 
 
Vanuit het oogpunt van toekomstvastheid scoort dit oplossingsprincipe gunstig. Door een 
verdere strandophoging is de veiligheid ook voor termijn van 200 jaar te waarborgen. Ten 
opzichte van de ingreep tot 50 jaar zijn nauwelijks extra effecten op de omgeving te 
verwachten. Ten opzichte van de situatie tot 50 jaar blijft de risicobeheersing en 
mogelijkheden tot versterking van de ruimtelijke kwaliteit onveranderd. 
 
**Reactie: De risicobeheersing en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit is in de situatie tot 50 jaar nogal 
ondoorzichtig en problematisch.(zie conclusies) Díe situatie blijft dus in blijft dus in de termijn tot 200 jaar 
onveranderd. 
 
 
Hoofdstuk 4.4.2 pagina 44 
 
Fragment Tabel 4.1  Gedeeltelijk overzicht  
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Citaat pagina 44: 
 
* Bij de investeringskosten is onder meer rekening gehouden met de kosten voor het aanbrengen van zand, de 
sloop en herbouw van bebouwing, de sloop en aanleg van infrastructuur, het vervangen 
van ondergrondse infrastructuur. Voor oplossingsprincipe 5: combinatie constructie en zand is in de 
investeringskosten rekening gehouden met een zware damwandconstructie, echter vooralsnog niet 
in combinatie met een verharde boulevard (conform Scheveningen Boulevard Visie). 
 
* Reactie :  
Oplossingsprincipe 5 is de belangrijkste (zo niet enige) variant:  
- Hoe verhouden zich kosten damwand / zandophoging zich hier ?  
- Waarom is een schatting van de kosten voor de verharde boulevard niet opgenomen? 
 
Het is reëel aan te nemen dat dit een veelvoud betreft van de kosten voor de damwand; dus nogal relevant. 
Gezien de aanzienlijke hoogte van deze kosten: 
-     Wie stelt zich hier garant en aansprakelijk voor ? 
- Nu lijkt het ten onrechte of oplossingsprincipe 3 duurder is dan principe 5. Hoe schat men dit werkelijk in ? 
 
Citaat pagina 44: 
** Uitgangspunt voor deze fase van de planstudie voor de onderhoudskosten voor de 
oplossingsprincipes met zand is dat er jaarlijks 10% van de aangebrachte hoeveelheid zand nodig is voor het 
beheer en onderhoud van de waterkering en de kust. Bij de oplossingsprincipes met een 
damwand of een constructie is rekening gehouden met beheer en onderhoud van de ondergrondse 
infrastructuur en de damwand/constructie (jaarlijks 1% van de investeringskosten).  
 

      ** Reactie :   “jaarlijks 10%” :  Hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling duurzaamheid ? 
 
 
Hoofdstuk 4.4.3 pagina 45 
 
Citaat pagina 45: 
4.4.3 CONCLUSIE 
 
Bij de verdere uitwerking van de oplossingsprincipes in alternatieven dient nadrukkelijk te 
worden gekeken naar de ruimtelijke inpassing van de maatregelen binnen de bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten van Scheveningen (zie ook paragraaf 5.4 en hoofdstuk 6): wat is de 
gewenste maximale hoogte van een damwand, zandbanket of constructie? Wordt daarmee 
aan de veiligheidsnorm gedaan? Hoeveel zand is vervolgens nog nodig? Door in de 
projectnota op deze vragen een antwoord te geven wordt gezocht naar het optimale 
ontwerp van de versterkingsmaatregelen waarbij èn wordt voldaan aan de veiligheidsnorm 
èn kansen worden geboden voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van 
Scheveningen. 
 
** Reactie : 
 
Natuurlijk wordt in de Projectnota het nodige verder uitgezocht en komen er dan nauwkeuriger cijfers naar 
boven. Niettemin stelt dit Startdocument zich ten doel een basis te leggen. 
Om in de Projectnota tot “het optimale ontwerp van de versterkingsmaatregelen” te kúnnen komen 
dienen gegevens en conclusies wel betrouwbaar en nauwkeurig genoeg te zijn. 
Het gevaar dreigt anders dat de Projectnota tot een “minst negatieve versterkingsmaatregel” wordt gedwongen. 
 
Toelichting: 
 
- Ook in de combinatie mét zand is al een damwand / constructie / boulevardverhoging van 2-3 meter vereist.  
(citaat pagina 38 : “Ter hoogte van de bestaande strandmuur komt een damwand die circa 2-3 meter boven 
de boulevard uitsteekt. Zicht op zee vanaf de boulevard en de eerste bebouwing is hierdoor niet meer 
mogelijk .... dat ook de boulevard moet worden opgehoogd naar de benodigde hoogte van 9 à 10 meter 
+NAP”. 
 
- Aangegeven wordt slechts dat er tav de damwand/constructie gestreefd wordt naar een “gewenste 

maximale hoogte”. Bij een verhoging van 2-3 meter mag je problemen verwachten als verlies van uitzicht, 
hoogteverschillen in promenade en hoge investeringskosten.Daarom mag er van uit worden gegaan dat de 
“gewenste maximale hoogte” significant lager uitkomt. 

