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Een herontwerp voor de badplaats van Den Haag
Scheveningen-bad
Centrum Den Haag
1 km

Scheveningen is ontstaan als badplaats in 1818
met de komst van het badhuis, gesticht door Jacob
Pronk.

Sinds 1859 is er echt de badcultuur ontstaan, ontdekt door de zeer gegoede burgerij

Scheveningen groeide uit tot de belangrijkste bad1907: Met een badkoets werden de badgasten tot in plaats van europa. Een mondaine badplaats met
Voor deze badcultuur werd er ook gebouwd. Imzee gereden om een helend bad te kunnen nemen.
posante hotels verrrezen aan de kust, de bouelinternationale allure.
vard en de wandelpier werden aangelegd, zien en
gezien worden.

Het toppunt van de hoogburgelijke badcultuur was
het Kurhaus, gebouwd in 1885.

Na de oorlog doet het massatoerisme zijn intrede.
Investeerders zien veel geld in de badplaats.

De schoonheid die er toen was, de oorspornkelijke De jaren 70 : Met het op de schop gaan van
stedenbouwkundige opzet die bij de badcultuur
het gebied rondom het Kurhaus is de verhoorde van imposante blokken en open ruimten
rommeling van de badplaats Scheveningen
werdt gesloopt.
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Nu overheerst het beeld van Scheveningen met veel jaren 70 architectuur en de kustzone op afschuwelijke manier volgebouwd. Elke ruimtelijke relatie met de zee is verloren
gegaan. Hiermee is er ook ontzettend veel chaos ontstaan in de openbare ruimte. Er komen 12 miljoen bezoekers per jaar in de badplaats, dat wil zeggen dat de openbare ruimte nogal intensief gebruikt wordt , maar het functioneert niet goed. Een aantal voorbeelden, verrommeling en troosteloze doorgangen naar zee. Het zicht op zee
ontbreekt en soms moet je er zelfs opgewezen worden waar je moet zijn.
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Daarnaast is Scheveningen niet zomaar een badplaats. Het heeft een hele stad achter zich, Den Haag. Andere badplaatsen zoals Katwijk en Zandvoort hebben dat niet. Scheveningen heeft daarmee een unieke en ook belangrijke positie binnen de Randstad. Dit is niet altijd zo geweest. Oorspronkelijk
waren Scheveningen en Den Haag twee losse plaatsen. Maar in de loop van de tijd is Den Haag naar Scheveningen toegegroeid. Daardoor is er echter een grote druk komen te liggen op het gebied en vooral op de Gevers Deynootweg, want de verkeerscirculatie is niet in zijn totaal opgepakt vanuit de
stad met deze ontwikkelingen. Scheveningen is niet optimaal verbonden met den Haag.

Een ontwerp vanuit de openbare ruimte vooor de badplaats Scheveningen, waarbij het gebied beter gekoppeld wordt met de zee en met het achterland, de stad Den Haag.

Scheveningen is verbonden met de stad Den Haag door vier prachtige lange lijnen, welke het stedelijk frame vormen van de badplaats. Je ziet hoe de vier lijnen alle
vier komen vanuit het hart van de stad en aansluiten op de Gevers deynootweg. Deze hebben elk hun eigen karakteristiek en zijn bijzonder en scheppen daarmee een
bepaalde verwachting naar de badplaats toe. Ze sluiten echter verkeerd aan op de Gevers Deynootweg op een aantal cruciale momenten . De Gevers Deynootweg is dus
ontzettend belangrijk als verdeler van al die stromen mensen die aankomen in het gebied, maar het is een draak van een weg.

4. Zwolsestraat
2. Oude Haven
1. Scheveningseweg en Jurriaan Kokstraat
3. Nieuwe Parklaan en Badhuisweg

Vanuit de stad kom je verwachtingsvol naar de badplaats, wanneer je op de Gevers deynootweg kom je in chaos terecht. De Gevers Deynootweg functioneert slecht en is een onduideljk element . Vervolgens mist elke relatie met de zee en
speelt de dynamiek van het badleven af in nietzeggende doorgangen.

De weg heeft een natuurlijk verbreding. Ik heb daarom twee profielen moeten ontwerpen, één voor het
smallere gedeelte en één voor het bredere. Maar toch is het het belangrijkste dat het één lineaire lijn
wordt. Hierop doorstuderend ben ik op het volgende principe gekomen voor beide profielen.

Bij de ingreep gaat het dan ook om wat je als eindbestemming moet zien. Ik zie in mijn ontwerpmodel de
eindebestemming als natuurlijk de zee en de boulevard, maar juist ook de doorgangen er naar toe en de
Gevers Deynootweg. Het zijn júist deze drie samen die de zeebeleving vormen.
Bij het ontwerp gaat het erom deze op zich maar ook met elkaar beter vorm te geven.

Een assymetrich profiel. Ik heb het parkeren ondergronds gebracht. Waardoor er bovengronds ruimte
ontstaat. Deze ruimte gebruik ik om een langzaam verkeer loper aan de kant van de strandzijde te
ontwerpen, waarop de doorgangen naar zee goed kunnen aansluiten.
Ik vond het heel belangrijk dat in het profiel het langzaam verkeer overheerst en dat het een rustig
profiel is als tegenhanger van de rommelige plinten en gevels langs de straat.

Opgave

We zijn nu via de lange lijnen vanuit de stad via de Gevers Deynootweg aangekomen in het gebied en vanaf dan gaat er ook een hoop mis. Er is totaal geen ruimtelijke
relatie met de zee. De hele dynamiek van het badleven speelt zich af in de doorgangen naar zee. Er zijn veel doorgangen zoals je ziet, hier aangegeven, maar ze stellen
totaal niets voor. Een aantal voorbeelden rechts. Alle doorgangen zijn rommelig vorm
gegeven, er zit totaal geen eenheid, er is niets wat aansluit bij de weidsheid van de zee
en bij elke doorgang blijft het zicht op zee tot op het allerlaatst verborgen.

Ik heb er voor gekozen om juist niet de lange lijnen direct door te zetten tot aan de
boulevard, , maar om via de gevers Deynootweg als verdeler alle stromen te ordenen. Vanaf de Gevers Deynootweg ontwerp ik ruimtelijk betere en gevarieerde
doorgangen naar zee.

Binnen dit ontwerpmodel richt ik mij op een aantal cruciale momenten. De gevers Deynootweg als geheel, de aankomst bij seinpost En ik zoek naar een
hoofdmoment waar ècht de koppeling gemaakt wordt met het achterland en de zee.

Conclusie analyse en concept

In het smallere profiel van 22 meter breed is aan de aan de andere kant één in en uitrijstrook van de parkeergarage gelegen, waarop bomen geplaatst zijn. Ik heb een trampaal en lantaarnpaal in één ontworpen, om het aantal elementen op de weg te minimaliseren. Dit geeft ’s avonds het volgende beeld. Het tweede profiel. Dit profiel heeft een breedte van39 meter. Het autogedeelte is hier breder, om afslagen in
op te vangen. Ik heb hier daarom nog meer ruimte gegeven aan de voetgangers en fietsers, zodat de auto niet overheerst. Het profiel heeft daarmee ook een mooie verhouding samen met de hogere gevels. In dit
profiel komt wel een tweede in en uit rijstrook, waar ook de tramhalten in geplaats zijn. Deze strook is op sommige plekken verweven met het voetgangersgedeelte.
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Het is belangrijk dat er echt een plek is die direct het achterland met de zee
koppelt.waarbij de sterkste elementen van de badplaats, het Kurhaus, de
Pier en de Boulevard, nu ook visueel verbonden worden. Ik wil als het ware
een vestibule naar zee maken, een plek waar je even verblijft voordat je
naar het strand gaat, ik wil dat je hier de dynamiek van de badplaats echt
voelt. En natuurlijk moet het ook een mooie plek zijn met intrinsieke kwaliteit.
Die plek is naast het Kurhaus, daarvoor heb ik een nieuwe openbare ruimte
ontworpen.
Ik heb het volgende gedaan.
Ik heb daar terplaatse de Gevers Deynootweg omgelegd, zodat er een
goed bruikbare ruimte onstaat.
k heb de Palace promenade gesloopt. Zodat de relatie met de zee gelegd
kan worden.
Ontzettend gunstig is het ook dat deze plek de enige plaast is waar je naarbeneden gaat vanaf de Gevers deynootweg, bij de overige doorgangen
naar zee zie je zee nooit want je moet altijd omhoog gaan. Hier heb je dus
meeste contact met de zee, dus daarmee ontstaat er een plek waar je een
mooie openbare ruimte kunt maken.
Ik heb gekozen hier een plein te maken, de plek waar de dynamiek en het
concept van de vestibule letterlijk tot uitdrukking kan komen. Een publieke ruimte die er nu nog niet is in Scheveningen. Binnen dit plein heb ik het principe
echt sterk naar voren laten komen van zien en gezien worden, door gebruik
te maken van die hoogteverschillen. Die hoogteverschillen in mijn pleinontwerp heb ik uitgebuit door het hele plein extra 1.20 op te hogen, zo ontstaat
uitwisseling tussen plein, boulevard, en zo kan ook horeca onder het plein
geplaatst worden. Het plein bestaat uit 5 lagen.

Laag -1. Aan de zeekant is de boulevard horeca onder het plein gebracht. Aan de kant
van de Gevers Deynootweg de fietsenstalling.

Laag 0 De overstap van tram en bus vanuit de Gevers Deynootweg naar het plein.

Laag 1. Het plein. Zo open mogelijk met orthogonale vormen en een spannend lijnenspel
wat een visuele en functionele betekenis heeft

Laag 2 , De gebouwen die op het plein grijpen met arcades rondom.
Laag 3, Het hoogste element, de lichttoren (baken) van het plein.
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