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Inleiding 
Met dit actieprogramma wordt de in de Nota Binnenwater ingeslagen weg van het vergroten 
van de bekendheid met het binnenwater en het verbeteren van gebruiksmogelijkheden 
voortgezet.  
De afgelopen jaren is al veel bereikt, maar met name het verbeteren van de belevingswaarde 
van het water en het bevorderen van recreatie, toerisme en een ordelijk commercieel gebruik 
van het water blijft een mooie uitdaging. 
 
Navolgend zijn een viertal hoofdthema’s onderscheiden, waarbij per thema acties zijn 
benoemd.  
 

Thema: Zaken op orde houden 
Met de Verordening op de Binnenwateren (VOB) is sinds mei 2012 orde op zaken gesteld. De 
VOB geeft handvatten om misstanden op het water op te lossen en te kunnen handhaven 
indien een situatie daarom vraagt. Het aanspreken en handhaven op achterstallig onderhoud 
aan woon- en recreatieschepen, fout kadegebruik, illegale bewoning en wrakken is de afgelopen 
jaren opgepakt. Tegelijkertijd vraagt een aantal zaken, zoals de Omgevingswet en nieuwe 
ontwikkelingen aandacht. 
 
Uiteindelijk moet de bestaande VOB opgaan in de omgevingsverordening die naar verwachting 
in de loop van 2019 zal worden vastgesteld. In de tussentijd zal de VOB - waar nodig - worden 
geactualiseerd en aangepast op nieuwe ontwikkelingen. 
 

Actie 1: Het aanpakken van verwaarloosde recreatieschepen (2018) 
Met het verwijderen van wrakken en het aanspreken van eigenaren op gebrekkige afdekking 
van hun schepen, met als risico het zinken van hun schip, is de situatie in de stad de afgelopen 
jaren aanmerkelijk verbeterd. Toch resteert nog een aantal scheepjes dat in deplorabele staat 
verkeert. Op basis van bestaande regelgeving wordt handhaving op dit punt voor 2018 
voorbereid. De ervaring die hiermee wordt opgedaan kan mogelijk leiden tot aanscherping van 
de regelgeving. 
 

Actie 2: Opwaarderen van de laatste kadevakken voor woonschepen (2020) 
In de afgelopen jaren zijn de kadevakken voor woonschepen opnieuw ingericht om te kunnen 
voldoen aan alle geldende eisen zoals neergelegd in de nota ‘Bij wonen op het water’  
(RIS072164). Bij het verschijnen van dit actieprogramma is de herinrichting van het kadevak aan 
de Moerweg in uitvoering. Alleen de herinrichting van de Jupiterkade en de Conradkade  
wachten nu nog. De locatie wijkt door de ligging aan een hoog en stijl talud sterk af van de 
overige kades. Herinrichting zal hier maatwerk betreffen en kan pas tot uitvoering komen 
wanneer de kadeconstructie zelf wordt vervangen. 
 
Actie 3: Vergoeding kadegebruik (2020) 
Bij woonschepen is het toegestaan om een deel van de openbare kade voor privégebruik in te 
richten (zie actie 2). Voor dat gebruik wordt momenteel geen vergoeding in rekening gebracht. 
De verwachting is dat in 2020 met het opwaarderen van de Conradkade, alle aangewezen kades 
aan de geldende eisen voldoen. Voor die tijd moet worden bezien op basis van welke juridische 
grondslag een vergoeding voor het gebruik van openbare kades kan worden geregeld. 
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Thema: Gebruiksmogelijkheden vergroten 

Wie gaat varen heeft een bestemming; dat kan een blauwe zone zijn, zoals aan de Hooigracht 
en de Dunne Bierkade, om even rustig te verkeren op een terrasje. Door de aanleg van kleine 
recreatieve voorzieningen en door andere maatregelen om het gebruik van het water te 
stimuleren wordt het water voor iedereen toegankelijk, om  van te kunnen genieten en op een 
bestemming te kunnen aanleggen. Zowel op als langs het water vinden ook allerlei activiteiten 
plaats. Door meer ruimte te bieden voor een actieve ontmoeting tussen water en land, kan het 
water een rol spelen in het verbinden of versterken van de lokale economie. 
 