- Is men zich van die problemen en kosten van een verhoging van 2-3 meter wel bewust ? 
(op pagina 38 wordt in dit kader zelfs gesproken van een “relatief lage harde constructie”) 
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Bijbehorende Tabel B7.8 - pagina 90-  verduidelijkt : 
 
Tabel B7.8 
Oplossingsprincipe 5: combinatie constructie en zand – 
Overzicht hoogte damwand en strandophoging per deelgebied voor planperiode 50 jaar 
 

 
 
 
** Reactie : 
 
- Bij deelgebied A. Boulevard wordt gesproken van een damwand van 2 meter boven Boulevardniveau en 
strandophoging van 0,80 meter. Hoe verhoudt zich dit tot de uitgangspunten in hoofdstuk 5 waar uit wordt 
gegaan van geen noodzakelijke versterking in dit gebied ? 
- Bij Deelgebieden B en C wordt uitgegaan van een Damwandhoogte +10m NAP ;  
We praten dan van een wand die 3 meter boven de huidige promenade uitsteekt, en dus ook over het mogelijk 
ophogen van de promenade hier met ongeveer 3 meter. 
Dat geeft dusdanige problemen dat er vanuit mag worden gegaan dat de “gewenste maximale hoogte” 
significant lager uitkomt. 
 
- De vraag in de conclusie : “Hoeveel zand is vervolgens nog nodig?” zal daarmee waarschijnlijk beantwoord 

worden met : “een aanzienlijk hogere hoeveelheid dan verwacht” 
 
- Betekent dit dat wanneer de damwand inderdaad een stuk lager dan 10m NAP wordt ; 
      het zandpakket dan hoger dan de bovengrens van 0,8 meter wordt ? 
 
- Inzicht in hoe de verhouding bij bv een maximale promenadeverhoging van 1,5 meter ligt ontbreekt.   

Zowel qua kosten van de boulevard-verhoging als de kosten voor het zandpakket. 
 
- Er ontbreekt een indicatie van een aantal varianten met een realistische maximale damwandhoogte 

/promenadeverhoging met prijsindicatie, in combinatie met een inzicht in de bijbehorende verhoging van 
het zandpakket en die prijsindicatie. 

 
- Er ontbreekt de notie van een “maximaal gewenst zandpakket”. Het zandpakket is aan erosie onderhevig; 

zeker bij toenemende stormen en stijgende zeespiegel. Wanneer een relatief groot aandeel van de 
kustwering wordt gedragen door het zandpakket komen doelstellingen tav duurzaamheid dan in gevaar ? 

 
Voor de vormgeving van de versterkende harde constructie wordt verwezen naar  
de Boulevardvisie / Plan Morales. 

 
- Met welke damwand– en promenadehoogtes wordt in het Plan Morales rekening gehouden ? 
 
- Is een elegante vereniging van die twee tot één attractieve ruimtelijke ingreep wel een reële optie ? 
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Hoofdstuk 5 pagina 47 
 

Citaat pagina 47:  
“Aan de hand van de voorgaande stappen zijn ter versterking van de zeewering 
Scheveningen de volgende twee alternatieven geformuleerd: 
1. een verharde zeewering; 
2. een nieuwe kustlijn.” 
 
** Reactie : 
-  Uit de drie oplossingsprincipes : “zand op strand”,  “damwandboulevard”, en “combinatie constructie en zand”  
is uit voorgaande feitelijk maar 1 principe reëel gebleken : De combinatie constructie en zand. 
Deze combinatie betreft feitelijk de combinatie van eerder genoemde oplossingsprincipes 
“zand op strand” en “damwandboulevard” 
 
-  Gesuggereerd wordt dat er nu twee onderling onafhankelijke alternatieven op basis van een reëel 
oplossingprincipe onderzocht worden; terwijl het in feite een inzoomen op de twee basis-oplossingsprincipes  
“zand op strand” en “damwandboulevard” betreft. En die zijn in voorgaande juist onafhankelijk van elkaar  
geen reële oplossing gebleken.  
 
- Oplossingsprincipe “zand op strand” heet nu : alternatief 2 : “een nieuwe kustlijn” en  
- Oplossingsprincipe “damwandboulevard” heet nu : alternatief 1 : “een verharde zeewering” 
 
 
Hoofdstuk 5.2 pagina 48 
 
Citaat pagina 48: 

        ALTERNATIEF 1: EEN VERHARDE ZEEWERING 
 
A. BOULEVARD 
“Voor het deelgebied A. Boulevard geldt dat…. 
… Indien gewenst kunnen in dit deelgebied maatregelen worden genomen ter 
verbetering van de risicobeheersing. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbrengen van 
zand om zo de bestaande boulevard in stand te houden”. 
 
** Reactie :  
Hier wordt duidelijk dat het hier niet twee gescheiden alternatieven betreft; maar een opsplitsing van één 
Alternatief in twee facetten:   
Als oplossing wordt in : “Alternatief 1: een verharde zeewering”  het aanbrengen van zand genoemd.   
 

Citaat pagina 48: 
B. GOLVENDE DUINEN & C. DORP AAN ZEE 
“ In de deelgebieden B. Golvende duinen en C. Dorp aan Zee zijn maatregelen nodig … 
…Een combinatie met een strandophoging is dan ook niet ondenkbaar om de hoogte van de constructie in deze 
deelgebieden te beperken en zo beter aan te sluiten bij de ruimtelijke karakteristiek ter plaatse”. 
 
