Scheveningen, Olympische
zeilhaven in 2028
Ruimtelijk Programma van Eisen

Lelystad, 1 juni 2010

Voorwoord

Nederland overweegt om zich in 2028 kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen. Dat is precies
100 jaar na de laatste Olympische Spelen in ons land, in 1928 in Amsterdam. De gemeente Den Haag
heeft opdracht gegeven aan Waterrecreatie Advies BV om een Programma van Eisen op te stellen
waaruit de ruimtebehoefte moet blijken indien Scheveningen zich kandidaat zou stellen als locatie
voor het Olympisch zeilevenement. Het onderzoek moet primair inzicht geven in de ruimtebehoefte en
de daarmee samenhangende faciliteiten. Er wordt in deze fase wordt nog niet gekeken naar de
inpasbaarheid in Scheveningen.
Om inzicht te krijgen in de ruimtebehoefte zijn gesprekken gevoerd met het Watersportverbond, de
organisatoren van (o.a.) de North Sea Regatta en bestuurleden van Jachtclub Scheveningen. Verder
is gekeken naar de inrichting van de Olympische haven in Qingdao in China (Olympische Spelen
2008) en de haven van Valencia in Spanje waar o.a. in 2007 en 2010 de America‟s Cup is verzeild.
Wij zijn dank verschuldigd aan iedereen die aan dit onderzoek zijn medewerking heeft verleend,
waaronder Dong Yong Quan (Alex) in Qingdao en Gustavo Benevent in Valencia. Nederland verdient
na 100 jaar wel weer de Olympische Spelen.

Opdrachtgever:

Opgesteld door:

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Postbus 12 652
2500 DP Den Haag
Contactpersonen:
Mevrouw drs. W.E.M. van der Meijs
De heer T.W.G. van Dijk

Postbus 123, 8200 AC Lelystad
Tel. 0320 21 88 47, fax 0320 28 13 08
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1.

Inleiding

Het Ministerie van VROM heeft in samenwerking met NOC*NSF in 2008 het Schetsboek Ruimte voor
1
Olympische plannen opgesteld. Het Schetsboek doet verslag van ruimtelijke verkenningen naar de
mogelijkheden voor grootschalige sportevenementen in Nederland. De aanleiding ervoor werd
2
gevormd door het Olympisch Plan 2028 van NOC*NSF . In dat plan uit 2006 wordt een gefaseerde
strategie gepresenteerd om Nederland in veel facetten met behulp van sport op Olympisch niveau te
tillen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de relatie tussen sportparticipatie en gezondheid, de economische
en de sociale impact van sport. Een essentiële voorwaarde voor het plan is een goed netwerk van
infrastructuur en accommodaties dat het mogelijk moet maken om in Nederland grootschalige
(sport)evenementen te organiseren. Dat moet rond 2016 leiden tot een (sport)klimaat dat ons land ook
in de positie brengt een gooi te doen naar het organiseren van de Olympische Spelen in 2028. Het op
Olympisch niveau brengen van Nederland is echter het hoofddoel van de strategie en het organiseren
van de Olympische Spelen een mogelijk sluitstuk ervan.
In het Schetsboek wordt Scheveningen een aantal keren genoemd als locatie om in 2028 het
Olympisch zeilevenement te organiseren: “Het open water voor zeilen wordt gevonden voor
Scheveningen waar de spectaculaire races door tienduizenden te volgen zijn en de faciliteiten voor
een klein zeildorp en een groot zeilfeest tussen haven en boulevard reeds aanwezig zijn”.
Voor het zeilen is Medemblik op dit moment een “Centrum voor Topsport en Onderwijs” (CTO). In een
CTO worden het klimaat en de faciliteiten voor de beoefening van topsport verbeterd en daarmee de
sport als geheel beter in de samenleving verankert. Er vindt clustering plaats van een
toptrainingsaccommodatie met gespecialiseerde faciliteiten voor kennisontwikkeling, topcoaching,
training, gezondheidszorg en begeleiding. Een verband tussen de aanwijzingen tot CTO en de
plekken waar Olympische locaties komen, ligt voor de hand.
De gemeente Den Haag heeft in december 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het
Watersportverbond voor een periode van minimaal 5 jaar (t/m november 2013) waarin o.a. wordt
gesteld dat Den Haag zich wenst te profileren als „sportstad aan zee‟. De gemeente streeft ernaar het
(top)sportklimaat te optimaliseren via ondersteuning en samenwerking met organisaties in de stad met
als doel een bijdrage te leveren aan de door NOC*NSF beoogde top-10 positie van Nederland als
sportland in de wereld. Het Watersportverbond streeft ernaar via een door NOC*NSF goedgekeurd
Topsport Programma de zeiljeugd (Volvo Talent Plan), talenten (Volvo Talentploeg) en topzeilers
(Delta Lloyd Kernploeg) te trainen en begeleiden met als doel het winnen van medailles op de
Olympische Spelen, WK‟s, EK‟s en andere belangrijke internationale wedstrijden. De topsport voor
sporters met een lichamelijke beperking verdient daarbij een speciale plaats.
Om dit te bereiken heeft het Watersportverbond een geschikte trainings-, wedstrijd- en evenementenlocatie nodig. De gemeente Den Haag beschikt over „een haven‟ (Scheveningen), welke faciliteiten zij
ter beschikking wenst te stellen aan de topsport ambities van het Watersportverbond. Het
Watersportverbond zal ernaar streven Topsportevenementen in Scheveningen te organiseren. Het
Nautisch Centrum in Scheveningen speelt bij dit alles een centrale rol, maar de overeenkomst gaat
ook over de huisvesting van topsporters en een optimale combinatie van studie en topsport. Den
Haag (/ Scheveningen) is nu een Nationaal Training Centrum (NTC) voor het zeilen en streeft er naar
een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) te worden.
De lopende overeenkomst met het Watersportverbond is een belangrijke stap om Scheveningen
verder te ontwikkelen tot nationaal zeilcentrum. Er vinden al veel belangrijke zeilwedstrijden in
Scheveningen plaats, maar dit levert een impuls om die positie verder te versterken. Voorafgaand aan
de Olympische Spelen, waar dan ook, worden wereldwijd talloze grote zeilevenementen
georganiseerd. De meeste evenementen vinden plaats op zee en mede daarom is Scheveningen voor
Nederland een sterke kandidaat.
1

Schetsboek Ruimte voor Olympische plannen, Twynstra Gudde & Nieuwe Gracht, 2008

2

NOC*NSF “Olympisch Plan 2028, 2006
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2.

Doel van het onderzoek

2.1.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek moet primair inzicht geven in de ruimtebehoefte en daarmee samenhangende
faciliteiten indien het zeilevenement tijdens de Olympische Spelen (in 2028) in Scheveningen plaats
zou vinden. Er wordt in deze fase wordt nog niet gekeken naar de inpasbaarheid in Scheveningen,
wel naar de bestaande faciliteiten in o.a. het Nautisch Centrum. Bestaande faciliteiten en ruimte
kunnen worden benut voor zeilevenementen zoals de North Sea Regatta, maar bijvoorbeeld ook voor
het WK 470 in Scheveningen dit jaar. Scheveningen is verder al een keer benaderd als mogelijke
„stop-over‟ voor de Volvo Ocean Race in 2011-2012.
Alle evenementen hebben hun „eigenaardigheden‟. Bij de Volvo Ocean Race (VOR) moet bijvoorbeeld
rekening worden gehouden met een minimale waterdiepte van 5,50 meter en een vrije invaarhoogte
van 35 meter.

Volvo Ocean Race 2005-2006, stop-over in Rotterdam

De boten tijdens de Olympische Spelen zijn van een andere orde. Het gewicht van de boten uit de
Olympische klassen varieert op dit moment van ca. 20 kg (Mistral windsurf) tot 750 kg (Star).

De Star-klasse, op dit moment de grootste Olympische boot. Lengte 6,90 m, diepgang 1,02 meter.
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Verschillende boten vergen dus ook verschillende voorzieningen. Met de deelnemers komt een vloot
begeleiders/trainers in rubberboten mee. De afmetingen variëren en het zijn bijna allemaal
benzinemotoren. Ook dit is een factor waar rekening mee gehouden moet worden.

Foto SPA Regatta Medemblik, tegenwoordig de Delta Lloyd Regatta en een brand- en vuilwaterstation op Texel
Sporters moeten ergens slapen. De verschillen zijn groot: een tent, camper, appartement, kamer of
een hotel. Naast de prijs speelt ook de beschikbaarheid in de omgeving van de haven een rol.
En „last but not least‟, het rollend materieel van watersporters.

Olympisch dorp Athene2004

2.2.

Auto‟s, trailers en campers tijdens de United 4 in Workum

Methodiek

Op basis van opgedane ervaringen in Nederland en in het buitenland is een overzicht gemaakt van
ruimtevragende faciliteiten die voorkomen in een jachthaven en/of nodig zijn tijdens zeiltrainingen
en/of zeilwedstrijden. Het overzicht is in eerste instantie opgesteld in het Engels en besproken met het
Watersportverbond, bestuursleden van Jachtclub Scheveningen en de organisatoren van de North
Sea Regatta. Van het Watersportverbond zijn ook een aantal “wensen” in het schema opgenomen,
omdat zij nog bezig zijn met het realiseren van de in de samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Den Haag genoemde doelstellingen. Ook zijn de voorzieningen voor een aantal
Olympische klassen nog niet klaar. Hetzelfde overzicht is naar Qingdao en Valencia gestuurd met het
verzoek aan onze contactpersonen aantallen en/of het gebruikte oppervlak in te vullen. Op basis van
het beschikbare kaartmateriaal, met behulp van Google Earth of kengetallen zijn ontbrekende
oppervlakten ingeschat of berekend.
Van de in Nederland gehouden interviews is een verslag gemaakt dat integraal deel uitmaakt van
deze rapportage. Het verslag, gevolgd door een toelichting op de in het schema genoemde aantallen
en oppervlaktes geeft inzicht in de beschikbare, benodigde of gewenste ruimte. Onderscheid is
gemaakt in voorzieningen die buiten moeten worden gerealiseerd en voorzieningen die in gebouwen
zijn, of kunnen worden ondergebracht.
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3.
3.1.

Interviews met betrokkenen in Scheveningen
Jachtclub Scheveningen

Verslag van het gesprek met de Jachtclub Scheveningen te Den Haag d.d. 27 april 2010
Aanwezig: A.P.J. Buis (Jachtclub Scheveningen), F. Winterswijk (Jachtclub Scheveningen), Reinier
Steensma (Waterrecreatie Advies BV), Marijke Harmsen (Waterrecreatie Advies BV).
Door Waterrecreatie Advies BV is een schema opgesteld om de ruimtebehoefte te inventariseren voor
de ontwikkeling van de haven van Scheveningen als internationaal zeilwedstrijdcentrum, mede gelet
op de Olympische Spelen in 2028. Met behulp van het schema zal informatie van de Jachtclub
Scheveningen, het Nationaal Topsportcentrum van het Watersportverbond en de organisatoren van
de North Sea Regatta worden verzameld. Daarnaast wordt in het schema opgenomen de ruimte die
nodig was voor voorzieningen ten behoeve van het zeilwedstrijdcentrum tijdens de Olympische Spelen
in Qingdao (China) en de America‟s Cup in Valencia om een inschatting te kunnen maken van de
ruimtebehoefte voor de organisatie van topevenementen als de Olympische Spelen in 2028
(onderdeel zeilen) in Scheveningen. Vanwege de inventarisatie in het buitenland is het schema in het
Engels opgesteld. In het eindrapport zal een vertaling worden opgenomen.
Algemeen:
Verwacht wordt dat evenementen als de organisatie van een WK van alle Olympische klassen
ruimtelijk een probleem zal opleveren omdat een dergelijk evenement honderden boten trekt. Dit geldt
vooral als de plannen voor bebouwing van het voormalige Norfolk-terrein worden doorgezet.
Een probleem is dat campers zijn verbannen. Het verzoek aan de eigenaar van het koelpakhuis (v.d.
Zwan) om daarvoor het terrein bij het koelpakhuis te mogen gebruiken is afgewezen. Een ander
probleem vormen plannen voor de aanleg van een brug over de Pijp en mogelijk nog een andere hoge
verbinding over de ingang van de haven. De jachtclub biedt plaats aan grote jachten met een grote
doorvaarthoogte. Gevraagd wordt de noodzakelijke doorvaarthoogte in het programma van
eisen/wensen aan te geven. Hetzelfde geldt voor de diepgang. Deze is beperkt in de Pijp. Bij LW staat
daar slechts 3,20 m. Dit komt omdat op de bodem een drempel is aangebracht omdat oorspronkelijk
de aanleg van een sluis was voorzien.

Van der Zwan koelpakhuis op de achtergrond links

De Pijp

Vroeger stond de haven van Scheveningen in verbinding met de Kaag. Tegenwoordig is dat niet meer
zo. De watergang is alleen nog geschikt voor de afwatering van boezem water. Vanwege de aanleg
van het Norfolkterrein is de afwatering omgelegd via de haven. De wijk die grenst aan de terreinen
zone 1 t/m 4 op navolgende plattegrond heet Duindorp.
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Plattegrond havengebied en Norfolk-terrein

Bij evenementen zoals de NSR zijn toegangsbandjes nodig. Net na de spuisluis (bij zone 1) wordt het
terrein afgesloten. Deelnemers kunnen daar auto‟s, trailers en boten stallen. Dit jaar is minder ruimte
beschikbaar dan voorheen, terwijl het aantal deelnemers is toegenomen. De aan- en afvoerwegen en
de boulevard liggen overhoop en er is eenrichtingsverkeer geïntroduceerd. De zones 1 en 4 van het
Norfolkterrein kunnen dit jaar niet voor de NSR worden gebruikt. Er is wel een tijdelijk parkeerterrein
op het strand ten noorden van de haveningang gemaakt om het verlies van parkeerruimte aan de
boulevard op te vangen. Verder kan men parkeren in de wijk of voor de gebouwen aan de Tweede
Haven. Voor de herinrichting van de jachthaven (omklappen) voer een pontje tussen de oude kant en
het feestterrein. Leden kunnen over de steigers met een pasje van de ene naar de andere kant lopen,
anderen kunnen dat niet.
Het topsportcentrum organiseert dit jaar het WK voor de 470-klasse. Formeel is Jachtclub
Scheveningen de organiserende vereniging.
Uitbreiding van de voorzieningen is nodig omdat het Watersportverbond ook andere klassen die nu in
Medemblik varen naar Scheveningen wil halen. Dat betekent dat het Huis van de Sport moet worden
uitgebreid.
Op de tekening is het blauwe stukje haven van J.P. Malherbe, de ontwikkelaar van de
recreatieappartementen en de bedrijfsgebouwen van het Nautisch Centrum. Op de appartementen
rust nog een bedrijvenbestemming vanwege milieu- en geluidsnormen. Hierdoor is permanente
bewoning niet toegestaan. In de toekomst wordt dit mogelijk gewijzigd. De recreatieappartementen
zijn door Malherbe inmiddels verkocht aan ASR en zullen door Roompot vakantieparken worden
geëxploiteerd. De appartementen zijn niet op tijd klaar voor de NSR en kunnen daarom niet als
accommodatie dienen voor de bemanningen. De kade voor de appartementen wordt mooi en biedt
parkeerruimte tegen het gebouw aan. De huurders en/of eigenaren kunnen zelf in de parkeergarage
onder het gebouw parkeren.
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Toekomstige parkeerruimte voor de recreatiewoningen aan de haven

In de Tweede Haven komen 50 ligplaatsen (steigers zijn besteld) voor staandwantvissers. In de Derde
Haven, de oude Norfolkhaven, hebben zij een spoel- of “uitstinkmogelijkheid” voor de netten. De stank
van de netten is soms heel heftig en vervelend voor de jachtclub en de restaurants aan de Tweede
Haven.

Restaurants aan de kop van de Tweede Haven

Ligplaats voor beroepsvissers in de Tweede Haven

In de Derde Haven liggen ook kustwachtschepen en inspectievaartuigen. Voor de NSR dit jaar worden
tijdelijk steigers gelegd voor deelnemende jachten. Soms liggen inspectievaartuigen ook in de Eerste
Haven die voor de beroepsvisserij is gereserveerd. Bij grote drukte liggen schepen ook afgemeerd
aan de Jan Maaskade.
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Het Norfolk-terrein en de Norfolkhaven met de schepen van de Kustwacht

Bij de haven is een nieuwbouwplan dat “de Havenmeester” heet.
Achter het gebouwtje van Radio Holland is een parkeergarage gepland voor o.a. gebruik door
bezoekers van de Jumbo supermarkt. Op dat terrein is al betaald parkeren ingevoerd, in tegenstelling
tot de rest van het havengebied.
“Maritiem” is een watersportwinkel op de kop van de visafslag. Deze is heel groot en levert ook aan de
visserij (netten). Oorspronkelijk was het bedrijf (uit Katwijk) een toeleverancier van de beroepsvisserij.
Vrolijk Watersport zit een klein stukje verderop.
Het Spuigat, het grijze gebouwtje in
de buurt van de watersportwinkel, is
het clubgebouw van de clubleden met
sportvisboten. In 1986 werd het
clubgebouw van de vissers en zeilers
gesplitst. De zeilers kregen een ruimte
in de oude visafslag en de vissers
vertrokken naar een andere plek.
Toen zij daar weg moesten vanwege
nieuwbouw kregen de vissers van de
gemeente het Spuigat. De zeilers
hebben recent de
restaurantaccommodatie gekregen
aan de Hellingweg. De inrichting is
betaald door de jachtclub die het
grootste gedeelte vervolgens heeft
verpacht. Het is de bedoeling dat voor
het restaurant en de jachtclub een permanent terras wordt aangelegd grenzend aan het binnenterrein.
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Schema onder 2 – 2.3:
Marina Scheveningen is Jachtclub Scheveningen. De club is organiserende vereniging van de NSR
vanwege de erkenning van wedstrijden, maar de NSR organiseert het evenement. De jachtclub
organiseert zelf alleen de IJspegelrace (serieus evenement) en de IJskegelrace (voor minder
fanatieke zeilers). Aan de IJspegelrace die landelijke bekendheid geniet, doen circa 50 boten mee. De
IJskegelrace is meer een ledenactiviteit waaraan 5-15 boten deelnemen.
De jachtclub heeft 1 administrateur in dienst en in het seizoen 3 fulltime havenmeesters. Daarnaast
zijn 30 vrijwilligers actief inclusief een havencommissie.
De jachtclub heeft 296 ligplaatsen die 100 % bezet zijn. In de passantenkom kunnen maximaal 60
boten een plek krijgen. Voor megajachten is geen plaats mede gelet op de beperkte breedte van de
Pijp. In de Tweede Haven ligt een bunkerboot met een bootje ernaast waar diesel getankt kan worden
(langszij). Benzine is niet verkrijgbaar bij de bunkerboot, noch aan de haven. Het gevolg is dat men bij
een tankstation benzine moet halen en dat is vervelend. Anderzijds is voor de bunkerboot de verkoop
van benzine niet interessant vanwege de hoge milieueisen en de geringe afname door watersporters.
Sanitair wordt gedeeld met het Watersportverbond. Onder de recreatieappartementen zou sanitair
komen inclusief een kantoor voor de havenmeester. Er wordt nog gewerkt aan een plan om sanitair
onder de trappen van het complex te realiseren. Voor passanten is het (te) ver lopen naar de huidige
voorzieningen die in aantal vrij krap zijn. Ten aanzien van de ligplaatsen zijn geen uitbreidingsplannen.
De jachtclub huurt het water van de gemeente. Eens in de 15 jaar wordt door de gemeente
gebaggerd.
Schema onder 2.3:
80% van de ligplaatshouders komt uit de buurt. Parkeerruimte is nodig voor de vissers die een dagje
varen en met de auto komen. Voor de bemanningen van de jachten zijn meer parkeerplaatsen nodig.
In totaal gaat het om 150 parkeerplaatsen. Tot nog toe kan men parkeren in de directe omgeving van
de haven. Men kan een plekje zoeken aan drie kanten van de haven afhankelijk van de ligplaats. Als
de recreatieappartementen zijn opgeleverd ontstaat nieuwe parkeerruimte voor die gebouwen.
Bij de jachtclub liggen geen open boten. De kraan van 20 ton kan maximaal 19 ton tillen en wordt door
personeel van de scheepsondershoudbedrijven op het binnenterrein bediend. De kleine kraan (max. 1
ton) is aangepast voor het Watersportverbond. De bediening van die kraan wordt gedaan door het
Watersportverbond of door de havenmeester van de jachtclub.
De jachtclub biedt geen winterstalling. Ook voor materiaal van leden is geen voorziening.

20 ton botenlift met
daarop een mastenkraan
voor max. 1.000 kg
(tevens geschikt voor
trailerboten)
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Schema onder 2.4:
De receptie, douches en de
pantry aan de Hellingweg 136
worden gedeeld met het
Watersportverbond en NSR. In
de container (40‟ = 12 x 2,5 m)
bij de kraan is in de zomer
kantoorruimte voor de
havenmeester. In deze ruimte
wordt ook wedstrijdmateriaal
opgeslagen net als in een stukje
ruimte (5 x 3 m) aan de
Hellingweg op de
benedenverdieping. In totaal
2
zou hiervoor 100 m
beschikbaar moeten zijn
(inclusief een deel voor het
Watersportverbond).
Havenkantoor in de zomer van Jachtclub Scheveningen

Voor de NSR worden containers en toiletten bijgeplaatst. Bij het containerhavenkantoor is een
milieudepot van 2,5 x 5 m dat nog moet worden toegevoegd aan de lijst.
Mogelijkheden voor reparatie en
onderhoud bieden de bedrijven
die aan het binnenterrein zijn
gevestigd (motoren, boten,
zeilmakerij, scheepsbenodigdheden). In de directe
omgeving van de haven zijn drie
supermarkten (Jumbo, Aldi en
Hoogvliet). Restaurants zijn
volop te vinden. Ook op de hoek
van het recreatiecomplex komt
horeca en in de onderrand van
het complex zijn dagzaken en
winkels voorzien.
Watersportwinkel, reparatie en
onderhoud, zeilmakerij en verkoop
van catamarans

Samenvatting en conclusies:
 Jachtclub Scheveningen heeft bijna 300 ligplaatsen, 60 passantenplaatsen en verder geen
uitbreidingsplannen;
e
 Sanitair voor ligplaatshouders en passanten bevind zich op de 2 verdieping boven het
restaurant. Locatie is niet optimaal. Er zijn plannen voor een nieuw havenkantoor en extra
sanitair in het nieuwe appartementengebouw voor de haven;
 Ca. 150 parkeerplaatsen nodig. Nu parkeren in straten en op diverse locaties rond de haven;
 Geen winterstalling, wel reparatie en onderhoud (“knippen en scheren”).
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3.2.