Actie 4: Aanleg diverse kleinschalige passantenvoorzieningen (2017) 
Op diverse plekken in de stad behoren kleine voorzieningen zoals aanlegsteigers en bolders op 
kades met als doel een (kortstondig) verblijf tot de mogelijkheden. Op bijgevoegde kaart zijn de 
zoekgebieden hiervoor aangegeven. Daarbij is het doel om -in overleg met betrokkenen- in 
eerste instantie beperkte voorzieningen in te richten. 
 
Actie 5: Sloepenverhuur zoekgebieden omgeving Dunne Bierkade, Madurodam en Veenkade 
              (2018) 
Vier bedrijven hebben interesse getoond in de verhuur van elektrische aangedreven sloepen (de 
zgn. fluisterbootjes). Eén bedrijf wil de onderneming starten in de nieuwe Fokkerhaven. Voor de 
drie andere bedrijven wordt in overleg met belanghebbenden gezocht naar mogelijkheden in de 
omgeving van Madurodam, de Dunne Bierkade en de Veenkade. 
 
Actie 6: Nautische invulling Poolsterhaven (november 2017) 
Met de vaststelling van het voorlopig ontwerp Poolsterhaven (RIS 296213) staan de 
aankomende maanden in het teken van verdere uitwerking en realisatie. Het voorlopig ontwerp 
bestaat uit een nacht- en weekendstalling voor de rondvaartorganisaties en de aanleg van een 
steiger voor particuliere booteigenaren. Om aan deze actie uitvoering te geven zal het college 
een daartoe strekkend voorstel tot aanpassing van de VOB aan de gemeenteraad voorleggen. 
Voor de exploitatie van de haven wordt de komende periode een exploitant gezocht. Deze 
exploitant zal zorgdragen voor het (dagelijks)beheer van de haven. Naar verwachting zullen de 
voorzieningen ten behoeve van de rondvaartorganisaties in november 2017 gereed zijn. 

Actie 7: Nautische invulling Fokkerhaven (juni 2017) 
Aansluitend op de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Fokkerhaven zal middels de 
realisatie van een aanlegsteiger in de haven en een op- en afstapvoorziening direct naast de 
haven (Haagse Trekvliet) ten behoeve van de grotere (rondvaart)schepen nautisch invulling 
worden gegeven aan deze haven. Vanaf juni 2017 zal deze haven kunnen worden geëxploiteerd.  
 
Actie 8: Nautische invulling Petroleumhaven (2019) 
Na vervanging van de waterkerende constructies en aansluitend op de stedenbouwkundige 
herontwikkeling rondom deze oorspronkelijk industriële haven met de kenmerkende 
monumentale kranen zullen naar verwachting in 2019 middels de aanleg van een steiger 
ligplaatsen beschikbaar komen in de Petroleumhaven.  
 
Actie 9: Grachtenbocht Scheveningse Veer verflauwen (2017) 
Bij het Scheveningse Veer wordt een aantal verbeteringen gerealiseerd. De hoekige vernauwing 
in het grachtenstelsel wordt verwijderd en het grachtenprofiel krijgt een meer vloeiend verloop. 
Enerzijds wordt hiermee het vaarwater verbreed en anderzijds wordt het doorstroomprofiel 
voor het afvoeren van water naar zee aanzienlijk verbeterd. Tegelijkertijd wordt een betere 
aanlegplaats voor de rondvaartschepen aangelegd. Een lage muur wordt zodanig uitgevoerd dat 
er een lange zitbank ontstaat. Ook komen er twee ligplaatsen voor kort verblijf. Het werk wordt 
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gecombineerd met de noodzakelijke vernieuwing van  de kade tot aan de brug bij de Zeestraat . 
Om aan deze actie uitvoering te geven zal het college een daartoe strekkend voorstel tot 
aanpassing van de VOB aan de gemeenteraad voorleggen 

Actie 10: Schepencaroussel Calandkade (2019) 
De schepencarrousel is een initiatief van eigenaren van historische schepen (zoals sleepboten, 
vrachtschepen en zeilschepen), waarbij deze schepen uitgewisseld worden tussen verschillende 
ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte periode (max. 3 maanden) op een ligplaats. De 
gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. Op de ligplaats presenteren de schippers het 
verhaal van het schip en de cultuurhistorie van de scheepvaart door middel van onder andere 
informatieborden. In het verlengde van de ontwikkeling van de Petroleumhaven wordt bezien 
of er aan de Calandkade ruimte kan worden gecreëerd voor dit varend erfgoed. 
 