** Reactie : 
Ook hier de oplossing harde versterking in combinatie met zand weer herhaald onder de noemer : 
 “alternatief 1 een verharde zeewering”. Sterker nog ; hier wordt gesproken van : 
 “een combinatie met een strandophoging dan ook niet ondenkbaar” : Terwijl eerder : “ noodzakelijk”  is 
geconcludeerd. 
 

Citaat pagina 49: 
D. DIJK TEGEN DUINEN 
“Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een versterking van de bestaande constructie 
(talud) in dit deelgebied”. 
 
** Reactie : 
Deze staat echter niet aangegeven op Kaart 5.6; hoe serieus wordt deze optie genomen ? 
 

Citaat pagina 49: 
E. NOORDELIJK HAVENHOOFD 
“Het laatste deel van de kuststrook.. 
….Versterkingsmaatregelen in dit deelgebied zijn in dit alternatief niet voorzien. Ook voor dit deelgebied geldt, 
net als voor Dijk tegen duinen, dat maatregelen getroffen kunnen worden om ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijk te maken en de risicobeheersing te verbeteren”. 
 
** Reactie :  
- Waarom zijn hier geen versterkingsmaatregelen voorzien en bij “dijk tegen duinen” wel; vergelijkbare 

randvoorwaarden lijken hier toch opgeld te doen ? 
- Welke principe mogelijkheden ter versterking zijn hier mogelijk wanneer men voor risicobeheersing in dit 

gebied wil gaan ?  
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Hoofdstuk 5.3 pagina 50 
 
Citaat pagina 50: 
5.3 ALTERNATIEF 2: EEN NIEUWE KUSTLIJN 
 
B. GOLVENDE DUINEN 
Ter waarborging van de veiligheid in dit deelgebied dient een zandvolume te worden aangebracht van 600 m3 
per strekkende meter. Uitgaande van bijvoorbeeld een bankethoogte van 10 meter +NAP betekent dit een 
zandbanket met een breedte van 60 meter.  
 
** Reactie : 
Genoemde bankethoogte van 10 meter + NAP op basis van de gewenste breedte van het zandpakket (en dus de 
gewenste breedte van het strand) geeft een vertekenend / niet relevant beeld : 
Eerder was al geconcludeerd dat een combinatie vereist is van constructie en zand.  
In tabel B7.8 wordt uitgegaan van een strandophoging van 0,6 meter over een breedte van 300m en een 
zandvolume van 180 m3/m . 
- Relevant is hoe hoog het zandpakket wordt in combinatie met een reële hoogte van de verharde zeewering 

in de variant van deze gewenste “nieuwe kustlijn”. Is daar inzicht in ? 
Er wordt gesproken van een gewenste maximale kadewandhoogte /Boulevardhoogte: 
Vanwege duurzaamheids doelstellingen, maar ook voor een gevoel van veiligheid geldt ook een “maximale 
zandpakket hoogte”. Het zandpakket dient om die reden een stuk onder de nieuwe boulevardhoogte te blijven. 
Dit kan zeer wel tot gevolg hebben dat de strandbreedte in dit vak de 100 meter passeert. 
Een breder strand is absoluut een positief effect. Er is echter een kritische grens waarbij het strand een té 
breed strand wordt. Functioneel is dit onprettig; ruimtelijk is dit ook niet attractief.  
Vanwege de kustmorfologisch vereiste wig-vorm danwel holle vorm van de kustlijn, heeft dit ter hoogte van het 
Noordelijk Havenhoofd een strandverbreding tot gevolg die mogelijk verder in zee steekt dan het Havenhoofd; 
en wordt daarmee een onmogelijkheid. 
- Is er dus reden om ook de notie “ maximaal gewenste strandbreedte” in te voeren ? 
- Is er dus reden om een variant die uitgaat van een zee-waartse uitbreiding van het Havenhoofd in te 

voegen ? 
 
Citaat pagina 50:  

C. DORP AAN ZEE 
In dit deelgebied is voor de veiligheid een zandvolume van 1.000 m3 per strekkende meter nodig. Ook nu geldt 
dat bij de omvang en vorm van het zandvolume in relatie tot de bestaande ruimtelijke karakteristiek nader 
wordt bepaald. 
 
** Reactie : 
Zie reactie “B. Golvende duinen”. 
- Hoe hoog wordt het zandpakket hier ongeveer bij reële damwand/boulevardverhoging en gewenste 

strandbreedte ? 
 

 

 
 

  
 
 

Kopie van pagina 51: 
<< Kaart 5.7 
 
** Reactie : 
 
Gezien de Zuid-Noord stroming van de zee 
dient de wig-vorm van het nieuwe strand 
begrensd te worden door een rechte, dan wel 
holle kustlijn.  
De kustlijn in kaart 5.7 vertoont echter een 
bolling ter hoogte van de gebieden Golvende 
Duinen en Boulevard. 
 
- Is men op de hoogte van deze beperkte 

mogelijkheden van een nieuwe kustlijn en 
de consequenties daarvan ? 