Het Watersportverbond / Nationaal Topsportcentrum

Kort verslag van het gesprek met het Nationaal Topsportcentrum te Den Haag d.d. 23 april 2010
Aanwezig: Hessel Evertse (Watersportverbond), Edwin Lodder (Watersportverbond), Reinier
Steensma (Waterrecreatie Advies BV), Marijke Harmsen (Waterrecreatie Advies BV).
Door Waterrecreatie Advies BV is een schema opgesteld om de ruimtebehoefte te inventariseren voor
de ontwikkeling van de haven van Scheveningen als internationaal zeilwedstrijdcentrum, mede gelet
op de Olympische Spelen in 2028. Met behulp van het schema zal informatie van de Jachtclub
Scheveningen, het Nationaal Topsportcentrum van het Watersportverbond en de organisatoren van
de North Sea Regatta worden verzameld. Daarnaast wordt in het schema opgenomen de ruimte die
nodig was voor voorzieningen ten behoeve van het zeilwedstrijdcentrum tijdens de Olympische Spelen
in Qingdao (China) en de America‟s Cup in Valencia om een inschatting te kunnen maken van de
ruimtebehoefte voor de organisatie van topevenementen als de Olympische Spelen in 2028
(onderdeel zeilen) in Scheveningen. Vanwege de inventarisatie in het buitenland is het schema in het
Engels opgesteld. In het eindrapport zal een vertaling worden opgenomen.
Algemeen:
Door het Watersportverbond is met de gemeente een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van
een topzeilprogramma. Onderdeel hiervan zijn niet alleen topzeiltrainingen, maar ook opleidingen voor
andere beroepen. Het Nautisch Centrum is bedoeld als centrum voor de watergeoriënteerde sector,
waar niet alleen opleiding en training maar ook innovatie een belangrijke rol moet gaan spelen.
Voor innovatie in de sport is INO sport opgericht en de eerste twee veldlaboratoria ten behoeve van
topschaatsen en zwemmen. Een derde veldlaboratorium komt in Den Haag ten behoeve van kennis,
ontwikkeling en research in de watersport.
Het Nationaal Topsportcentrum is bedoeld voor toptalent dat daar kan wonen, trainen en studeren
(fulltime). De ambitie is om een toonaangevend topsportcentrum te ontwikkelen met een voorsprong
op het buitenland. Nederland is in potentie een zeilnatie en zeilen zou 50% van de medailles kunnen
leveren. Om de ambities waar te kunnen maken om in elke klasse bij de eerste drie te horen, zijn 50
zeilers nodig. Het topsportcentrum in Medemblik is geschikt voor de opleiding en ontwikkeling van
talent. Trainingen vinden vaak in de weekenden plaats. Voor veel studenten ligt Medemblik te ver weg
om even te gaan trainen en dat is een voordeel van Den Haag/Scheveningen. In Medemblik kan niet
op alle facetten worden getraind, het stroomt er bijvoorbeeld niet terwijl veel internationale
zeilwedstrijden op stromend water plaatsvinden. Als een kampioenschap verzeild wordt op nietstromend water, is Medemblik een geschikte trainingslocatie. In Medemblik kan eigenlijk altijd worden
gevaren, terwijl het in Scheveningen nog wel eens (te) ruw kan zijn.
Het Topsportcentrum Den Haag is een Nationaal Training Center (NTC). Een NTC is een keurmerk
van NOC/NSF. Den Haag is nog geen Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO).
Jachtclub Scheveningen is een watersportvereniging die de jachthaven exploiteert. De jachtclub
organiseert een beperkt aantal activiteiten en is geen onderdeel van het NTC Den Haag. De North
Sea Regatta (NSR) is wel formeel gelinkt aan de jachtclub. De club faciliteert en is niet initiërend.
Samenwerking met de jachtclub bestaat uit deelgebruik van bepaalde ruimten. De benedenverdieping
van het complex aan de Hellingweg 136, is door de jachtclub ingericht als restaurant („At Sea‟) en
verpacht aan een uitbater. Een klein deel van de horecavoorziening wordt door de jachtclub zelf
gebruikt. Voorheen was de splitsing zeilers en niet zeilers (sportvissers) bij de club heel sterk. Na
sluiting van de accommodatie aan de overzijde van het water zijn beiden samengegaan, maar het
blijkt moeilijk om de leden van het Spuigat naar de clublocatie aan de Hellingweg te krijgen.
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Edwin Lodder is manager van het NTC namens het Watersportverbond. Daarnaast heeft hij een
bedrijf dat evenementen organiseert. De nationale trainingsactiviteiten zouden gescheiden moeten
blijven van de evenementen zoals een WK of EK, de Delta Lloyd Regatta in Medemblik, etc.
Het aantal deelnemers aan de Olympische Spelen (zeilen) bedraagt ca. 400 met 270 boten.
Voorafgaand aan de Olympische Spelen worden de Pre-Olympics gevaren, “oefenwedstrijden” op de
locatie waar een jaar later de Olympische wedstrijden worden verzeild. Een ander evenement waar
Scheveningen voor in aanmerking zou kunnen komen, is het ISAF (International Sailing Federation)
jeugd WK (ca. 300 deelnemers uit 60 landen) of het ISAF Wereldkampioenschap (alle Olympische
klassen tegelijk op één locatie en meerdere deelnemers per land). Aan het ISAF WK doen ca. 1.100 à
1.200 boten en 1.700 zeilers mee. Dit is dus eigenlijk het grootste evenement en een goede
graadmeter voor wat nodig is in relatie tot de Olympische ambitie. Daarom wordt voorgesteld naast
het Nationale Topsportcentrum een kolom ISAF-WK 2014-2018 toe te voegen in het schema. Het
ISAF WK wordt nu nog om de 4 jaar gehouden voorafgaand aan het jaar van de Olympische Spelen.
Vaak is het ISAF WK een selectie voor deelname aan de Pre-Olympics. R. Steensma geeft aan dat
een keuze gemaakt is ten aanzien van de in het schema op te nemen evenementen (NSR,
Olympische Spelen Qingdao en Valencia (America‟s Cup). In de Toelichting en het verslag van dit
interview zal in ieder geval aandacht aan het WK worden besteed.
Dit jaar vindt in Scheveningen het Wereldkampioenschap (WK) 470 plaats. De 470 is een van de
Olympische klassen (2-mans boot, dames en heren). Het aantal deelnemers (boten) bedraagt
waarschijnlijk ca. 150. In Medemblik is de WK gehandicapten (IFDS Worlds, 6-16 juli 2010) omdat
NOC/NSF de mogelijkheden op het binnenwater graag wil behouden.

Een 2.4. Olympische klasse voor
gehandicapte zeilers. Training in
Medemblik. In deze klasse werd
e
Nederland 3 op de Paralympics in 2008
en won het WK in 2009.

- 11 -

Aantekeningen bij het invullen van het schema:
Schema onder 2, 2.1 en 2.2:
Rondom de trainingsgroepen zijn 15 personen (trainers en begeleiders) actief op dit moment. Het
aantal sporters is ca. 50. In het water liggen 8 boten. Dit worden er 16 gelet op de ambities die men
heeft en vanwege de Paralympics. Op dit moment heeft men op de wal 40 boten (vooral Lasers en
470). In de toekomst worden dit er 60 (inclusief multihulls).

Delta Lloyd Kernploeg 2010

Voor de trainingen
zijn nu 4 coachboten
(rubberboten)
beschikbaar (mede
voor „security‟) en 1
cameraboot. In totaal
dus 5. De
cameraboot is van
groot belang om de
topzeilers te laten
leren van gemaakte
fouten. In de
toekomst zal het
aantal coachboten 15
worden. De lengte
van de coachboten is
5,80 m, 6,50 m en
7,50 m. De grootste
is de video boot. De
maten zijn exclusief
1,5 meter extra
ruimte die nodig is
voor de motoren en trailers.

Evenement in Medemblik. Deelnemers op de wal en meer dan 50
rubberboten in het water
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Toegevoegd moet worden het plan om een
grote catamaran (20 x12 meter) in te zetten als
varend „fieldlab‟. De boot zal ook als startschip
kunnen worden ingezet bij de North Sea Regatta
en andere evenementen.
Uitgegaan moet worden van 3 Olympische en
12 trainingsgroepen. Het is niet reëel om de
capaciteit van Medemblik er bij te tellen. Deze
capaciteit moet wel incidenteel in Scheveningen
beschikbaar zijn.
Op dit moment gaan maximaal 48 boten het water op (43 + 5 rubberboten). In de toekomst moet
rekening worden gehouden met een maximum aantal van 90 boten die het water op gaan.
Schema onder 2.3:
Voor trainers en getrainden is parkeerruimte nodig voor ca. 25 auto‟s. Daarbij wordt ervan uitgegaan
dat mensen die vlakbij wonen op die fiets komen. In het schema moet daarom worden toegevoegd
een fietsenstalling voor ca. 25 fietsen (toekomst 50).
Voor campers van deelnemers aan trainingsgroepen is op dit moment behoefte aan 5 plaatsen. In de
toekomst zal dit 10 worden. Gebruikelijk is dat trainingspartners met twee campers naar een training
komen. Ook bij Olympische trainingen moet rekening worden gehouden met camperplaatsen.
Er zijn nu 40 plaatsen nodig in een „dinghy park‟ (afgesloten ruimte voor het stallen van zwaardboten).
In de toekomst worden dit 60 plaatsen. Het aantal op de wal te stallen kielboten bedraagt nu 8 en in
de toekomst 16. Het betreft boten uit de klassen: Star, Elliot en Sonar (voor de Paralympics).

“Dinghy park” of een stallingterrein voor
zwaardboten zoals Lasers en 470‟s. De boten
staan op een “waltrailer” en worden “met de
hand” naar het water gereden

Twee boten uit de Star-klasse op een wegtrailer.
Voor het manoeuvreren hiervan is een auto nodig.
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De grote kraan is geschikt voor boten tot 20 ton. Daarnaast is er een mastenkraan voor maximaal
1 ton. De kraan is van de investeerder (Malherbe) die de gebouwen en het binnenterrein exploiteert.
Voor het trainingscentrum is op dit moment 1 kraan genoeg. Op termijn zijn voor de Olympics
minimaal 2 kranen nodig voor kielboten en 1 zware kraan voor grotere boten. Organisatorisch is de
locatie van de kraan diep in de haven een ramp. Deze voorziening zou zo dicht mogelijk bij de ingang
van de haven moeten worden gesitueerd.
Er is 1 botenhelling met een lengte van 70 meter. Bovenaan is de helling 24 meter breed en onderaan
18 meter. Voor standaard evenementen en trainingen is de maat goed bruikbaar. Voor grote
evenementen als het WK is de voorziening te beperkt. Een probleem is dat de achterliggende
opstelruimte voor trailers ontbreekt. Deze worden bij gebrek aan beter nu op de openbare weg
gestald. Naast de helling zou een vlak stukje moeten zijn van zachter materiaal in plaats van beton om
voortijdige slijtage van het materiaal te voorkomen. In Weymouth (UK) is een goed voorbeeld te zien
van een geschikte voorziening zoals in de toekomst nodig is.

Een mooie brede trailerhelling met een water- en stroomaansluiting, maar een opstelruimte voor trailers en boten
ontbreekt
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Schema onder 2.4 :
De totale oppervlakte van het pand aan de Hellingweg 136 waarin Jachtclub Scheveningen en het
2
2
2
Watersportverbond zijn gevestigd, bedraagt 1.000 m (500 m op de bovenverdieping en 500 m
beneden). Beneden is 1/3 door de jachtclub in gebruik als horecavoorziening en 2/3 door het
restaurant dat door de jachtclub is verpacht. De overige ruimte (bovenverdieping) wordt door de
jachtclub en het Watersportverbond gedeeld. Op de verdieping nemen de receptie, beheerservice en
2
havenkantoor in de huidige situatie 40 m in beslag.

De receptie van zowel Jachtclub Scheveningen als het Watersportverbond (na sluitingstijd)

De beheerservice wordt gedeeld met de jachtclub. Gedeeld gebruik aangeven in het schema zodat
dubbeltellingen worden voorkomen. Voor coaches is ruimte nodig om trainingen voor te bereiden
2
(„Other marina offices‟). Op dit moment is hiervoor op de bovenverdieping 60 m beschikbaar,
verdeeld in twee ruimten van ca. 6 x 5 meter.
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De kleedruimtes/douches en toiletten op de bovenverdieping worden eveneens gedeeld met de
jachtclub. Ook passanten van de jachtclub maken gebruik van de voorzieningen. De gedeelde ruimte
2
inclusief de receptie is in totaal circa 100 m .
2

Voor het drogen van kleding is geen ruimte beschikbaar. Deze is wel nodig 15 m zou in de huidige
situatie voldoende zijn.
2

De keukenunit is ca. 30 m . Voor „first aid/massage/dopingcontrol‟ wordt op dit moment het
invalidentoilet gebruikt. Voor EHBO en massage is dit uiteraard niet zo‟n hygiënische oplossing.
2
In de toekomst zal hiervoor een aparte ruimte moeten worden gecreëerd van ca. 40 m omdat voor
een aantal klassen specifieke eisen gesteld worden met betrekking tot fysiotherapie. Het niet voldoen
aan de gestelde voorwaarden heeft als consequentie dat er niet kan worden gezeild.

Verkleedruimte en (open) douches. In de gang zijn afsluitbare ”lockers”.

Schema onder 2.5:
Voor de „dinghies‟ is op dit moment geen overdekte stallingruimte beschikbaar. In de toekomst zou
men graag over een loods beschikken waar men de boten opgetuigd in kan rijden om metingen te
doen, etc. Op deze manier zou ook voortijdige slijtage kunnen worden voorkomen. In Cadiz
beschikken de topzeilers bijvoorbeeld over een grote loods met deuren van 12 meter hoogte. Het Ten
Berge terrein zou bij uitstek geschikt zijn voor een dergelijke voorziening. De loods is van de
gemeente, maar is op dit moment gekraakt. De ruimte biedt een optie voor kantoor- en
nabesprekingsruimte, loodsruimte en opslag. Deze voorziening zou een afmeting moeten hebben van
2
2
ca. 500 m aangezien voor een 470 al een ruimte van 20 m nodig is ( inclusief ruimte om om de boot
heen te kunnen lopen). Deze voorziening moet naast een „dinghy park‟ op het land worden gecreëerd.
Het gaat dus niet om een keuze of/of, maar om voorzieningen die en-en zijn.
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Overdekte hal in Cadiz (Spanje) waar
zeilen worden opgeslagen en boten met
staande mast worden gestald.

Voor de trainingen wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de restaurantvoorzieningen op de begane
grond. Dit was oorspronkelijk wel de bedoeling en is een vereiste vanuit de NOC/NSF accreditatie.
Aangepaste lunchmenu‟s die passen binnen de trainingsschema‟s zijn wel mogelijk maar zijn te duur.
Om die reden eten trainingsgroepen boven hun boterhammen op. Bij het top beachvolleybal zorgen
vrijwilligers voor specifieke maaltijden afgestemd op de inspanningen van de topsporters. In het
restaurant op de begane grond met een sterrenkok past deze aanpak niet. Daardoor is de voorziening
voor de topzeilers nog niet beschikbaar. Wel wordt er gewerkt aan een oplossing die voor alle partijen
werkt. De nadruk wordt daarbij gelegd op de lunch.
Op het binnenterrein zijn verschillende aanvullende voorzieningen beschikbaar. Er is een
watersportzaak en catamarandealer, een zeilmaker, motoren- en polyesterreparatiebedrijf en de
kraanvoorziening. Een bootverhuurbedrijf ontbreekt. De watersportwinkel is zich aan het verbreden.
De investeerder Malherbe fungeert als huisbaas van de gebouwen en het binnenterrein en is
exploitant van de kraan (1 x 1.000 kg en 1 x 20 ton). Een deel van de ligplaatsen bij de kraan zijn van
Malherbe. Het Watersportverbond kan gebruik maken van de kraan en van de ligplaatsen in het water.
De havenmeester van de jachtclub en het Watersportverbond mogen de 1.000 kg kraan bedienen. De
grote kraan wordt door een van de bedrijven op het binnenterrein bediend.