Actie 11: Onderzoek naar mogelijke insteekhaven Den Haag Centraal (2017) 
Komende vanuit Den Haag Centraal is de Singelgracht makkelijk over het hoofd te zien. Op nog 
geen 200 meter van de uitgang van het station doet zich bij de Koekamp de mogelijkheid voor 
om een volwaardige opstapplaats te creëren voor rondvaartschepen en daarbij plaats te bieden 
aan een aanvullend programma waarmee ook het verdere gebruik van de grachten kan worden 
gestimuleerd. Tegelijkertijd kan de waterbergingsopgave voor het watersysteem worden 
ingevuld. Door de oude gedempte Bossloot weer open te graven tot aan de voormalige brug kan 
ruimte gemaakt worden voor water gerelateerde activiteiten. Een divers programma van 
sloepverhuur, kanoverhuur, rondvaarten en dagrecreanten kan hier mogelijk gerealiseerd 
worden. 
 
Actie 12: Onderzoek naar nautische mogelijkheden omgeving Oude Zeesluis (2018) 
De oorspronkelijk zwenkkom bij de Oude Zeesluis (nabij de Groot Hertoginnelaan) biedt ruimte 
voor nautische invulling. Gedacht kan worden aan passantenplekken en voorzieningen voor 
kanovaarders. Een onderzoek hiernaar zal worden uitgevoerd in samenhang met mogelijke 
wensen vanuit het beheer van de sluisconstructie en de behoefte om de doorstroombaarheid 
richting gemaal Schouten te vergroten. 
 
Actie 13: Onderzoek naar nautische mogelijkheden nabij de Verademing (2018) 
De aanleg van een op- en afstapvoorziening voor de rondvaart wordt in dit gebied voorbereid. 
Daarnaast biedt het gebied potenties voor meer nautische mogelijkheden. 

 

Thema: Het geheim ontsluieren 
Het zichtbaar maken van het onderwerp ‘water’ is onverminderd belangrijk. Burgers en 
potentiële initiatiefnemers worden geprikkeld om het water in Den Haag met al haar potenties 
te leren kennen en ervaren.  Een waterloket in de vorm van een centraal aanspreekpunt voor 
nieuwe initiatieven wordt in dit kader nader uitgewerkt. Nu het recreatief gebruik via het Kanaal 
naar Scheveningen, mede door het vervangen van de dr. Kuyperdam door een brug steeds 
verder toeneemt, groeit de behoefte aan bestemmingen met bijbehorende voorzieningen. 
 
Actie 14: Aanbrengen bewegwijzering in en rond Den Haag (2017) 
In 2015 is in en rond Den Haag analoog aan het fietsnetwerk een sloepennetwerk uitgezet. Dit 
netwerk wordt momenteel uitgebreid met netwerkborden voor kano’s. Aansluitend zullen op 
logische plekken borden naar diverse bestemmingen (zoals Loosduinen, Scheveningen, 
Centrum, Zuiderpark, Westland en Delft/Leiden) worden geplaatst. 
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Actie 15: Kano-/vaarkaart (2017) 
De nieuwe kano-/vaarkaart wordt in juni 2017 gepresenteerd. Voor een uitgebreide regionale 
kaart is een eerste opzet gemaakt samen met kanoverenigingen uit de regio. De Vereniging 
Regio Water, waar ook Den Haag lid van is, neemt het initiatief over om het kanonetwerk van 
het Westland en Den Haag verder uit te rollen naar Leiden, Zoetermeer en Alphen aan de Rijn. 
 