 
- Is men zich ervan bewust dat een 

zeewaartse uitbreiding van het Havenhoofd 
deze essentiële problemen ondervangt en 
zelfs optimaliseren van de kustlijn mogelijk 
maakt ? 
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Hoofdstuk 5.4 pagina 51 
 
 
Citaat pagina 51: 
 
OPTIMALISATIE VAN ALTERNATIEVEN IN DE PROJECTNOTA 
De twee alternatieven geven de hoofdkeuzes weer. In de Projectnota worden de twee 
alternatieven verder in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd. Daar waar nodig worden op 
punten varianten ontwikkeld. Bij de uitwerking en optimalisatie van de alternatieven spelen 
onder andere de volgende onderzoeksvragen een rol: 
 
 
** Reactie : 
 
Er wordt gesproken van twee alternatieven; terwijl er feitelijk maar sprake is van: 
Één hoofdkeuze en géén alternatief. 
Die hoofdkeuze is de combinatie van een harde versterkte zeewering, in combinatie met een opgespoten 
zandpakket. 
 
Bij de uitvoering van deze ene variant moet men rekening houden met:  
 
A. : De harde versterking die zo hóóg mogelijk moet zijn vanwege : 

o De veiligheid (tot 10m + NAP) 
o om het zandpakket binnen reële grenzen te houden 
 

   Tegelijkertijd moet de wering zo láág mogelijk zijn vanwege 
o Attractieve ruimtelijke ontwikkeling 
o uitzicht  
o kosten 

 
B. : Het zandpakket moet zo hóóg mogelijk zijn : 
- om de verharde constructie zo -relatief- laag mogelijk te laten zijn 
- vanwege de gewenste vorm van de kustlijn (om het strand relatief smal te kunnen laten zijn als gevolg van 

de wig-vorm) 
 
    Maar mag niet té hóóg zijn vanwege : 
- Duurzaamheid (hoe hoger het zandpakket hoe meer erosie) 
- Investerings- én onderhoudskosten 
- Wens om de kruinhoogte van het zandpakket significant lager dan de promenadehoogte  

(afhankelijk van de verhoging, bestaand = 7 meter NAP +) te houden. 
- het dreigen te ontstaan van een té breed strand 
- het dreigen te “verstoppen” van de Havenmonding 
-     kustmorfologische randvoorwaarden van de kustlijn  
 
 
C. : De basiskustlijn moet veranderd worden 
 
Deze moet vanwege kustmorfologie: 
-  in een wig-vorm met het breedste stuk strand bij het Havenhoofd 
 
Terwijl: 
-     het meeste zand in het middenstuk B vereist is. 
- het strand het breedst is, daar waar vanwege een vaargeul bij de Haveningang het water een bepaalde 

diepte nodig heeft. 
 
 
Conclusie tav : “OPTIMALISATIE VAN ALTERNATIEVEN IN DE PROJECTNOTA”: 
 
Deze ene hoofdkeuze (constructie en zand) wordt ingeklemd door een aantal tegengestelde  
maximale en minimale variabelen. 
Er is een gerede mogelijkheid dat die uiteindelijk onmogelijk blijken onderling af te stemmen zonder ingrijpende 
concessies aan doelstellingen en wensen. 
 
“Optimalisatie van Alternatieven”  komt hier feitelijk neer op het zoeken naar díe afmetingen van damwand, 
promenade, zandpakket en kustlijn waarbij deze ene hoofdkeuze misschien net zou kunnen. 
Op deze wijze is er geen keuze uit alternatieven mogelijk, noch ruimte gecreëerd om te optimaliseren. 
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Deel 1B     
 
Conclusies tav “Startdocument versterking zeewering Scheveningen”. 
 
In het Startdocument ter Versterking van de Zeewering te Scheveningen wordt de indruk gewekt dat na 
onderzoek drie bruikbare probleemoplossingen over blijven die uitgewerkt worden in 2 alternatieven. 
Feitelijk wordt onder de noemer “snel en zorgvuldig” afgestuurd op 1 enkele hoofdkeuze.  
Deze behelst :  
Het opspuiten van een zandpakket in combinatie met een verhoogde kadewand en boulevard. 
 
Met betrekking tot de cijfers omtrent de hoogte van de kademuur zowel als mbt de hoogte van het zandpakket 
wordt “naar de gunstige kant gerekend”, en worden relevante, essentiële cijfers weggelaten.  
Voorgestelde vorm van de kustlijn is onjuist. 
Dit leidt tot veel twijfels omtrent gemaakte keuzes: 
Er is een gerede kans dat tijdens het uitwerken realisatie van de hoofdkeuze niet mogelijk blijkt zonder 
significante concessies aan doelstellingen en voorkeuren, en dat een veelvoud van genoemde kosten 
noodzakelijk blijken. 
Er ontbreekt een alternatief om tav de hoofdkeuze “constructie en zand” een vergelijkende analyse te maken. 
Daardoor levert het Startdocument geen betrouwbare basis voor een succesvol vervolg.  
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Deel 2A : Toelichtende tekst bij het “window of opportunity”-alternatief. 
 
“No regret” vs “ Window of Opportunity” : een angstig vs een kansrijk alternatief.   
 