Zicht op het binnenterrein vanuit het Topzeilcentrum
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Tijdens evenementen biedt de jachthaven te weinig ruimte. Er wordt een uitloop gecreëerd in de bak
van de Derde Haven. Bij zwaar weer is deze voorziening te onrustig en bij Noordwestenwind loopt de
golfslag de haven binnen. In dat geval moet worden uitgeweken naar de Tweede Haven.
Er is onvoldoende of geen ruimte beschikbaar voor fitness. Dit is een wel belangrijk onderdeel. Er is
ruimte gereserveerd voor fitness en „wellness‟ in de bestemming van de bebouwing rond het
binnenplein. Daarnaast is ruimte nodig voor „merchandising‟. Hier zou op de benedenverdieping
ruimte voor moeten worden gecreëerd. In Valencia is dit grootschalig aangepakt en beschikt men over
een gigantisch oppervlak. In het schema zou „VIPs en Hospitality‟ als categorie moeten worden
toegevoegd. Voor de ontvangst van sponsors, buitenlandse gasten, etc. is ruimte nodig. Deze
voorziening hoeft niet op de begane grond te worden gevestigd.
Uit veiligheidsoverwegingen is het zeer gewenst dat het helikopterplatform op het Norfolkterrein
beschikbaar blijft voor grote evenementen. Daarom wordt gevraagd deze voorziening in het schema of
in de Toelichting op te nemen (de diameter van een helikopterplatform is ca. 30 meter).
Schema onder 2.6:
Voor de organisatie van grote internationale topzeilevenementen is de beschikbaarheid van
accommodatie nodig voor accreditatie. Voor de topzeilers van het Topsportcentrum is daarom het
Huis van de Sport beschikbaar en zijn afspraken gemaakt met de woningbouwvereniging.
Daarnaast is accommodatie nodig voor de Talentengroepen die op vrijdag komen en tot maandag
blijven. Het gaat op dit moment om 35 personen. In de toekomst zal dit aantal verdubbelen. Voor deze
groepen is geen accommodatie beschikbaar. Het Roompotcomplex zou in theorie een optie zijn maar
is erg duur. Voor campers, die voor deze groepen een geschikte accommodatievorm bieden, is op dit
moment geen plaats.
Tijdens de North Sea Regatta verblijven de teams in hotels, aan boord of gaan naar huis. Men slaapt
niet of weinig aan boord, omdat er (te) weinig plaats is voor de hele bemanning en omdat de boten
voor de wedstrijd leeggehaald worden om gewicht te besparen.
Samenvatting en conclusies:
 In Scheveningen wordt op dit moment getraind door ca. 50 zeil(st)ers. Als iedereen er is,
liggen er 8 boten in het water en staan er ca. 40 op de wal (vooral Lasers en 470‟s). Conform
de ambities van het Watersportverbond worden dit resp. 16 en 60 (incl. catamarans).
 Er liggen nu 4 rubberboten in Scheveningen, dit worden er in de toekomst naar verwachting
15 inclusief „video boot‟. Mogelijk komt er nog een catamaran van 12 x 20 meter als varend
laboratorium en startschip;
 Er zijn nu 25 parkeerplaatsen voor auto‟s nodig, 5 plaatsen voor campers en een
fietsenstalling. Dit aantal zal in de toekomst globaal verdubbelen;
 Er zijn nabij het water 40 plaatsen nodig voor zwaardboten in een afgesloten „dinghy park‟ en
4 plaatsen voor kielboten. Dit worden naar verwachting resp. 60 en 8;
 Bij de trailerhelling ontbreekt een opstelruimte voor trailers;
2
 Graag ruimte reserveren voor een loods van ca. 500 m waarin de boten van de sporters en
de rubberboten veilig kunnen worden gestald, bij voorkeur met staande mast in de buurt van
de trailerhelling (Ten Berge terrein);
 Er wordt nog gezocht naar een fitness ruimte in de buurt (in complex recreatiewoningen?) en
voor evenementen rekening houden met extra ruimte voor het opvangen van VIP‟s, sponsors
en buitenlandse gasten;
 Als er in Scheveningen een ISAF WK zeilen zou worden georganiseerd, moet men rekening
gehouden met ca. 1.100 à 1.200 boten en 1.700 zeil(st)ers.
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3.3.

Organisatie van de North Sea Regatta (NSR)

Kort verslag van het gesprek met de organisatoren van de North Sea Regatta te Den Haag
d.d. 23 april 2010
Aanwezig: Edwin Lodder (Watersportverbond), Jan Bakker (NSR), Reinier Steensma (Waterrecreatie
Advies BV), Marijke Harmsen (Waterrecreatie Advies BV).
Door Waterrecreatie Advies BV is een schema opgesteld om de ruimtebehoefte te inventariseren voor
de ontwikkeling van de haven van Scheveningen als internationaal zeilwedstrijdcentrum, mede gelet
op de Olympische Spelen in 2028. Met behulp van het schema zal informatie van de Jachtclub
Scheveningen, het Nationaal Topsportcentrum van het Watersportverbond en de organisatoren van
de North Sea Regatta worden verzameld. Daarnaast wordt in het schema opgenomen de ruimte die
nodig was voor voorzieningen ten behoeve van het zeilwedstrijdcentrum tijdens de Olympische Spelen
in Qingdao (China) en de America‟s Cup in Valencia om een inschatting te kunnen maken van de
ruimtebehoefte voor de organisatie van topevenementen als de Olympische Spelen in 2028
(onderdeel zeilen) in Scheveningen. Vanwege de inventarisatie in het buitenland is het schema in het
Engels opgesteld. In het eindrapport zal een vertaling worden opgenomen.
Schema onder 2 – 2.3:
Aan de North Sea Regatta (NSR) doen in totaal 3.500 zeilers mee met in totaal 600 boten. Hiervan
liggen ca. 300 boten zeiljachten in het water en worden ca. 300 boten op de wal gestald (zwaardboten
zoals Laser, Finn, 470 en FD). Tijdens het evenement worden voor de kust 6 wedstrijdbanen voor een
groot aantal klassen uitgelegd (grote en kleine zeiljachten, sportboten / eenheidsklassen, catamarans,
kielboten en zwaardboten, waaronder een aantal Olympische klassen).
Jaarlijks trekt de NSR ca. 25.000 bezoekers. Delta Lloyd is hoofdsponsor. Dit jaar wordt als extra op
zaterdagavond een concert in de haven georganiseerd. Verwacht wordt dat deze activiteit 10.000
extra bezoekers zal trekken. In totaal worden dus 35.000 bezoekers verwacht. De NSR heeft 4 vaste
medewerkers in dienst en maakt gebruik van de inzet van 300 vrijwilligers. Elke avond is op het
binnenterrein live muziek en horeca in tenten enz.
Deelnemende kielboten liggen in het
speciale passantendeel van de
jachthaven en in de tijdelijke haven
die daarvoor speciaal in de Derde
Haven wordt ingericht. Zwaardboten
worden via de trailerhelling op de
kant getrokken. Boten op een
waltrailer zoals Lasers en 470‟s
worden zo dicht mogelijk bij de
trailerhelling gestald. Boten op trailers
die met een auto uit het water moeten
worden getrokken en verplaatst,
kunnen verder weg in zone 3 worden
gestald. In zone 3 zullen ook
aanhangers met reservemateriaal
een plek moeten krijgen. Door
opwaardering van de NSR neemt de
topsport kwaliteit en de
materiaalbehoefte bij de teams toe.
Er zullen naar verwachting ca. 30
extra coachboten (rubber boten,
„RIB‟s‟) worden ingezet.
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Probleem is dat Zone 1 en 4 van het voormalig
Norfolkterrein niet meer kunnen worden gebruikt tijdens
het evenement. In het water zijn voor de deelnemende
boten 300 ligplaatsen nodig en 30 plaatsen voor
coachboten. Voor de raceorganisatie zijn 40 „committee
en securityboten‟ nodig en 6 grote „RIB‟s‟ als persboot.
Voor „Hospitality en VIP‟s‟ zijn 20 boten nodig die in
lengte variëren van 5 tot 8 meter. Op het land moet
plaats zijn voor ca. 300 boten. In het totaal kunnen dus
zo‟n 700 boten op het water zijn.
Tijdens de NSR en andere grote evenementen moet de
waterruimte in de haven optimaal worden benut. Dit
betekent dat deelnemende boten rijen dik „gestapeld‟
worden afgemeerd. Voor deelnemers is dat niet optimaal.
Ook uit het oogpunt van veiligheid is het niet ideaal,
hoewel de norm voor een wedstrijdgebied wel anders is
dan in recreatieve sfeer. Nadeel van het stapelen is dat
deelnemers de mogelijkheid wordt ontnomen om te
trainen. Naarmate het niveau van de deelnemers stijgt ,
neemt de noodzaak en trainingsbehoefte toe.
“Gestapelde schepen” tijdens de NSR 2009
2

Geschat wordt dat voor een auto minimaal 10 m nodig is exclusief draairuimte. Auto‟s en trailers van
deelnemers moeten in zone 2 en 3 worden geparkeerd. Verwacht wordt dat het om ca. 1.000 auto‟s
gaat. Voor vrijwilligers is parkeerruimte nodig voor 150 auto‟s. Voor andere „evenementgebondenen‟
(sponsors, personeel, gasten) is parkeerruimte voor 300 auto‟s nodig.
Uiteraard moet ook in parkeerruimte voor bezoekers (ca. 3.000 – 10.000 auto‟s) worden voorzien. In
de directe omgeving is daarvoor echter geen ruimte. De NSR beschouwt het niet als haar taak om
voor deze categorie parkeerruimte te organiseren. Vanwege de werkzaamheden aan de boulevard
worden de komende 3 jaar barre tijden verwacht ten aanzien van het parkeren en de verkeersstromen
die het evenement met zich meebrengt.
Campers zijn dit jaar
verbannen uit het gebied
wegens plaatsgebrek. Vorig
jaar waren er 40 campers van
deelnemers. Het belang van
ruimte voor campers wordt
onderschat bij topzeilevenementen. Campers
bieden accommodatie aan de
zeilers (slapen en eten), maar
ook opslagruimte voor
reservemateriaal en extra
zeilen. Vaak wordt pas op de
wedstrijddag of vlak voor de
wedstrijd besloten welke
zeilen meegaan of worden
gebruikt. Overtollig materiaal gaat van boord en wordt in een auto, trailer, speciale aanhanger of
camper opgeslagen. Een camper is dus meer dan een tent of hotelkamer om te slapen. Het is voor
veel deelnemers, zeker in de open klassen, een betaalbare plaats om op de locatie te overnachten en
materiaal bij de hand te hebben.
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Camperplekken bij de haven zijn daarom noodzaak bij de ontwikkeling van Scheveningen tot
topwedstrijdzeilgebied. Men wordt nu naar de camping in Kijkduin of Duinrell verwezen, of naar de
boulevard waar 10 plekken zijn. Als je het goed wilt doen is dit geen oplossing. De deelnemers
kunnen immers niet op de fiets reserveonderdelen vervoeren of zeilen wegbrengen. In feite zijn 50
camperplaatsen nodig. Bij de organisatie van een ISAF WK zijn 150 camperplekken noodzakelijk.
Bij de boten die op het land gestald worden, moeten 200 trailers gerekend worden. De ISAF schrijft
2
hiervoor een plaats voor van 4 x 3 meter voor een 1 mansboot (12 m ) en een plaats van 7 x 4 voor
2
een 2 mansboot (28 m ). Voorgesteld wordt de normen van de ISAF aan te houden. Deelnemers van
grote jachten nemen ook aanhangers mee met materiaal dat ergens gestald moet worden. Vorig jaar
waren dat 40 trailers en
aanhangers. Dit aantal neemt
elk jaar toe. Tijdens WK‟s wordt
materiaal ook in containers
aangevoerd. Hiervoor moet
ruimte beschikbaar worden
gesteld. Bij voorkeur moeten
boten en trailers, aanhangers en
containers achter een gesloten
hek geplaatst kunnen worden.
Hierin moet in de toekomst
kunnen worden voorzien. Op dit
moment staan zelfs de boten
van de Olympische kernploeg
en coaches niet achter slot en
grendel door het ontbreken van
een goede voorziening.
Klein afgesloten opslagterreintje voor trailers onder de watersportwinkel

Trailers, aanhangers en boten op het niet afgesloten binnenterrein
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Tijdens de NSR zijn de bestaande botenkranen onvoldoende. Daarom worden langs de Dr. Lelykade
2 mobiele kranen extra ingezet om boten in en uit het water te halen.
De Eerste Haven kan niet worden gebruikt tijdens de NSR en WK‟s omdat die in gebruik is bij de
beroeps- en sportvissers. De zeevisserij is sinds vorig jaar weer groeiend in Scheveningen.
Schema onder 2.4:
2
Tijdens de NSR wordt de bovenverdieping aan de Hellingweg 136 als regatta office gebruikt (500 m ).
2
Dit is niet voldoende. Aanvullend is 150 m ruimte nodig als „committee en juryruimte‟. Dit jaar kan
gebruikt gemaakt worden van een gedeelte van de nieuwbouw in het Nautisch Centrum dat nog niet is
opgeleverd.
2

Voor EHBO is een mobiele unit beschikbaar van 12 m . Daarnaast is ruimte nodig voor een
ambulanceauto en een Portocabin.
Verzocht wordt in het schema afvalinzameling toe te voegen. Hiervoor is een voorziening op meerdere
plaatsen nodig tijdens het evenement. Daarnaast worden in zone 3 en op het middenterrein 2
containers van 40‟ neergezet voor de opslag van regatta materiaal.
Schema onder 2.6:
Het binnenterrein van 35 x 70 meter is helemaal evenemententerrein met horeca (3 bars) en
5 verschillende eetgelegenheden. In de toekomst hoopt men het terrein te kunnen uitbreiden voor de
recreatieappartementen aan de haven. Door niveauverschillen zal dit gedeelte alleen niet optimaal
kunnen worden benut.
Diesel is voor de pleziervaart en beroepsvaart
verkrijgbaar bij een drijvend brandstofstation.
Voor benzine is er niets en er zijn geen
mogelijkheden om dat te faciliteren. Vooral
voor de coachboten is dat lastig. Afgelopen
jaar heeft Gulf een tankauto neergezet waar
benzine kon worden gehaald. Vanuit
veiligheidoverwegingen is dat niet de beste
oplossing. Bij meerdere grote evenementen
zou dit opgelost moeten worden. Ook
ontbreekt op dit moment een vuilwaterpomp.
De Roompot appartementen worden in juli
opgeleverd voor verhuur. Dit is te laat om
accommodatie te bieden tijdens de North Sea
Regatta in 2010. De teams verblijven in
hotels, slapen aan boord of gaan naar huis.
Zelden kan een hele bemanning aan boord
slapen. Het is ook niet handig omdat de boten
voor de wedstrijden leeggehaald worden om
gewicht te besparen.