Actie 16: Waterpromotie 
Met een singelgracht die eerdaags een 400 jarig bestaan kan vieren heeft het water in Den Haag 
veel te vertellen. Samen met partijen op het water en met Den Haag Marketing wordt gekeken 
of aan al deze verhalen een plek kan worden geboden in een nieuw op te stellen en 
HaagseVaarwater- of Grachten App. Doelstelling is om routes zoals de Trekvlietroute, Rondje 
Grachten en de Parkenroute voor kanovaarders hiermee te kunnen uitzetten op en langs het 
water en om over diverse thema’s nadere informatie te kunnen vinden. Te denken valt aan 
thema’s als ‘kunst’, ‘geschiedenis’, ‘bekende Hagenaars’, ‘natuur’, etc. In samenwerking met 
externe partners zoals Den Haag Marketing gaan we bespreken wie welke communicatie - en 
promotie activiteiten uit gaat werken. 
 
Actie 17: Bruggen accentueren met licht (2018) 
In de binnenstad van Den Haag bevinden zich weinig donkere gebieden. Uitzondering hierop is 
het grachtenstelsel. In 2016 is onderzoek verricht naar de functie van het grachtenstelsel voor 
vleermuizen en mogelijke gevolgen van het toevoegen van kunstlicht  bij bruggen. Hieruit is 
gebleken dat de grachten in het centrum van Den Haag een belangrijk foerageergebied vormen 
voor met name grote aantallen van de gewone dwergvleermuis. Deze zijn beschermd vanuit de 
Wet Natuurbescherming.  

Het voornemen om bij enkele bruggen in de ‘kern rondvaartroute’ rond het centrum te 
experimenteren met verlichting wordt met deze kennis verder uitgewerkt. Hierbij komt het type 
verlichting aan de orde, de esthetische waarde en de lichtsterkte. De bruggen waar in eerste 
instantie aan gedacht wordt betreffen de Hooibrug, de Mauritsbrug en de Witte Brug. 
 

Thema: Het watersysteem ontsluiten 

Hoofddoel voor de lange termijn is om water een volwaardige plek in de ruimtelijke ordening te 

geven. Niet alleen voor berging of afvoer van water en als drager van de stedelijke ecologie, 

maar vooral ook als een waardevol element voor een goed verblijfsklimaat en een kans voor 

economische ontwikkeling.  

Met kleine maatregelen is veel te winnen, maar om Den Haag echt te ontsluiten via het water 
zijn grotere maatregelen nodig. De eerste belangrijke maatregel daartoe is gerealiseerd, het 
vervangen van de Dr. Kuyperdam door een brug, waardoor Scheveningen vanaf het Centraal 
Station in één rechte verbinding via het water bereikbaar wordt. Een tweede maatregel, het 
openstellen van de vaarroute via de Moerweg en de Strijp- en Reijnerwetering richting het 
Westland zal per 15 juni 2017 effectief worden. 
 

Actie 18: Strijp- en Reijnerwetering geschikter maken voor sloepen (2017) 
Met ingang van juni 2017 worden de Strijp- en Reijnerwetering opengesteld voor sloepen in de 
vaarrichting van Den Haag naar het Westland. Er is terughoudendheid ten aanzien van het 
verkeer in twee richtingen in relatie tot de ecologische waarde van de watergang. Het 
daadwerkelijke effect van de openstelling op de ecologie wordt nauwlettend gemonitord. 
Ondertussen is het wel mogelijk om de doorvaart voor sloepen te verbeteren, zodat schepen 
nergens genoodzaakt zijn om het midden van de watergang te verlaten. De meest waardevolle 
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ecologie bevindt zich namelijk aan de oevers. Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring 
kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk blijken. 
 
 
 
Actie 19: Elektrische voorzieningen (2018) 
Om de stad te ontsluiten voor het toenemend aantal elektrische sloepen zijn op 5 plekken in de 
stad laadpunten gepland voor  passanten en vaste liggers. Een groeiende behoefte wordt 
voorzien. De verwachting voor de verdere toekomst is jaarlijks nog één á twee punten te 
moeten toevoegen in overleg met gebruikers. 
 