Van de stapel rapporten die de afgelopen decennia betreffende de kust geschreven zijn is op zich een aardige 
zeewering te bouwen. Die indruk kreeg ik een beetje bij het onderzoek dat ik hiernaar heb gedaan.  
Niet zo gek, we zijn een klein dichtbevolkt landje aan de kust; hebben een indrukwekkende geschiedenis van 
het gevecht tegen, en het winnen van land van op de zee. 
Onze projecten en vakmanschap op dit gebied zijn van wereldfaam. 
We hebben wat dat betreft dus ook een reputatie hoog te houden. 
Anderzijds behelst de kust een uniek stukje natuur; de Kennemer Duinen, de Waddenzee; van Noord tot Zuid 
vindt men langs de Kust prachtige natuurgebieden, ongerept en rustgevend. 
 
Niet zo vreemd dat er zo veel belangengroepen zijn die zich ten doel stellen om het onaangetaste karakter van 
de kust te beschermen: “Laat de Kust met rust” ; een bewonderenswaardige leus. 
 
Voor Scheveningen en Den Haag gelden echter ook andere belangen: 
Den Haag neemt in de Randstad in die zin een unieke plek in; Scheveningen is de enige plek waar  
de Randstad de Zee “kust”. De ligging aan zee is daarmee voor Den Haag een essentieel “unique selling point”. 
Daar komt bij dat Den Haag naar verschillende kanten toe ingeklemd zit, niet kan groeien en daarmee een 
achterstandspositie tov concurrerende steden heeft. 
 
Vanwege deze beperkte groeimogelijkheden zijn in de loop der jaren diverse ingrijpende scenario’s bedacht om 
zeewaarts te kunnen groeien : 
Eilanden voor de Kust, een strip grond parallel aan de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen ;  
en ga zo maar door. 
Nu er de laatste jaren steeds beter inzicht is gekomen in de vigerende en verwachte klimaatveranderingen;  
en de toenemende dreigingen die daar uit volgen zijn de diverse scenario’s meer dan ooit actueel. 
 
Je zou die scenario’s kunnen indelen in drie categorieën van benaderingswijze: 
 
-  Er is de overmoedige intentie; gebaseerd op een grenzeloos vertrouwen in de techniek die de natuur 
overwint; alles is mogelijk. 
Meest bekende voorbeeld is Dubai; hier is (dankzij Nederlandse ingenieurs) een eiland in zee geschapen 
waarvan de vorm is opgelegd aan de Zee; met als gevolg een levenslang onderhoud. De zee zal zich niet 
aanpassen. 
 
- Dan is er de angstige benadering; Deze komt neer op simpelweg de bestaande situatie op het land 
consolideren; dusdanig versterken dat de status quo gegarandeerd blijft. 
 
- Uit gesprekken met vissers en anderen die een levenslange relatie (hun bestaan) hebben gebouwd op de 
rijkdom en grillen die de Zee eigen zijn, is mij een andere houding tav de zee gewaar geworden:   
Die van Respect voor de Zee. De zee is een grootheid waar niet mee te sollen valt. 
Heb je doelstellingen omtrent de Zee: kijk dan goed en met respect naar de Zee. 
Volg met je ingreep haar dwingende voorkeur. “Go with the flow” is letterlijk het devies. 
 
In dat opzicht was het consult dat ik had met ir. Ronald Waterman een echte eye-opener: 
Het blijkt dat de kustlijn van Nederland tussen Hoek van Holland en Scheveningen vroeger 
“schuiner” liep ; bij Hoek van Holland is een stuk weggeslagen waardoor de kustlijn nu meer  
Noord-Zuid loopt dan haar natuurlijke lijn. 
In Den Haag is dat goed te zien aan de richting van de oude duinenrij waarop de stad is gebouwd; deze heeft de 
richting van de Laan van Meerdervoort; een richting met een lichte hoekverdraaiing tov de iets steilere huidige 
kustlijn. 
 
Toekomstige plannen voor de kustlijn zijn op dit principe gestoeld; herstel de richting van de oude, natuurlijke 
kustlijn door het ooit weggeslagen stuk bij Hoek van Holland te herstellen, en laat de kust vandaar in een 
wigvorm richting Scheveningen groeien.  
Op die manier wordt feitelijk de natuurlijke toestand, de oorspronkelijke kustlijn hersteld en wordt op natuurlijke 
wijze de kans op erosie en andere kustschade geminimaliseerd. 
Dat verklaart ook deels de wig-vorm van de geplande kustlijn in het Startdocument; ook hier wordt feitelijk de 
wens van de natuur gevolgd. 
 
Het startdocument gaat bewust om met die toekomstige plannen; tav de ingreep bij Scheveningen wordt 
gesproken van een “no regret” criterium:  
Een ingreep nu mag de toekomstige ontwikkelingen niet in de weg zitten; men zou er maar spijt van krijgen. 
De voorgestelde hoofdkeuze uit het Startdocument houdt daar inderdaad rekening mee: 
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Een wigvormige aansluiting op het Zuidelijk Havenhoofd blijft mogelijk; en de geplande wigvorm voor de kust 
van Scheveningen is een voorschot op wat men toch al van plan is op de langere termijn. 
Bij de bestudering van die toekomstige plannen en de mogelijkheden rond de Zeewering werd mij echter een 
optie duidelijk die in het verlengde ligt van die wigvormige uitbreiding voor de kust. 
En dat is die van ontwikkeling, bebouwing van het stuk grond dat aangroeit in de hoeken van het havenhoofd. 
 
 
In de IOPK studie “Lijnen in het Zand” is die variant onderzocht, maar is afgevallen: Niet noodzakelijk gezien 
het vertrek van Norfolk, niet haalbaar op dit moment, geen dwingende maatschappelijke gronden, althans niet 
nu, wellicht in een later stadium. 
 
De stelling die ik hier wil poneren is dat er wel dwingend maatschappelijke gronden zijn, dat die optie wel 
haalbaar is, en vooral juist nu. 
 
Recente ontwikkelingen -zoals het vertrek van Norfolk- geven meer ruimte voor ontwikkeling van het 
Havengebied. Uit het onderzoek van de commissie van der Zwan is echter gebleken dat die mogelijkheden even 
veel beperkingen als mogelijkheden met zich meebrengen.  
Het startdocument geeft verder ook niet bepaald aanleiding voor investeerders om op die “mogelijkheden” in te 
springen. Die ontwikkeling gaat daarmee een ongewisse toekomst tegemoet. 
 
Wanneer de ontwikkeling van het Havengebied integraal wordt aangepakt met de versterking van de zeewering 
in de variant met de landwinst op het breedste stuk van de wigvorm, ontstaan er een scala aan mogelijkheden.  
Een scala breed genoeg om een optimale variant in zich te dragen met voordeel voor alle partijen. 
 
De kans ligt er om in Scheveningen het pakket van voordelen op te pakken die deze integrale aanpak oplevert.  
Een unieke kans; zelfs mondiaal gezien. Een kans echter die zich maar éénmalig voordoet: 
Een standaard voorbeeld van een “once in a lifetime window of opportunity”. 
Ik wil er bij deze voor pleiten dat alle partijen daarom nu de handen ineen slaan en die kans grijpen. 
De strijd tegen de effecten van klimaatwijzigingen voert men over de hele wereld, en de ontwikkeling van een 
stad aan zee is overal een complexe uitdaging. 
Maar wij Nederlanders zijn op dat gebied toch de specialisten? 
Als iemand deze uitdaging een succesvol gevolg kan geven dan zijn wij het.  
Scheveningen heeft hier de kans met deze werkelijk integrale aanpak een voorbeeldig project te realiseren.  
En daarmee een ultiem staaltje van Holland-promotie te voorstaan. 
Laten we het criterium “no regret” vooral ook in dít licht beschouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Palmblad eiland met Burj-al-Arab hotel in Dubai 
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<<   Kunstmatig  
        Palmblad-vormig  
        eiland te Dubai 

Zandaangroei         >>  
naast Havenhoofd  
Hoek van Holland  

<<   Recreatieve          
Haven-uitbreiding  
IJmuiden 
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Deel 2B : Reactie op de IOPK studie “Lijnen in het zand”. 
 
In de IOPK studie “Lijnen in het Zand” -een studie die mede ten grondslag ligt aan het Startdocument- is de 
optie met landwinning onderzocht en beoordeeld. 
In het volgende citaat uit de onderbouwing worden een aantal mogelijkheden die landwinning oplevert duidelijk. 
De aannames die gedaan worden tav die mogelijkheden zijn echter op onjuiste gegevens gebaseerd: 
Waarschijnlijk was men destijds nog niet op de hoogte van de beperkingen die het vrijkomen van de Norfolk 
locatie in zich draagt oa volgens commissie van der Zwan. 
 

Citaat Hoofdstuk 3.3: 
 
 
 

 
 
Vervolg Citaat Hoofdstuk 3.3: 
 
“ Indien Norfolk blijft, zou een buitenhaven voor zeejachten gerealiseerd kunnen worden door 
 (à la Marina IJmuiden) achter de noordelijke havenpier een haven te graven in de (door kustmorfologische 
processen verder uitgroeiende) zanddriehoek .” 
 
**reactie : 
- Het probleem bij de ontwikkeling van het Havengebied en omgeving zit hem in de vermenging van 
verschillende functies: havengebonden activiteiten/ visserij, toerisme, recreatie, wonen en werken. 
Om die enigszins gescheiden van elkaar te kunnen ontwikkelen, zodat er geen nadelige beïnvloeding over en 
weer is, is letterlijk meer ruimte nodig. 
De conclusie die hierboven getrokken wordt tav het Norfolk terrein en een mogelijke jachthaven is daarmee een 
omgekeerde, en behoort te zijn : 
“Indien Norfolk vertrekt zou niet alleen een buitenhaven voor zeejachten gerealiseerd kunnen worden.  
Wanneer de (N.B door kustmorfologische processen verder uitgroeiende !) zanddriehoek bovendien voor 
ontwikkeling geschikt wordt gemaakt, ontstaat de mogelijkheid de andere functies onderling optimaal af te 
stemmen en een basis te leggen voor een vitale ontwikkeling van het hele gebied. 
 
- Tussen haakjes wordt vermeld maar is wel degelijk relevant: 
Het principe dat bij een zeewaartse uitbreiding van het Havenhoofd de zanddriehoek naast het Havenhoofd op 
basis van kustmorfologische processen op natuurlijke wijze aangroeit. 
Dit betekent omgekeerd ook dat bij een zeewaartse uitbreiding van het Havenhoofd de erosie aldaar sterk zal 
afnemen. Duurzaam en natuurlijk gaan hier dus een vanzelfsprekende verbinding aan. 
 