Indeling binnenterrein tijdens NSR 2010
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Samenvatting en conclusies:
 Aan de NSR 2010 doen 3.500 zeilers mee op 600 boten. Ca. 300 boten liggen in het water, de
andere 300 worden aan land gestald op trailers. Rekening houden met 200 trailers,
afmetingen conform ISAF voorschriften;
 Daarenboven liggen er nog ca. 100 extra boten in de haven i.v.m. dit evenement. (30 boten
voor coaches, 40 boten voor het startcomité/veiligheid op het water, 6 grote rubberboten voor
de pers en 20 boten voor speciale gasten/VIP‟s). Voor een groot gedeelte gaat het om
rubberboten of RIB‟s die op een trailer worden aangevoerd. Er dient in ieder geval rekening te
worden gehouden met 50 extra trailers;
 50 trailers/aanhangers/containers met materiaal van grotere zeiljachten;
 De NSR trekt jaarlijks ca. 25.000 bezoekers plus 10.000 extra op zaterdag (Havenconcert);
 Er is ruimte nodig voor ca. 1.500 auto‟s (deelnemers 1.000, vrijwilligers 150 en sponsors,
personeel en gasten 300);
 Parkeerruimte bezoekers: 3.000–10.000 auto‟s;
 50 camperplaatsen, bij een ISAF WK ca. 150 camperplaatsen bij of in de buurt van de haven/
boten;
2
 Regatta Office: 650 m ;
 Ruimte reserveren voor EHBO, ambulance, opslag regatta materiaal en vuilinzameling.

3.4.

Ruimtelijke consequenties, normen parkeerruimte voor auto’s en trailers

Wat de ruimtelijke consequenties betreft, kan uit de gezamenlijke interviews worden geconcludeerd
dat men zich over de North Sea Regatta of een ander grootschalig zeilevenement (ISAF WK Zeilen,
Volvo Ocean Race, Pré-Olympics, Olympische zeilwedstrijden) vooral zorgen maakt over het
beschikbare oppervlak aan land voor auto‟s, trailers en boten. De wens om campers in de buurt van
de haven te kunnen stallen is pragmatisch ingegeven: materiaal, eten en goedkoop slapen in de buurt
van de boot. De ruimte op het water is krap, maar met wat souplesse en de extra ruimte in de
Norfolkhaven moet het lukken. De jachthaven (Jachtclub Scheveningen) heeft op dit moment geen
uitbreidingsplannen of- wensen, anders dan extra sanitair en een nieuw havenkantoor in het bijna
voltooide appartementengebouw aan de haven. Het Watersportverbond zit nog in een
ontwikkelingsfase. Het aantal sporters dat in Scheveningen zal of wil gaan trainen neemt nog toe.
Medemblik blijft als Trainingcentrum bestaan voor bijvoorbeeld jeugdploegen en trainingen op
“stilstaand water”. Het gevolg van deze geleidelijke omschakeling is dat het aantal boten in
Scheveningen toeneemt, zeker als men elke dag gaat trainen of een trainingwedstrijd wil varen.
Om de boten veilig te kunnen stallen is behoefte aan een afgesloten terrein voor trailers en voor boten
in de buurt van de trailerhelling. Verder is behoefte aan een loods of gebouw voor de stalling van
boten, (trainings)materiaal en de mogelijkheid om binnen reparaties te verrichten.
Het is in deze fase van dit onderzoek niet nodig om de opties in Scheveningen te onderzoeken. In
eerste instantie is het de bedoeling de ruimtelijke consequenties van grootschalige zeilevenementen
als de NSR en een het faciliteren van een Topzeilcentrum in kaart te brengen. Gezien de
gesignaleerde problematiek is nader onderzoek gedaan naar reële normen voor het parkeren van
auto‟s, trailers en boten in aantallen zoals genoemd in de vorige hoofdstukken.
3.4.1.

Parkeerruimte voor auto‟s

Auto‟s kunnen worden geparkeerd op een vlak terrein dat verder bijvoorbeeld
gebruikt kan worden voor evenementen of andere doelen. De zones 1 t/m 4 van
het Norfolkterrein worden bijvoorbeeld op dit moment als zodanig gebruikt.
Indien een dergelijk terrein geasfalteerd of bestraat wordt, neemt de kwaliteit toe
en vindt het parkeren ordelijker (en efficiënter) plaats. Het is ook mogelijk een
“mooi” of in ieder geval netjes parkeerterrein aan te leggen, passend bij de
omgeving. Omdat de achtergrond van dit onderzoek de eventuele
kandidaatstelling van Scheveningen als zeilhaven voor de Olympische Spelen is,
zijn wij uitgegaan van een “mooi” parkeerterrein dat aan de huidige Europese
normen voldoet: de nieuwe parkeerterreinen bij Bataviastad in Lelystad.
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Bataviastad, rechts de parkeerterreinen en midden onder de (onderscheiden) VOC parkeergarage

Grijs zijn de parkeerterreinen en groen de parkeergarage
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4 parkeergedeelten aan een dubbele toegangsweg en links daarnaast een enkele uitrit

Inclusief doorgaande fiets- en wandelpaden.

Met een rolhek afgesloten parkeerterrein(langparkeren)

Kengetallen auto‟s:
2
1. Open parkeerterrein incl. aan- en afvoerwegen: 54.000 m geschikt voor ca. 1.650 auto‟s is
2
32,5 m per auto
2
2. Afgesloten parkeerterrein: 6.300 m incl. toegangsweg en rolpoort, excl. ruimte voor
2
autobussen, geschikt voor ca. 200 auto‟s is 31,5 m per auto
2
2
3. Parkeergarage: 4.235 m netto excl. aan- en afvoerwegen, geschikt voor 180 auto‟s is 23,5 m
per auto
2

Netto oppervlak parkeerplaats is 2,5 x 5 meter is 12,5 m . De aan- en afvoerwegen, aankleding en
manoeuvreerruimte bepalen dus voor een belangrijk deel het oppervlak per auto.
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Tijdens de NSR 2010 is nog een controleberekening gemaakt van het gemiddelde oppervlak per auto
2
op het Norfolkterrein. Het totale aantal auto‟s is niet geteld, maar op 9.800 m stonden 350 auto‟s,
2
gemiddeld 30 m per auto. Dit is in de tabel (PvE) in hoofdstuk 6 ook aangehouden.
Kengetallen trailers en boten:
Volgens de heer Lodder rekent ISAF, de internationale zeilfederatie, met een oppervlak van 4 x 3 =
2
2
12 m voor een 1 persoonsboot en 7 x 4 = 28 m voor een 2 persoonsboot. De benodigde
stallingruimte voor een 1 persoonsboot (bv. Laser) is dus in oppervlak vergelijkbaar met een auto.
2
Trailers van kielboten met dissel etc. zijn langer, stel 10 x 4 = 40 m . Genoemde maten zijn incl. ruimte
om rondom een trailer te kunnen lopen, maar excl. manoeuvreerruimte voor eventuele auto‟s die
nodig zijn om de boten op zijn plaats te zetten.
2

Tijdens de NSR 2010 stonden op een deel van het Norfolkterrein, oppervlak 5.200 m , 150
2
boottrailers. Het gemiddelde oppervlak bedroeg dus 35 m per trailer incl. draairuimte. Het totale
aantal trailers is niet geteld.
Samenvatting en conclusies:
 Als gemiddeld oppervlak voor een parkeerplaats voor een auto incl. draairuimte is in het PvE
2
2
van Scheveningen 30 m aangehouden. Voor een trailer 35 m . In Qingdao is gerekend met
2
2
gemiddeld 25 m per auto en 40 m per trailer.

Voorbeelden van het efficiënt opruimen van boten en materiaal
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4.

Voorbeelden in het buitenland

4.1.

De Olympische haven in Qingdao

De Olympische haven
in actie

In 2008 werden de Olympische Spelen georganiseerd door China. Het land is traditioneel zeel sterk
vertegenwoordigd tijdens Olympische evenementen en heeft kosten noch moeite gespaard er de
“beste Spelen ooit” van te maken. China is een immens groot land en hoewel Beijing de meeste
sporten huisvestte werd er bijvoorbeeld in Hong Kong dressuur gereden. Het Olympisch zeilen werd
georganiseerd in Qingdao.
Qingdao is een havenstad aan de Zuid Chinese Zee, circa 800 km ten zuidoosten van Beijing (zie ook
de volgende figuur).

Qingdao ligt ca 800 km
zuidoost van Beijing.
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De stad heeft een lange geschiedenis. Al 4.000 jaar geleden werd in de toenmalige nederzetting
handel gedreven en werd gebruik gemaakt van de strategische locatie aan de kust. Aan het begin van
e
de 20 eeuw kwam de stad onder Duits bewind. Nog steeds zijn de effecten daarvan terug te vinden in
de stad, niet in het minst vanwege de bierbrouwerstraditie die uit Duitsland werd meegenomen. Het
grootste biermerk van China is Tsingtao en komt zoals de naam al aangeeft hier vandaan.
Ook op andere vlakken is de Europese invloed merkbaar. De stad is schoon, groen en ook het klimaat
is gematigd. Mooie zomers en niet al te strenge winters.
De stad ligt op een heuvelachtig schiereiland, met uitlopers tot in zee, met tussen de uitlopers baaien
met geel/grijs zand. Een belangrijk deel van de kust wordt gebruikt voor havenactiviteiten, vooral
containerterminals en scheepswerven. De kust en de stranden hebben een grote aantrekkingskracht
op de bevolking, die er bij mooi weer massaal naar toe trekt. De lokale overheid ziet de kracht van de
kust ook en heeft een ononderbroken wandelroute langs de baaien aangelegd, met een totale lengte
van meer dan 40 km.

Wandelroute langs de kust van Qingdao.

De
„boardwalk‟
langs de
kust
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De locatie van de Olympische haven was niet direct beschikbaar. Om een goede faciliteit te bouwen
langs de kust moest eerst een actieve scheepswerf worden ontmanteld. Waar dat in Nederland niet
zonder slag of stoot zou lukken, is de site in Qingdao in circa 6 maanden omgebouwd van een actieve
scheepswerf tot een vlakke zandplaat.

Ontmanteling scheepswerf

Het hoofdprogramma van de Olympische Spelen speelt zich af in Beijing. In Qingdao wordt alleen
gezeild. Daarom is er voor gekozen alle faciliteiten die verband houden met het evenement te
concentreren op het terrein waar de Olympische haven wordt aangelegd. Dit betekent naast de
thuishavenfunctie voor een grote vloot Olympische klassen met alles wat daarbij hoort aan materieel,
tevens het wedstrijdleidingcentrum, perscentrum, accommodatie voor deelnemers en begeleiding,
publieke ruimten voor toeschouwers, etc.

Ontwerpschets van de Olympische faciliteiten in Qingdao
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Zoals bij elke Olympische ontwikkeling wordt ook in Qingdao nadrukkelijk nagedacht over de
mogelijkheden voor gebruik van de haven en de overige ontwikkelde faciliteiten na de spelen. Er is
voorzien in een cruise terminal en jachthavenontwikkeling. De gebouwen gaan dienst doen als hotel
en commercieel vastgoed.
Het totale oppervlak van de Olympische faciliteiten is 45 hectare. Hiervan is 30 hectare in gebruik voor
de sporters en hun faciliteiten. Het totale project omvat land, water en een offshore deel. Op het land
worden gebouwen ontwikkeld waar het wedstrijdcentrum wordt gevestigd, administratiekantoor,
atletenaccommodatie en voorzieningen, een perscentrum, een logistiek centrum en overige functies.

