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RWS INFORMATIE

Aan de bewoners en ondernemers van/nabij het
Noorderstrand van Scheveningen

Datum 7 oktober 2019
Onderwerp Aankondiging werkzaamheden strand Scheveningen

Geachte heer, mevrouw, 

Tussen 14 oktober en begin december 2019 voert Rijkswaterstaat onderhoud uit
aan het strand van Scheveningen. Aangezien u vlak bij het strand woont of werkt,
kan het zijn dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Hierover
informeren wij u met deze brief. Uiteraard proberen wij de hinder zo veel mogelijk
te beperken.

Waarom zijn er werkzaamheden nodig?
Door de invloed van wind, zee en stroming verdwijnen delen van de Scheveningse
kust in zee. In 2010 is het Scheveningse strand tussen de Haven en De Pier met
ongeveer 2,6 miljoen kubieke meter zand aangevuld. Dit is vergelijkbaar met acht
keer het stadion van ADO Den Haag tot de rand gevuld met zand. Begin 2015 is
het strand aangevuld met 700.000 kubieke meter zand. Het brede strand maakt
de kust veiliger, omdat de golven eerder gebroken worden. Zo hoeft de dijk onder
de boulevard niet alle klappen op te vangen en kan deze daardoor een stuk lager
blijven. Ongeveer iedere vijf jaar wordt het strand weer aangevuld met nieuw
zand.

Wat gaat er gebeuren?
We gaan het strand tussen het sportstrand bij het Noordelijk Havenhoofd tot net
voorbij de Pier aanvullen met ruim 400.000 kubieke meter zand. Het zand wordt
vanaf een baggerschip via een pijpleiding op het strand gespoten. Een spectaculair
schouwspel! Bulldozers zorgen voor verdere verspreiding op het strand. We
beginnen ter hoogte van het midden van de boulevard richting de Pier, en
vervolgens weer vanaf het midden van de boulevard richting haven. De
werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

Verlichting
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om ‘s nachts het
werkterrein op het strand te verlichten. De aannemer let er bij het plaatsen van
de lichtmasten op dat de verlichting niet direct in woningen en hotels schijnt.

Geluid
Het kan zijn dat u de werkzaamheden overdag en/of ’s nachts kunt horen,
ondanks dat de aannemer het geluid zo veel mogelijk beperkt. Zo is het piepende
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achteruitrijsignaal op de bulldozer en shovel vervangen door een sissend geluid.
En de verlichting is voorzien van moderne stille generatoren. Machines en
generators worden ’s nachts, indien er geen werkzaamheden worden verricht, zo
veel mogelijk stil gezet.

Werkgebied is verboden terrein, honden aan de lijn
Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee bereikbaar. Het
werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en
rondrijdende bulldozers. Het werkterrein is ongeveer 150 meter lang. Passeer het
werkterrein aan de zijde van de Boulevard, vermijd de grote leiding die de zee in
loopt en houd uw hond aangelijnd. Watersporters moeten een veilige afstand tot
het baggerschip houden van minimaal 300 meter. Ruiters en wandelaars dienen
na de werkzaamheden rekening te houden met eventuele zachte plekken in het
zand.

Informatieavond
Op donderdag 10 oktober organiseert Rijkswaterstaat samen met de gemeente
een informatieavond in het Infopunt “De Kust Gezond”, direct naast de Pier,
Strandweg 156. U kunt tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnenlopen

Vragen?
Rijkswaterstaat en de aannemer zetten zich in voor een soepel verloop van de
werkzaamheden. Bent u desondanks niet tevreden of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op met onze informatielijn: 0800 – 8002. Dit gratis
telefoonnummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 07.00-20.00 uur
en op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 10.00-18.30 uur. Op
www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud en in het Infocentrum De Kust Gezond,
direct naast De Pier, vindt u meer informatie over kustonderhoud.

Hoogachtend,

de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
hoofd District Noord
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid


