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Den haag

Scheveningen

Kijkduin bad

Het huidige Kijkduin kenmerkt zich door kleinschaligheid, rust en intimiteit. Een 
Familiebadplaats, anders dan het drukkere Scheveningen Bad op een steenworp 
afstand. 

De huidige kwaliteiten zoals de goede aansluiting op openbaar vervoer, 
bereikbaarheid met de fiets, rust en natuur en de sfeer van de familiebadplaats 
blijven in het nieuwe plan behouden. Er wordt een badplaats gecreëerd met een 
sterke identiteit, een vriendelijke omgeving voor jong en oud waar je zoals in de 
traditionele steden wordt verrast door een hiërarchie van ruimten. Een autoluwe 
badplaats met een samenhang van straten en pleinen. Belangrijk is de ruimte 
tussen de gebouwen; het publieke domein. Hier wordt extra zorg aan besteed en 
rekening gehouden met een goede doorbloeding en sterke connecties met de 
nieuwe verhoogde boulevard, de drager van het plangebied. Door de verhoogde 
boulevard is er altijd zicht op zee en strand.  
Door toevoeging van woongebouwen die verticaal geparcelleerd zijn ontstaat een 
lappendeken van hedendaagse architectuur. Seriematigheid wordt vermeden 
door meerdere architecten in te zetten. 

De identiteit wordt versterkt door een palet van licht gekleurde materialen. 
De kleur wit zal regelmatig voorkomen in verschillende nuances. Samen met 
het groene duinlandschap en het groen versterkte profiel van de Hoek van 
Hollandlaan tekent het lichtgekleurde ensemble zich af in een natuurlijke 
omgeving.
De doorkijkjes van winkelpromenade naar zee ‘doorluchten’ het plan en zorgen 
voor een vrije horizon, waardoor het plan open  en transparant naar zee toe 
wordt. Het is een beschut voetgangersgebied achter de verhoogde boulevard. 
De promenade krijgt een intiem en wisselend karakter. Dit karakter ontstaat 
doordat de straten onderbroken worden door kleine pleintjes en in bajonet vorm 
op elkaar aansluiten. Het intieme karakter zal versterkt worden door de schaal en 
materialisering van de gevelontwerpen.
De woongebouwen creëren 24 uur levendigheid en vergroten het intieme 
karakter van de straten en pleinen.
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huidige situatie
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Plankaart 
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Blokken staan op de grond op boulevard of promenade

Doorkijk

Blokken verspringen zodat ze leesbaar worden als losse blokken

boulevard

boulevard

boulevard

promenade

promenade

boulevard

24m.
24m.

24m.

Tussen alle blokken 24m. tussenruimte

opzet plan

Plint

De woongebouwen staan niet op de plint, maar ‘prikken’ er doorheen, zodat er geen sterke 
scheiding is tussen woonmilieu, winkelpromenade em boulevard. Hierdoor ontstaat samenhang en 
versterken de functies elkaar.
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zicht- en looplijnen openbare ruimte

Impressie onderbroken zichtlijnen door bajonetten in stratenpatroonZichtlijnen boven de plint niet onderbroken
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Aanzicht vanuit zeezijde

Principe Doorsnede

A G F E

E F G A

BCD

PARKEREN
HORECA

RETAIL RETAIL

zicht- en looplijnen openbare ruimte
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