Bovenaanzicht van de
haven en omliggend
terrein

Vanwege de locatie van de haven, aan de kust en met diep water voor de deur, moeten er zware
golfbrekers worden aangelegd om te voorkomen dat de boten in de haven schade oplopen.

Overzicht van de bouw
met duidelijk zichtbaar de
golfbrekers

De golfbrekers en de oevers van de jachthaven omsluiten een oppervlak van 15,5 hectare. Zeewaarts
daarvan wordt een pier aangelegd voor cruiseschepen, de pier en het omsloten water hebben een
oppervlak van 7,5 hectare.
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De wedstrijden worden dicht voor de kust gehouden. Er zijn vier wedstrijdgebieden voor de
verschillende disciplines.

Overzicht wedstrijdgebieden. Het Olympisch zeilcentrum ligt tussen banen A en B

Fotocollage van de bouw

Overzicht haventerrein
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“Cruisepier” (steiger voor cruiseschepen na de
Olympische Spelen)

Perscentrum

Geconstrueerde trailerhelling en drijvend platform
waar vanaf schepen te water werden gelaten.

2 kranen (3 t)
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4.2.

De haven van Valencia

De America‟s Cup is de oudste en meest bekende internationale
zeiltrofee waarom nog steeds fel wordt gestreden. In 1857 is de Cup als
wisselprijs beschikbaar gesteld door een syndicaat dat met de schoener
“America” een zeilwedstrijd in New York won. De Cup kwam terecht bij de
New York Yacht Club (NYYC) en bleef daar tot 1983. Van 1876 tot 1967
is er altijd maar één uitdager geweest, sinds 1970 werden meerdere
uitdagers toegelaten. Na een serie voorwedstrijden werd de uiteindelijke
uitdager bekend.
De wedstrijden zijn altijd gezeild met grote en extreem dure jachten.
Topontwerpers mochten experimenteren en kregen alle ruimte om het
snelst mogelijke schip te bouwen. Voor de Tweede Wereldoorlog werd
gestreden met de zogenaamde J-class jachten. Ongetwijfeld behoren
deze schepen nog altijd tot de mooiste zeiljachten ter wereld. In de afgelopen jaren zijn o.a. bij Royal
Huisman in Vollenhove een aantal van deze jachten gerenoveerd en nieuw gebouwd, dus Nederland
heeft bouwtechnisch en ontwerptechnisch „een relatie‟ met deze klasse. Na de oorlog werd de Cup
een aantal jaren niet verzeild, tot een nieuwe klasse, de 12-metre class werd geïntroduceerd. Deze
klasse werd de standaard tot 1987 toen de International America‟s Cup Class werd geïntroduceerd.
In 2003 werd in Nieuw Zeeland om de Cup gestreden. Na een serie selectiewedstrijden wonnen de
Zwitsers met het Team Alinghi, gesponsord door multimiljonair Ernesto Bertarelli. Met een 5-0
overwinning versloegen zij de Nieuw Zeelanders. De Zwitsers mochten vervolgens bepalen waar de
volgende strijd om de cup plaats zou vinden en zij kozen voor Valencia. In 2007 werd voor het eerst
in Valencia gezeild. 9 landen en 11 zeiljachten streden om de Louis Vuitton Cup. De winnaar mocht
tegen het Zwitserse team van Alinghi zeilen. Emirates Team New Zealand won de Vuitton Cup, maar
verloor wederom van Alinghi, 5 tegen 2. Na deze wedstrijd is er grote beroering ontstaan in de
zeilwereld. Er werden nieuwe regels geïntroduceerd en uiteindelijk werd beslist dat het mogelijk is met
multihulls te varen binnen de klassenreglementen. Daarmee werd de strijd om de America‟s Cup in
2010 een hele speciale. Team BMW Oracle streed met een trimaran met vast vleugelzeil tegen een
catamaran met conventionele (maar wel geavanceerde) zeilen van team Alinghi. Het BMW Oracle
Racing Team won de wedstrijd en de Cup keert na jaren afwezigheid terug naar Amerika.

J-class jacht Valkyrie2 verloor de strijd om de Cup in 1893

De BMW Oracle, winnaar in 2010
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Om de (bestaande) jachthaven van Valencia geschikt te maken voor de America‟s Cup in 2007 was
een uitgebreide verbouwing noodzakelijk.

Een Google foto van de haven in november 2007
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De nieuwe haven bood in 2007 plaats aan de 12 teams die streden om een finaleplaats in de
America‟s Cup. Zij namen een groot deel van het basin in beslag en tevens had elk team een loods
waar ze de schepen en toebehoren konden stallen en zo nodig behandelen. In het basin voor de
America‟s Cup boten is ook een grote pier van 250 m lengte aangelegd voor 60 megajachten, de
meeste jachten waren gelieerd aan de campagnes van de teams.
Langs het toegangskanaal naar het havenbekken waar de America‟s Cup boten zich bevinden, zijn
aan twee zijden nieuwe jachthavenfaciliteiten aangelegd met een capaciteit van 700 ligplaatsen,
variërend in lengte van 10 tot 150 m.
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Het gebouw Veles e Vents
2

Dit is een gebouw van ongeveer 11.000 m , bestaande uit 4 niveaus betonnen platforms. De
terrassen, houten daken en de glazen façade maken dit een prachtig uitkijkpunt over de stad.
Het gebouw was bestemd om te worden gebruikt als een gebouw voor de gasten tijdens de America‟s
Cup, daarom voorziet het gebouw in:


Een geweldige plek om te kijken hoe de jachten en zeilen worden gereed gemaakt aan het
begin van elke wedstrijd.



Een uitzichtpunt op zowel de havens als op de wedstrijd die plaatsvindt op zee.



Exclusiviteit. De gasten moeten het gevoel hebben een onvergetelijke ervaring te hebben.



Gemakkelijk te bereiken vanaf de „superyacht‟ steiger.

Het terras is een uitbreiding van het gebouw Veles e Vents, een grote ruimte voor ontmoeting,
2
onderwijs en vrijetijdsbesteding, met een oppervlak van 15.000 m .
Ondergrondse parking voor 800 voertuigen is ook gerealiseerd. De parkeergarage bevindt zich onder
het terras.

Gebouw Veles es Vents

Rond het basin zijn de teamfaciliteiten aangelegd. Hier wordt het werk verricht om de boot te
optimaliseren en te onderhouden. Elk van de teams heeft een modulair opgebouwde basis, met
minimale afmetingen van 35 x 70 m. In elk van de bases zijn faciliteiten mogelijk zoals kantoren,
fitnessruimte, cafetaria en terrassen. Ook is ruimte gereserveerd voor hulpvaartuigen.
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Foto‟s van de haven en de faciliteiten:

Team Luna Rossa from Italy

Press centre

Overview megayacht pier

Alinghi Base
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5.

Ruimtelijke consequenties

De ruimtelijke gevolgen van de interviews in voorgaande hoofdstukken zijn verwerkt in een schema.
Dit schema is ook naar Qingdao en Valencia gestuurd. In het schema zijn aantallen en
ruimtevragende onderdelen benoemd.
5.1.

Onderscheid jachthaven en evenementen

In het schema is onderscheidt gemaakt tussen de jachthaven zoals die nu functioneert in
Scheveningen, Qingdao en Valencia en de haven wanneer daar een evenement plaatsvindt.
Uitgangspunt zijn de bestaande voorzieningen in de haven, aangevuld met benodigde extra
voorzieningen tijdens een evenement. De voorzieningen van Jachtclub Scheveningen (JCS) zijn
gecombineerd met de voorzieningen van het Nationaal Training Center (NTC) van het
Watersportverbond onder de kop Scheveningen Haven. In de praktijk maakt het Watersportverbond
namelijk gebruik van bepaalde voorzieningen van Jachtclub Scheveningen. Indien sprake is van dit
“gedeeld gebruik”, wordt dit door middel van een kleur (blauw) en/of een opmerking in het schema
aangegeven. Ook de North Sea Regatta gebruikt een aantal voorzieningen en bepaalde ruimten van
Jachtclub Scheveningen en het Watersportverbond. Ook dit is in de kleur blauw aangegeven.
5.2.

Scheveningen, Qingdao en Valencia

Met de opdrachtgever is afgesproken de havens van Scheveningen, Qingdao en Valencia met elkaar
te vergelijken. Het schema geeft eerst een overzicht van de bestaande faciliteiten in de 3 jachthavens
en daarna in geel gemarkeerd een overzicht van de extra faciliteiten tijdens de North Sea Regatta
2010 in Scheveningen, de Olympische Spelen in Qingdao in 2008 en America‟s Cup in Valencia in
2010. De achterliggende vraag voor dit onderzoek is om te kijken of in 2028 het zeilevenement van de
Olympische Spelen in Scheveningen zou kunnen worden georganiseerd. Er is in deze fase niet
gekeken naar de fysieke mogelijkheden in Scheveningen, het is een eerste inventarisatie van
ruimtevragende faciliteiten. Het schema is in eerste instantie opgesteld in het Engels, zodat alle
betrokkenen in ieder geval hetzelfde bedoelen.
5.3.

Engels- en Nederlandstalige versie

In de Excel die aan onderstaand schema ten grondslag ligt, zijn nog opmerkingen toegevoegd als
achtergrondinformatie of normen die gebruikt zijn om sommige oppervlaktes te bepalen. De Excel
maakt dan ook deel uit van deze rapportage en bevat o.a. de originele Engelstalige versie van het
schema.
5.4.

Gebruikte normen voor het bepalen van oppervlaktes

Waar mogelijk is uitgegaan van de werkelijke oppervlakten in Scheveningen, Qingdao en Valencia. In
de praktijk blijkt dat de ruimte die nodig is voor het parkeren van auto‟s en boten een belangrijke rol
speelt. Er zijn hiervoor eigenlijk geen vastgestelde normen, daarom is gekeken naar o.a. de onlangs
aangelegde (en Europees onderscheiden) parkeerterreinen bij Bataviastad in Lelystad. Dat leverde
“een norm” voor het benodigd oppervlak per auto incl. aan- en afvoerwegen. Als een parkeerterrein
“zonder poespas” wordt aangelegd, bijvoorbeeld zonder groenstroken of andere plaatselijke
verhogingen, dan kan met minder ruimte per auto worden volstaan. Tijdens de afgelopen North Sea
Regatta zijn daarom op het Norfolk-terrein nog een aantal controlerende metingen verricht. Het
2
2
2
gemiddelde aantal m per auto (30 m ) was iets lager dan in Lelystad (31,5 m ). In het schema is voor
2
Scheveningen nu 30 m per auto aangehouden. Het is interessant deze waarden te vergelijken met de
2
cijfers van Qingdao. Qingdao gaat uit van een benodigd oppervlak van 25 m per auto. In een
2
parkeergarage is het oppervlak per auto nog iets minder (23,5 m excl. aan- en afvoerwegen).
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Ook als norm voor het stallen van boottrailers is uitgegaan van een meting op het Norfolkterrein
2
tijdens de North Sea Regatta 2010. Het gemiddelde oppervlak per trailer bedroeg 35 m . Qingdao
2
rekent 40 m per trailer.
De gemiddelde lengte van een rij trailers tijdens de North Sea Regatta was 8 meter, waarbij grote en
kleinere trailers naast elkaar stonden. De draairuimte tussen twee rijen was ook 8 meter. Deze maten
wijken af van de parkeer- en draairuimte van auto‟s. In de parkeergarage in Lelystad werd 4 meter
tussen de vakken als draairuimte aangehouden
5.5.

Bestaande voorzieningen en gewenste voorzieningen

In het schema wordt in een aantal gevallen onderscheid gemaakt tussen de bestaande situatie en de
gewenste situatie. Het gaat hierbij om de uitbreiding van sanitaire voorzieningen en een havenkantoor
van Jachtclub Scheveningen in het nieuwe appartementengebouw van het Nautisch Centrum en een
aantal voorzieningen van het Nationaal Topsportcentrum (NTC) die het gevolg zijn van een toename
van het aantal sporters dat Scheveningen als trainingbasis gaat, of wil gaan gebruiken. Onderscheid
is gemaakt door tussen twee waarden een scheidingsteken (…./….) aan te brengen. Ook de
2
ruimtelijke gevolgen in vierkante meters (m ) zijn op die manier in beeld gebracht. Over de fysieke
mogelijkheden of gevolgen van deze wensen worden conform afspraak in deze fase van het
onderzoek geen uitspraken gedaan.
5.6.