Vervolg Citaat Hoofdstuk 3.3: 
 
Een (beweegbare) brug over de kop van de haven verbindt de boulevard met het zuidelijk gelegen 
natuurgebied. Hierdoor wordt de langsverbinding versterkt, de relatie stad-groen, en wordt de scheveningse 
boulevard onderdeel van de lange kustroute. 
 
**reactie : 
Dit is voor een succesvolle ontwikkeling niet noodzakelijk; maar geeft wel een interessant beeld van de 
scenario’s die er op termijn mogelijk zijn. 

 
3.3. Scheveningen 
 
“Voor de Scheveningen-boulevard … 
….Daarbij kan het afnemen van de logistieke 
havenactiviteiten (bijvoorbeeld door verhuizing van 
Norfolk Lines) ruimte bieden voor nieuwe stedelijke 
locaties en recreatieve functies; een extra impuls 
voor het zeefront van Den Haag.” 
 
**reactie :  
De ontwikkeling van het Norfolk terrein is echter 
problematische gebleken: 
Minst problematische optie behelst de dure en 
ingrijpende verplaatsing van de visserij ea 
havengebonden bedrijvigheid naar het Norfolk 
terrein. 
- Bestaande woningen komen daarmee in de wind
van de vislucht te liggen: Bezwaarprocedures 
liggen op de loer. 
- Het Norfolk terrein grenst aan het beschermde 
natuurgebied in de duinen: 
De generatoren van de boten en de inherente 
geluidsoverlast maken een positieve uitkomst van 
een MER betreffende het terrein hoogst 
onwaarschijnlijk. 
- En vooralsnog is er de dreiging van het 
onderlopen van de kades 
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<< Uitvergroting van 
bovenstaande afbeelding 
uit de onderbouwing tav 
het IOPK rapport: 
 
“Scheveningen-Boulevard,
een verbinding tussen 
haven, dorp en Kurhaus” 
 
 
 
 
 
Uitwerking van een 
variant die gebaseerd is 
op zeewaartse uitbreiding 
van het Havenhoofd in 
combinatie met 
landwinning.  
Onderstaande tekening is 
gemaakt in opdracht van 
de Politieke Partij 
Scheveningen  
in samenspraak met  
ir. Ronald Waterman. 
(zie Plan PPS .pdf 2.6MB) 
Er zijn meerdere 
varianten mogelijk. 
Duidelijk is hier de ruime 
mogelijkheden die 
ontstaan voor een  
optimale afstemming van 
functies  
VV 
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Deel 2 C : Motie Geluk en de voordelen van de “window of opportunity”-variant 
 
Citaat : 
 
Motie Geluk (18 november 2003) 
 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de Zuid-Hollandse kust een aantal zwakke plekken 
in de duinen voorkomt, waarbij de veiligheid in het geding is; 
van oordeel, dat een kustuitbreiding van Zuid-Holland tot aan ongeveer Scheveningen gefaseerd uitgevoerd 
middels PPS-constructies mogelijk is; overwegende, dat daarbij natuurontwikkeling, recreatie en andere 
functies, alsmede bestrijding van verzilting en versterking van de kust mogelijk zijn, welke zienswijze mede 
breed wordt gedragen door de provincie Zuid-Holland; verzoekt de regering samen met de provincie Zuid-
Holland binnen twee jaar een verkenning op te stellen van een integrale, multifunctionele, duurzame en 
gefaseerde kustuitbreiding, waarbij veiligheid, nut, noodzaak, maatschappelijk draagvlak, 
 de mogelijkheid van een PPS-constructie en een maatschappelijke kosten-baten analyse centraal staan,  
en dit aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Geluk, Haverkamp,Van der Ham, Boelhouwer 
 
 
**reactie : 
Grondwinning op deze wijze; met zeewaartse uitbreiding van het Havenhoofd en landwinning, ligt in de lijn van 
toekomstig geplande ontwikkelingen. 
Tav die ontwikkelingen heeft de Kamer een motie aangenomen die het onderzoeken van een mogelijke 
PPS (Publiek Private Samenwerking) nadrukkelijk stimuleert. 
 
De optie met Landwinning maakt het mogelijk functies als visserij, havengebonden bedrijvigheid, wonen, 
recreatie, horeca, leisure en cultuur dusdanig voordelig te scheiden, en te doseren in gewenste porties; 
dat overlastproblemen door vermenging van functies en geforceerde verhuizingen vermeden moeten kunnen 
worden. 
Sterker nog ; de indelingsvrijheid die dankzij die landwinning verworven wordt zal programmatisch en 
functioneel unieke voordelige combinaties en verbindingen mogelijk maken. 
 
Investeerders die voorheen om deze reden afhaakten zullen nu bereid zijn flinke grondprijzen te betalen voor 
een -voor de gemeente- relatief goedkoop en snel te verkrijgen stuk grond op een “top A locatie”. 
 