Actie 20: Verbeteren kanoroutes (2018) 
In diverse kanoroutes is behoefte aan kleine voorzieningen zoals uitstapsteigertjes, matten om 
kano’s de kant op te trekken en trekstangen onder hoge/smalle bruggen, om doorvaart voor 
kanovaarders te vergemakkelijken. Op de kop van de (gedempte) Loosduinsevaart nabij de 
Thorbeckelaan is een wat grotere voorziening nodig om kanovaarders in staat te stellen vanuit 
Loosduinen naar het centrum te varen. 
 
Actie 21: Onderzoek Hemsterhuisstraatbrug (2017) 
De monumentale oude draaibrug bij de Hemsterhuisstraat behoort tot de laagste bruggen in 
het rondje door de gracht. Er loopt een onderzoek naar de staat van de fundering van deze 
brug. Naar alle waarschijnlijkheid is vanuit constructief oogpunt vervanging van de fundering 
gewenst. Bij een dergelijke ingreep zal meteen het aspect van doorvaarbaarheid worden 
meegenomen, met als doel om deze te vergroten. 
 
Actie 22: Onderzoek Herenbrug (Q1 2018) 
De Herenbrug, die van zichzelf een grote doorvaarthoogte heeft, wordt beperkt door forse 
leidingen onder de brug en vormt daarmee één van de laagste punten in het rondje door de 
gracht. Onderzocht zal worden of deze leidingen op termijn kunnen worden omgelegd/ 
verwijderd.  
 
Actie 23: Vaarverbinding Erasmusweg (Q1 2018) 
Een vaarverbinding langs de Erasmusweg zal de gebruiksmogelijkheden van het water in de stad 
vergroten en het zou met name een snellere nieuwe verbinding met het Westland kunnen 
vormen. Deze ambitie is al opgenomen in de Agenda Ruimte voor de Stad. Een dergelijke 
verbinding zal de regionale waterafvoer ten goede en biedt kansen om de bestaande 
ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg te versterken . Hiervoor is echter geen 
budget beschikbaar.  
 
Actie 24: Verlengde Valkenbosvaart (2019) 
Het belang voor de regionale waterafvoer van een dergelijke verbinding is groot. Deze vaart zou 
een bypass voor het relatief krappe grachtenstelsel rond het centrum naar zee kunnen vormen.  
De beschikbare ruimte is echter beperkt en hetzelfde geldt voor de ecologische mogelijkheden. 
Een verkennend onderzoek zal verder uitsluitsel moeten geven.  
 

Financiën 
De incidentele en structurele kosten worden gedekt uit de begrotingsmiddelen op product 
221.2.01 Grachten en Vaarten (Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte).  
 
De acties 3 en 9 lopen liften momenteel mee met herinrichtingsplannen. De acties 6, 7 en 8 
worden in de betreffende gebiedsontwikkelingen meegenomen. Voor de onderzoeken  is 
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budget beschikbaar. De mogelijke ingrepen die hieruit kunnen voortvloeien, zullen met aparte 
voorstellen worden voorgelegd voor zover deze niet kunnen meeliften met reguliere projecten. 
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BIJLAGEN 
 

Actie 4. Zoekgebieden voor aanmeervoorzieningen  

Actie5. Zoekgebieden voor fluisterbootverhuur 
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Acties 6,7,8, 11,12 en 13. Aanvullend nautisch programma (oranje te onderzoeken, rood meelopend 
met gebiedsvisies, groen in realisatiefase) 
 

Actie 11. Koekamp met gedempte gedeelte Bossloot 
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Actie 12. Zwenkkom voor de oude zeesluis. 
 

 
Actie 13. Ruim water bij de Verademing 
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Actie 21. Hemsterhuisstraatbrug ... bukken! 

 

 
Actie 22. Herenbrug ... nogmaals bukken! 
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Actie 23. Erasmusvaart, in onderzoek 

 

Actie 24. Verlengde Valkenbosvaart (te onderzoeken) 
 