Voorzieningen op de begane grond en voorzieningen in gebouwen

In het schema is onderscheidt gemaakt tussen voorzieningen in het water, aan land en in gebouwen.
Voorzieningen in het water zijn voornamelijk drijvende steigers. Voorzieningen aan land zijn
bijvoorbeeld eerdergenoemde parkeerterreinen voor auto‟s en trailers en verder betreft het gebouwen
met diverse functies. Op basis van de verwachte aantallen auto‟s en trailers is een oppervlak
berekend. Het is natuurlijk mogelijk auto‟s in een parkeergarage onder te brengen waardoor het
benodigd grondoppervlak daalt. In Qingdao is dit niet gebeurd, omdat daar voldoende ruimte
beschikbaar was en het aantal auto‟s relatief gering. Voor Scheveningen is dit uiteraard wel een
overweging. Onder het terras van het centrale gebouw „Veles e Vents‟ in Valencia is ook een
parkeergarage voor 800 auto‟s aangelegd.
Bij de inrichting van gebouwen worden de drukst bezochte voorzieningen meestal op de begane
grond gesitueerd. In het Nautisch Centrum zijn behalve het restaurant en de jachtclub, importeurs van
schepen (incl. opslag) en reparatiebedrijven (magazijn) op de begane grond gevestigd. Het
havenkantoor, sanitair en de watersportwinkel bevinden zich op de eerste verdieping. In het schema
(Excel) van Qingdao is middels een opmerking aangegeven welke voorzieningen zich op welke
verdieping bevinden (hotel/accommodatie van de atleten, respectievelijk algemene/internationale
ruimte).
5.7.

Conclusies uit het schema

Jachtclub Scheveningen en het Nationaal Topsport Centre (NTC) maken deels gebruik van elkaars
voorzieningen. Indien dit het geval is, zijn onderwerpen in de kolom van het NTC op navolgende
bladzijden blauw i.p.v. roze gekleurd. Ook de North Sea Regatta maakt deels gebruik van
voorzieningen van Jachtclub Scheveningen (ook in het schema blauw getekend). Globaal kan worden
geconstateerd dat de North Sea Regatta als evenement “inpasbaar” is in Scheveningen Haven. Er zijn
wel een aantal knelpunten, maar het evenement vindt plaats en is een succes. Tijdens de North Sea
Regatta varen in totaal ca. 700 schepen op zee, tijdens de Olympische Spelen in Qingdao ca. 750
schepen.
Om antwoord te geven op de vraag of het mogelijk is het Olympische zeilevenement in Scheveningen
te organiseren, zijn een aantal zaken van belang. In de Eerste, Tweede en Derde Haven is voldoende
ruimte om de benodigde natte infrastructuur, aangegeven onder 2.2. Faciliteiten in het water, aan te
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leggen. Het kan nodig zijn dat bestaande gebruikers tijdelijk plaats moeten maken, maar dat is of lijkt
voor een evenement als de Olympische Spelen oplosbaar.
Met de benodigde ruimte aan land, 2.3. Faciliteiten op de wal ligt het problematischer. De in het
schema onder Qingdao aangegeven ruimte is realistisch, met uitzondering van de parkeerruimte voor
auto‟s. Die ruimte voor auto‟s in Qingdao is beperkt, omdat de Chinezen nog weinig auto‟s hebben en
de deelnemers aan de Spelen (in China) geen eigen auto meenemen. Auto‟s waren ook niet nodig,
omdat alle verdere voorzieningen op het terrein waren aangelegd (accommodatie sporters, etc., zie
2.6).
De getallen die in hoofdstuk 2.4. Faciliteiten in kantoorgebouw worden genoemd in de kolom Qingdao
zijn realistisch.
Hoofdstuk 2.5 Technische faciliteiten in andere gebouwen betreft eigenlijk alleen een algemene
reparatiefaciliteit voor schepen (in een loods) en een opslagruimte voor wedstrijdmateriaal. De
reservering lijkt ook voor Scheveningen voldoende.
Hoofdstuk 2.6. Overige faciliteiten gaat globaal over de accommodatie van- en voorzieningen voor de
sporters zoals een hotel met 400 kamers, kantoren van de nationale Olympische Comités, een
zwembad, fitnessruimte, medische ruimte, eetzaal, etc. In de „openbare ruimte‟ bevinden zich
algemene voorzieningen zoals een postkantoor, kapper, bank, merchandising winkels, reisbureau en
een lounge voor de atleten.
In Qingdao zijn al deze faciliteiten op het haventerrein aangelegd, ook omdat er voldoende ruimte
was. Dit is niet altijd het geval. Het is dus mogelijk een deel van de voorzieningen van „het Olympisch
dorp‟ niet op het haventerrein te bouwen. Gezien de situatie in Scheveningen zal dit onderdeel nader
moeten worden uitgewerkt.
Voor het ruimtelijk Programma van Eisen zijn de gegevens van Qingdao behoorlijk compleet en
relevant voor Scheveningen. Het oppervlak van Marina Real in Valencia is globaal twee keer zo groot
als Qingdao. Het „buitendijkse deel‟ van de haven aan weerszijden van het toegangskanaal is
(inmiddels) ingericht als jachthaven, het „binnendijkse deel‟ was in gebruik / gereserveerd voor de
schepen die deelnamen aan de America‟s Cup. Niet alle gevraagde gegevens en oppervlakten van
Marina Real konden door de haven worden geleverd. Ontbrekende gegevens in het schema ijn
opgevraagd, maar op dit moment nog niet ontvangen. De beelden en beschrijving van het evenement
geven echter wel een goede indruk van de impact in promotionele zin.
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Boten van deelnemers in het water
Boten van coaches in het water (rubberboten)
Boten van de wedstrijdorganisatie (startschepen etc.)
Boten voor pers en TV
Boten voor toeschouwers (excl. prive-jachten)
Boten voor veiligheid (politie, reddingsbrigade)
Totaal aantal boten in het water tijdens evenement

2.2. Faciliteiten in het water
Ligplaatsen voor ligplaatshouders (aan steigers)
Bezetiingsgraad (%)
Specifieke passantenplaatsen
Ligplaatsen voor mega-jachten
Totaal aantal lig- en passantenplaatsen
Brandstofstation (drijvend)
Sanitairgebouw (drijvend)
Ligplaatsen voor het NTC in het water

Deelnemers / atleten
Boten van deelnemers / atleten in het water
Boten van deelnemers / atleten op de wal
Toeschouwers
Medewerkers aan het evenement op locatie
Vrijwilligers

2.1. Algemeen
Werknemers
Vrijwilligers

2. Faciliteiten

Totaal wateroppervlak (havenbekken)
Totaal open landoppervlak excl. gebouwen
Totaal oppervlak gebouwen
Totaal oppervlak (land and water)

1. Totaaloverzicht locatie

4
30

300
100
60
0
360
nee
nee

aantal

Jachtclub Scheveningen

Scheveningen Haven

Ruimtelijk Programma van Eisen (PvE)

15
0

5 / 15
0
0
0
0
53 / 91

3 / 16

50
8 / 16
40 / 60

aantal

National Topsport Centre

opp. [ha]
3,2
0,6
0,4
4

600
30
40
6
20
0
696

3.500
300
300
25.000
4
300

4
300

aantal

270
150
200
50
10
70
750

390
60
4
4
398
nee
nee
1 (300 m)

400
0
270
50.000 / dag
1.000

aantal
200
200

North Sea Regatta 2010 Qingdao Olympic Marina

North Sea Regatta 2010 Qingdao Olympic Marina
opp. [ha]
19
3
20
45

26
NB

2
2
NB
NB
12
NB

0
55
641
50
691
ja, op de wal
nee
1 (250 m)

24
2
0
201.000
NB
NB

aantal

Valencia Marina Real

Valencia Marina Real
opp. [ha]
48
39
6
100
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Receptie
Overige kantoren evenementorganisatie incl. VIP ruimte
Ruimte wedstrijdcomitee
Protestkamers
Ruimte voor EHBO / massage / dopingcontrole
Sanitair en kleedkamers
Vergaderruimten
Internet cafe deelnemers
Pers- en communicatiecentrum

2.4. Faciliteiten in kantoorgebouw
Receptie / Havenkantoor
Andere kantoren jachthaven
Sanitair, kleedkamers en 'lockers'
Yacht Club
Leslokaal
Kantoor Topsport Center
Droogkamer
Keuken
Ruimte voor EHBO / massage / dopingcontrole

Parkeerterrein auto's deelnemers
Parkeerterrein auto's derden (betrokken bij evenement)
Parkeerterrein campers
Stallingterrein boottrailers
Stallingterrein boten van deelnemers
Stallingterrein boten van coaches
Opslag materiaal deelnemers zoals containers / trailers
Botenkraan voor kielboten (< 10t)
Botenkraan > 20t
Trailerhelling

2.3. Faciliteiten op de wal (buiten)
Parkeerplaatsen auto's ligplaatshouders
Parkeerplaatsen derden (auto's)
Parkeerplaatsen campers
Stallingterrein trailerboten (open of afsluitbaar)
Stallingterrein boten van coaches (idem)
Kielboten op trailer op stallingterrein (idem)
Botenkraan voor kielboten (< 10t)
Botenkraan > 20t
Trailerhelling
Inzamelstation huisvuil en chemisch afval

50
20
250
100

30

nee
1
nee

opp. [m2]

100

opp. [m2]
/ 4.700

1
1
1
1

aantal

1 (1t)
1 (20t)
1
2

aantal
150
nee
nee
nee

Jachtclub Scheveningen

50
250
50
30
0 / 15
30
0 / 50

1
2
1
nee
1
nee

opp. [m2]

800 / 1.250
250 / 500
500 / 700
150 / 400
100 / 400

opp. [m2]

1

aantal

1

25 / 40
5 / 10
40 / 60
5 / 15
3 / 15
1 (1t)

aantal

National Topsport Centre

1

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja

aantal

1.000
300
0 / 50
200
0
0
1
+2 (25t)
1 (20t)
1

aantal

650

opp. [m2]

30.000
9.000
0 / 2.500
7.000
0
0
30

50

opp. [m2]

3
20
10
10
3
1
3
1
1

2
1
nee
1

aantal

200
100
nee
150
20
30
100
4 (3t)
1 (65t)
2

aantal
150
50
no
100
10
10
4 (3t)
1 (65t)
2
NB

2.000
1.000
500
500
240
1.000
600
1.000
2.000

8.000

opp. [m2]
1.000
100

6.000
1.000
2.000
6.000

5.000
2.000

NB

1.500
200
200

opp. [m2]
4.000
1.000

North Sea Regatta 2010 Qingdao Olympic Marina

aantal

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

2
1
10
0
1
1
0
0
0

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

aantal
800
800
0
50
10
10
1 (…t)
12 (… t)
1
3

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

50
45

opp. [m2]
150
45
NB

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

NB

NB
NB
NB

opp. [m2]
NB
NB

Valencia Marina Real
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Datum: 1-6-2010

NVT = niet van toepassing volgens opgave Marina Real
NB = gevraagd, maar (nog) niet bekend / niet opgegeven

Verblijf deelnemers met voorzieningen / hotel
Openbare ruimte en algemene voorzieningen

2.6. Overige facilitieten
Restaurants
Watersportwinkel
Jachtverhuur bedrijf
Supermarkt

Stallingsruimte trailerboten overdekt
Stallingsruimte coachboten overdekt
Ruimte voor het repareren van schepen / werkplaats
Opslag wedstrijdmateriaal (boeien, ankers, etc)

2.5. Technische faciliteiten in andere gebouwen
Technische ruimte opslag materieel jachthaven
Stallingsruimte trailerboten overdekt
Stallingsruimte coachboten overdekt
Ruimte voor het repareren van schepen / werkplaats
Opslag wedstrijdmateriaal (boeien, ankers, etc)
Opslagruimte masten, zeilen en ander materiaal

1
1
nee
nee

aantal

ja
nee
nee
ja
ja
nee

aantal

opp. [m2]
400
800

2.000

opp. [m2]

Jachtclub Scheveningen

35 / 70

aantal

nee
nee
nee
ja
nee

aantal

opp. [m2]

0 / 500

opp. [m2]

National Topsport Centre

NB

5
1
3 in 500m

60

50

opp. [m2]

opp. [m2]
2.000
800

aantal

nee
nee
ja
ja

ja
nee
nee
ja
2
nee

aantal

1
1

10
1
3
3 in 2 km

aantal

nee
nee
1
ja

aantal
nee
nee
nee
ja
ja
ja

130.000
NB

opp. [m2]
5.000
200
NB
60.000

1.000
NB

NB
NB
NB

opp. [m2]

North Sea Regatta 2010 Qingdao Olympic Marina

NB
NB
NB
NB

0
0
0
0
0
0

NB
NB

10
1
3 dichtbij
3 dichtbij

aantal

aantal

NB
NB

opp. [m2]
NB
NB
NB
NB

NB
NB
NB
NB

opp. [m2]
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Valencia Marina Real

6.

Samenvatting en aanbevelingen

6.1.

Aanleiding

Nederland overweegt om zich in 2028 kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen. Dat is precies
100 jaar na de laatste Olympische Spelen in ons land, in 1928 in Amsterdam. De gemeente Den Haag
heeft opdracht gegeven aan Waterrecreatie Advies BV om een Programma van Eisen op te stellen
waaruit de ruimtebehoefte moet blijken indien Scheveningen zich kandidaat zou stellen als locatie
voor het Olympisch zeilevenement. Het onderzoek moet primair inzicht geven in de ruimtebehoefte en
de daarmee samenhangende faciliteiten. Er wordt in deze fase wordt nog niet gekeken naar de
inpasbaarheid in Scheveningen.
Om inzicht te krijgen in de ruimtebehoefte zijn gesprekken gevoerd met het Watersportverbond, de
organisatoren van (o.a.) de North Sea Regatta en bestuurleden van Jachtclub Scheveningen. Verder
is gekeken naar de inrichting van de Olympische haven in Qingdao in China (Olympische Spelen
2008) en de haven van Valencia in Spanje waar o.a. in 2007 en 2010 de America‟s Cup is verzeild.

6.2.

Huidige situatie haven Scheveningen

Scheveningen is een zeehaven en bestaat uit meerdere deelgebieden. Als men Scheveningen vanaf
zee binnen vaart, komt men terecht in de Voorhaven.

De Voorhaven is groot en heeft een open verbinding met de zee. De kom rond de trailerhelling
fungeert als golfbreker als bij een noordwestelijke windrichting golven vanaf zee de haven
binnenlopen. De trailerhelling wordt door het Watersportverbond gebruikt om schepen te water te
laten. Aan de linkerkant op de foto is de ingang van de voormalige Norfolkhaven zichtbaar waar nu
o.a. schepen van de Kustwacht liggen.
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Overzicht van (een groot deel) van het havengebied en het Norfolkterrein.

De Eerste Haven wordt gebruikt door grote zeegaande kotters, trawlers en andere beroepsvaartuigen.
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De Tweede Haven kan worden verdeeld in de jachthaven met de drijvende steigers van Jachtclub
Scheveningen en het aangrenzend Nautisch Centrum. Het Nautisch Centrum bestaat uit een
appartementengebouw en het terrein waarop een aantal watersportbedrijven en een restaurant zijn
gevestigd evenals de kantoren en verdere voorzieningen van Jachtclub Scheveningen en het
Nationaal Training Center (NTC) van het Watersportverbond.

Overzicht vanaf de kopse kanten van de Tweede Haven

In het noordoostelijk deel van de Tweede Haven liggen kleinere schepen van beroepsvissers en o.a.
de Hr. Ms. Mercuur, een voormalige mijnenveger, nu museumschip van de Marine.
Het totale oppervlak van de havens van Scheveningen en aangrenzende terreinen incl. het
(voormalig) Norfolkterrein is dus veel groter dan het gebied dat nu wordt gebruikt door Jachtclub
Scheveningen en het Watersportverbond.
Indien in Scheveningen een zeilevenement wordt gehouden zoals de North Sea Regatta of het
komend Wereldkampioenschap van de Olympische 470-klasse, dan worden tijdelijk bepaalde delen
van het gebied gebruikt. Het gaat dan om het Norfolkterrein, een belangrijk deel van de zones 2, 3 en
4 op bovenstaande tekening en een deel van de Norfolkhaven.

Norfolkterrein, in gebruik tijdens de NSR 2010 voor de stalling van auto‟s en trailers

Behalve de parkeerterreinen zijn tijdens de NSR de straten rond het Nautisch Centrum, de omgeving
van de trailerhelling en een groot deel van de voormalige Norfolkhaven in gebruik.
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De Hellingweg en de Norfolkhaven in gebruik tijdens de NSR 2010

6.3.

Knelpunten

Tijdens de interviews met bestuursleden van Jachtclub Scheveningen, het Watersportverbond en de
organisatoren van de North Sea Regatta zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. De
interviews vonden plaats voor de North Sea Regatta 2010. Navolgend een samenvatting van de
genoemde knelpunten en/of wensen. Deels hebben de knelpunten en wensen een kwalitatieve, deels
een ruimtelijke insteek.
Jachtclub Scheveningen








Jachtclub Scheveningen heeft 300 ligplaatsen, 60 passantenplaatsen, een flinke wachtlijst voor
een ligplaats maar geen uitbreidingsplannen;
e
Sanitair voor ligplaatshouders en passanten bevind zich op de 2 verdieping boven het restaurant.
Locatie is niet optimaal. Plannen voor een nieuw havenkantoor en extra sanitair centaal in de
haven onder de trap van het nieuwe appartementengebouw;
Ca. 150 parkeerplaatsen voor auto‟s nodig. Nu parkeren in straten en op diverse locaties rond de
haven;
Geen ruimte voor winterstalling aan land, wel reparatie en onderhoud (“knippen en scheren”);
Zorgen over de toekomst van zeilevenementen in Scheveningen als een brug over de
haveningang of over de Pijp wordt aangelegd of het Norfolkterrein wordt bebouwd met woningen
en appartementen;
Aan de Olympische Spelen doen ca. 400 atleten mee in 270 boten. De Pre-Olympics vinden
plaats op de Olympische locatie in het jaar voorafgaand aan de Spelen. Aan de Pre-Olympics
doen ca. 300 atleten mee, net als tijdens de Olympische Spelen één deelnemer per klasse per
land. Het ISAF Wereldkampioenschap zeilen (ISAF WK) wordt nu nog om de 4 jaar gehouden en
telt meer deelnemers dan de Olympische Spelen en de Pre-Olympics. Aan het ISAF WK doen ca.
1.700 zeilers mee met 1.100 à 1.200 boten. Per klasse mogen meer atleten uit een bepaald land
deelnemen. Het ISAF WK is dus eigenlijk het grootste evenement.

Watersportverbond




Scheveningen is een Nationaal Topsport Center (NTC) voor het zeilen en streeft ernaar (tevens)
een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) te worden;
Een deel van de Olympische klassen traint op dit moment nog in Medemblik. Dat betekent dat het
aantal deelnemers dat gebruik gaat maken van de faciliteiten in Scheveningen in de komende
jaren zal nemen;
Geen overdekte en afgesloten ruimte om schepen en materiaal in de buurt van de haven of
trailerhelling veilig op te slaan. Geen open “dinghy park” (park voor trailerboten) en geen
overdekte loods;
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Er zijn in de buurt van de haven geen kampeermogelijkheden of mogelijkheden om een camper te
stallen. Veel zeilers slapen in-, en vervoeren boot en materiaal met een camper;
Er is geen ruimte om kleding te drogen;

Bij de trailerhelling ontbreekt een veilige en afgesloten opstelruimte voor trailers en boten;
Er is behoefte aan een fitness ruimte in de buurt van de haven;
Voor de organisatie van topsportevenementen is de beschikbaarheid van accommodatie nodig
voor accreditatie. Voor de topzeilers is het Huis van de Sport beschikbaar en zijn afspraken
gemaakt met de Woningbouwvereniging. Als in de toekomst de talentgroepen ook in
Scheveningen worden getraind, is van vrijdag t/m zondag extra accommodatie voor 35 sporters
nodig. Het Roompotcomplex is een optie, maar (te) duur.
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North Sea Regatta (NSR)





6.4.

Aan de NSR doen naar verwachting in 2010 600 boten mee en 3.500 zeilers. Het gaat om ca. 300
boten die op de wal worden gestald en 300 zeiljachten die in het water blijven liggen. Jaarlijks
trekt de NSR ca. 25.000 bezoekers. Men verwacht dat het concert in de haven op zaterdagavond
10.000 extra bezoekers zal trekken;
De organisatoren van de NSR maken zich eigenlijk vooral zorgen om de benodigde ruimte voor
het parkeren van auto‟s en trailers, nu en in de toekomst;
Ook de organisatie achter de NSR dringt aan op ruimte voor ca. 50 campers. Eigenaren van
zeiljachten komen ook met trailers en aanhangwagens waar materiaal in is opgeslagen. Ook daar
moet rekening mee worden gehouden;

Conclusies

Er is bij alle partijen een duidelijk enthousiasme om van Scheveningen een, dan wel hét nationale
zeilcentrum in Nederland te maken. De sfeer rond de havens in Scheveningen leent zich daar ook
voor. Het is gezellig, veel restaurants en er kan veel meer dan men op voorhand verwacht. Eigenlijk is
de haven nog maar net begonnen aan haar metamorfose. Het Nautisch Centrum met bijbehorende
appartementen levert een bijdrage aan de kwaliteit, maar ook het gebouw De 4-master aan de andere
kant van de Tweede Haven. Rond de havens is nog veel ruimte voor ontwikkelingen. De Eerste Haven
is volledig gereserveerd voor grote zeegaande kotters en de beroepsvisserij en ook in het
noordoostelijk deel van de Tweede Haven hebben de kleinere schepen van de beroepsvissers een
duidelijk profiel. De Derde Haven is in gebruik door schepen van Verkeer en Waterstaat (kustwacht),
beroepsvissers en tijdens de laatste NSR ook door zeiljachten. Als Scheveningen ambities heeft voor
2028, dan zullen partijen samen op moeten trekken. Het Norfolkterrein en het Ten Berge gebouw
inclusief de ruimte rond de trailerhelling spelen daarbij een belangrijke rol.
De Olympische haven in Qingdao is gerealiseerd op het terrein van een voormalige scheepswerf. De
werf werd gesloopt en er werd een grote jachthaven aangelegd met een hotel dat als verblijf voor de
Olympische atleten dienst deed, een perscentrum dat later veranderde in een terminal voor
cruiseschepen en een winkelcentrum. Dit alles passend in het waterfront van een moderne stad. De
verzamelde gegevens over de Olympische haven in Qingdao zijn goed bruikbaar in Scheveningen.
Splitsing van de voorzieningen in 3 locaties: in het water, aan land en in gebouwen helpt daarbij.
Valencia is ook een mooi voorbeeld, omdat de ruimte aan land beperkt was en de haven in zee moest
worden uitgebreid. Deze “uitstulping” met een jachthaven aan weerszijden is duidelijk zichtbaar.
Valencia heeft zich sinds de zeilwedstrijden om de America‟s Cup internationaal op de kaart gezet. In
2007 hebben 2,8 miljoen mensen de Louis Vuitton Cup en de America‟s Cup in Valencia bezocht en
de wedstrijden gevolgd met een dagrecord van 87.500 bezoekers. Er werd in 2007 2.500 uur televisie
aan deze zeilevenementen besteed en er waren 2.700 miljoen kijkers. Dankzij de America‟s Cup is in
Valencia 100 ha grond en water ontwikkeld inclusief jachthaven met 650 ligplaatsen. Het leverde, net
als in Qingdao een aantal bijzondere gebouwen op. Een zeilevenement en ook de Olympische Spelen
is dus een kans.
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6.5.

Aanbevelingen

Dit is een onderzoek op hoofdlijnen en heeft zijn beperkingen. Het is bedoeld om een beter inzicht te
krijgen in de ruimtebehoefte en benodigde voorzieningen. Of de Olympische Spelen in 2028 in
Nederland plaats vinden is nog een vraag. Het onderzoek levert bouwstenen om met de benodigde en
beschikbare ruimte in Scheveningen te gaan “stoeien”. “Past het”, of is een “buitendijkse” ontwikkeling
noodzakelijk? Is het doel Olympische Spelen inclusief Pre-Olympics en Paralympics of een ISAF
Wereldkampioenschap Olympische klassen met bijna 3 keer zoveel deelnemers? Wat is de toekomst
van de North Sea Regatta? Wil Scheveningen zich kandidaat stellen als “stop-over” voor de Volvo
Ocean Race in 2014 – 2015?
Het is in ieder geval zo dat de ruimte rond de Voorhaven, het Norfolkterrein en het Ten Berge gebouw
bepalend zijn voor de eventuele ambities. Als die ruimte wordt ingevuld voor woningbouw zonder
rekening te houden met de in dit onderzoek geschetste ruimtebehoefte, dan zal net als in Valencia
buitendijks ruimte moeten worden gezocht. Dit is kostbaar, maar heeft ook gevolgen voor
stroomprofielen en daarmee voor de wedstrijdbanen. Dit vergt nader onderzoek.
Voor de Olympische haven in Qingdao is in 2003 door een consortium van Nederlandse bedrijven
(waaronder Waterrecreatie Advies) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de
gebruiksmogelijkheden van de Olympische haven en de gebouwen na de Spelen. Olympische Spelen
kosten geld en het is daarom belangrijk dat de gebouwen na de Spelen een nieuwe passende functie
krijgen waar op voorhand goed over is nagedacht. Het lijkt de moeite waard daar nu, 2 jaar na de
Spelen, nog eens goed naar te kijken. Hetzelfde geldt voor Valencia.
Ook de toekomst en ambities van de zeevisserij spelen een belangrijke rol. Scheveningen heeft met
Katwijk een sterke positie in de sector en zorgt voor veel werkgelegenheid. In een van de interviews
werd gesteld dat het weer goed ging met de beroepsvissers in Scheveningen. Een breder gedragen
toekomstvisie wordt telkens belangrijker, omdat niet alleen in Scheveningen, maar ook in o.a.
Yerseke, Vlissingen, Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog en Urk waterrecreatie en
beroepsvisserij naar elkaar toegroeien.
Zoals gezegd, dit rapport is een bouwsteen. Het is grotendeels geschreven voorafgaand aan de North
Sea Regatta 2010. Er werden tijdens de interviews toen nogal wat ruimtelijke knelpunten voorzien. Wij
zouden willen aanbevelen deze visie met betrokkenen te bespreken. Het rapport kan een bijdrage
leveren om de ambities verder aan te scherpen en ruimtelijk te vertalen. Er zijn in het rapport ook een
aantal (kwalitatieve) suggesties opgenomen ten aanzien van de inrichting van de bestaande
jachthaven en voorzieningen voor het Watersportverbond die nader kunnen worden uitgewerkt.
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