In een PPS met die investeerders kan aan veel meer gestelde doelstellingen omtrent het Havengebied en de 
kust van Scheveningen tegemoet worden gekomen dan op basis van de voorgestelde optie in het 
Startdocument. Bovendien is zo’n PPS financieel gesproken veel minder risicovol. 
Om daar meer inzicht in te geven wordt hieronder puntsgewijs in willekeurige volgorde een overzicht gegeven 
van die doelstellingen en beoordelingscriteria -genoemd in diverse rapporten en het Startdocument- , waarbij  
deze PPS variant tov de oplossing in het Startdocument gerede kans maakt significant beter te scoren. * 
 
 
- Kustmorfologische wensen 
- Wensen tav natuur 
- Cultuurhistorische wensen 
- Ontwikkelingsmogelijkheden / ruimtegebruik 
- Ruimtelijke ontwikkeling 
- Economische kwaliteiten /vitaliteit 
- Wensen tav aantrekkelijk wonen, werken, recreëren 
- Verbindend element Haven-Dorp-Bad 
- Toerisme, verblijfsduur van bezoekers tijdens niet zomermaanden 
- Risicobeheersing  
- Toekomstvastheid 
- Veiligheid 
- Ontwikkelingsmogelijkheden van de Haven  
- Economische, recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van het strand. 
- Kosten/ baten aspecten; investerings- en onderhoudskosten 
- Duurzaamheid 
- Mate van robuustheid 
- Het imago van de Stad Den Haag 
- Het no regret criterium 
 
 
* een uitgewerkte beargumentering omtrent deze punten kan wanneer gereed op aanvraag nagestuurd worden 
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Deel 2 D : Het kostenaspect. 
 
Omdat er in het Startdocument de nodige onduidelijkheid is mbt het kostenaspect , 
en het toch wel relevant is daar enig inzicht in te hebben volgen hieronder: 
  
Zowel een rekenvoorbeeld (grove benadering) voor het alternatief in het Startdocument,  
als een rekenvoorbeeld van het “window of opportunity” alternatief. 
 
Tav het alternatief in het Startdocument : 
 
Het is niet ondenkbaar dat de werkelijke kosten een factor 4 of hoger komen te liggen dan in het Startdocument 
wordt verondersteld: 
 
- Harde versterking /ophoging inrichting Boulevard met 1- 1, 5 meter € 40 miljoen 
- zandpakket 1,20 meter € 15 miljoen 
- Onderhoud = 50 keer € 1,4 miljoen (wegens te laag ingeschatte investeringskosten, erosie, 

zeespiegelstijging en brandstofprijzen) = 70 € miljoen.  
 
Totaal publieke kosten : € 125 miljoen ( tov € 35 miljoen in het Startdocument, let ook op de verhouding 
investeringskosten/ onderhoud) 
 
 
Tav het alternatief “window of opportunity”: 
 
- Een vaste constructie , het ophogen van een gedeelte van de promenade met 1,5 – 2 meter (hoogst 
mogelijke, meest robuuste, luxe uitvoering , incl upgraden Pier) € 60 miljoen:  
voor de helft gefinancierd door grondopbrengsten en particuliere investeerders/exploitanten €10 miljoen : 
resteert voor Gemeente € 20 miljoen 
-  Versterking “dijk tegen duinen”en “Noordelijk Havenhoofd” = exploitabele zeewering 9-10 NAP+ ; met zachte 
duinafwerking aan strandzijde : Investeerders betalen investerings en onderhoudskosten. 
-  Zeewaartse Havenuitbreiding deels van opbrengsten grondverkoop, deels Rijk/Provincie : 
€ 10 miljoen, deels gefinancierd door investeerders (afwerking /bestrating bv) 
- Een significant smaller, lager zandpakket + surfriffen € 10 miljoen 
- Onderhoudskosten 50 x € 0,25 miljoen = € 12,5 miljoen 
 
Totaal publieke kosten : € 52,5 miljoen 

 
 
Deel 2 E : Eindconclusie en verzoek   
 
Omdat er gerede gronden zijn aan te nemen dat aangeleverde alternatief :  
de “Window of Opportunity variant” tav gestelde doelen en criteria beter scoort dan de variant in het 
Startdocument, en om een alternatief toe te voegen waarmee een vergelijkende analyse mogelijk wordt, 
verzoekt ondergetekende deze variant in het vervolg van het onderzoek op te nemen. 
 
 
 
 
Deze Zienswijze is tot stand gekomen op basis van een half jaar voltijds, intensief onderzoek. 
Ik heb daarvoor gerenommeerde specialisten uit wetenschap, politiek en bedrijfsleven geconsulteerd. 
Even veel waarde is echter gehecht aan gesprekken met bewoners en andere direct betrokkenen in het gebied. 
Zo heb ik oa gesproken met architecten, stedenbouwers, planologen, waterbouwkundig- ea civiele ingenieurs, 
biologen en onroerend goed investerings-specialisten.  
Maar ook met vissers, horeca specialisten, strand-exploitanten, surfers etc.  
Vanwege de 3 weken waarbinnen ik dit rapport af moest ronden is het niet mogelijk gebleken bij allen een 
akkoord te krijgen om hen namen hier te plaatsen. 
Gedane uitspraken in deze Zienswijze zijn dan ook volledig ter mijnen verantwoording. 
 
De komende weken verwacht ik die akkoorden echter alsnog.  
Wanneer voltooid wil ik graag op verzoek U die lijst doen toekomen. 
 
Hoogachtend : 
 
 
 
 
Ir.Gaston Peer 
gastronic@gmail.com 
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