
 

Een terugblik op één weekeinde 
Sea Sights Festival 
Een vooruitblik op de toekomst 
 

Het Sea Sights Festival gaf een uniek kijkje in de toekomst van steden 

aan zee. Met een prominente rol voor Den Haag. Niet alleen 

afgelopen weekeinde, maar ook in de toekomst. Half oktober 2018 

(18-21 oktober) praatten in Scheveningen durfdenkers, visionairs, 

innovators, beleidsmakers, onderzoekers, ontwikkelaars én burgers 

met elkaar tijdens een innovatiefestival áan én over de kust, over wat 

er moeten blijven, en vooral wat er in de komende jaren moet 

veranderen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord voor de 

komende tijd, waar nu nog wel eens langs elkaar wordt gewerkt.  
 

Voor sommigen is de horizon het einde van het land, voor anderen het begin van de wereld. Het is 

als met de vloedlijn: wanneer is het nu land, en wanneer zee? Het zijn filosofische gedachten die, als 

je er even goed over nadenkt, wel degelijk symbool staan voor een toekomst van steden aan zee, 

zoals Den Haag. Het houdt niet op aan de vloedlijn, het houdt niet op aan de horizon. Juist door de 

dynamiek van de zee moet je innovatief nadenken. Meebewegen. Meebewegen met de getijden, 

met de economische ontwikkelingen, met de wereld om ons heen, het milieu, met de toekomst.  

 

Vier dagen lang stond tijdens het Sea Sights Festival in Scheveningen de vraag ‘En hoe gaan we daar 

in Den Haag dan eigenlijk mee om?’ centraal. Er gebeurt al veel, maar op papier vooral, Bij 

kennisinstellingen, in proeftuinen, bij overheden, bij ontwikkelaars, bij start-ups, in het hoofd van 

exacte ingenieurs én vrije durfdenkers. Deze kwamen op het festival bij elkaar. De komende tijd is 

het zaak de handen ineen te slaan om innovaties daadwerkelijk te verwezenlijken.  Zoveel werd na 

vier dagen debatteren en filosoferen wel duidelijk. Om dromen tot werkelijkheid te brengen en te 

werken aan een harmonieus samenspel tussen kust en zee. Zodat niet alleen Den Haag, maar ook 

andere (wereld)steden aan zee nog honderden jaren voort kunnen.  

 

 

 

  



Sea Sights Diner Pensant 
Zet dertig man en vrouw aan tafel en er komen honderden ideeën en gedachten boven. Nieuwe 

plannen, stokpaardjes, verrassende gedachten en toch ook conservatieve overwegingen. Ze 

conflicteren én overlappen, ze vullen elkaar aan en completeren.  

Over twee zaken is zo’n groep – zoals donderdagavond 18 oktober verzameld in het Kurhaus – het 

sowieso eens: samenwerking is zowel de sleutel als het grote probleem. En, als je wilt behouden wat 

er nu is, heeft het geen zin om op je handen te blijven zitten. Dan gaat, ten langen leste, alles 

verloren. 

Den Haag beseft zich dat terdege. En wil daarom ook vooroplopen. De toekomst van steden aan zee 

begint er. Nu. 

 

Den Haag hoofdstad van de Noordzee: 
• Op gebied van voedselinnovatie 

• Op gebied van klimaatadaptie 

• Op gebied van wonen op zee 

• Op gebied van modern toerisme aan de kust 

• Als proeftuin van de nieuwe economie 

 

Op alle terreinen werden, zowel tijdens het Diner Pensant op donderdagavond, tijdens de Summit op 

vrijdag als bij het Debat op zaterdag, interessante ideeën gelanceerd en bestaande plannen verder 

uitgediept. Het leverde inspiratie op om direct aan de slag te gaan. Omdat de tijd dringt; 

zeespiegelstijging, dichtslibbende wegen en overvolle parkeerplaatsen, terwijl er nog wel woningen 

bij moeten. Omdat ook een stad als Den Haag moet innoveren, omdat de nieuwe economie zich 

aandient.  

 

De disgenoten waren het donderdagavond, logisch, lang niet altijd eens. Maar deelden wel een 

gezamenlijk idee. Het idee dat het belangrijk is om ambitieus te zijn. Wie niet ambitieus is, slaagt er 

ook niet in te behouden wat je nu al hebt. Maar, is de Noordzee wel groot genoeg voor alle ambities 

die we hebben? De zee mag niet het afvoerputje worden van het land. Als je alles wat op het land 

niet lukt, dan maar op zee gaat realiseren, streef je je doel voorbij. Dan verdwijnt ook de kwaliteit 

van leven aan het strand, raak je de plek kwijt waar je over zee kunt uitstaren, in het niets. De 

horizon, die is belangrijk voor mensen. Het strand speelt daarin een belangrijke rol. Bewaak de 

beleving, laat mensen wel de gedachte vasthouden dat men aan het strand ‘in de natuur’ is. Behoud 

van de sfeer is daarbij van belang. Als de drukte toeneemt, wordt het duurder. Er is heus nog ruimte 

om te bouwen, maar doe dat dan wel zonder de sfeer en het karakter van de kust aan te tasten. 

 

 

De kust voor Den Haag 
Den Haag heeft 11 kilometer kust. Met een haven en twee badplaatsen. En heel veel natuur.  Den 

Haag is de enige grote stad aan zee. Die kwaliteiten kunnen én moeten we beter inzetten voor de 

toekomst van de stad. 



Geef iedereen de vrije hand te filosoferen over de toekomst en er komen verrassende plannen 

voorbij. Waarom geen drijvende, energie-opwekkende, haven op zee? Of een drijvende stad voor de 

kust, met toegangswegen die dan meteen van de U een ring voor Den Haag maken? 

 

Het waren slechts enkele van de gedachten. Andere suggesties, opmerkingen en plannetjes die  

specifiek met betrekking tot Scheveningen bij het Diner Pensant ter tafel kwamen: 

 

Moet je voor Scheveningen niet van de term badplaats afstappen. Is dat niet wat eendimensionaal, 

te beperkt en te seizoensgebonden? Behoud daarbij wel de cultuur van dit deel van de stad. En leg er 

een laag overheen, met ruimte voor iedereen. De laag is de verbinding tussen stad en strand. Breng 

dat tot uiting in fysieke kenmerken, die meteen een betere en indrukwekkender overgang tussen 

stad en strand markeren. Zodat je wéét dat je onderweg bent naar het strand. 

 

 

 

Verbinding stad en strand 
Een verbinding tussen stad en strand bouw je dus met een kenmerkende overgang tussen de twee, 

maar ook door bijvoorbeeld figuurlijk de draai naar zee te maken. Trek de zee de stad in en de stad 

de zee in. Niet letterlijk, maar zoek wel het antwoord op de vraag: wat kan de zee voor de stad 

betekenen? 

 

Verbind ook op cultureel gebied kust en stad aan elkaar, met simultane voorstellingen. Vertel 

verhalen. Laat al in de stad zien dat je aan de kust ligt, leg fietspaden aan. En zet de deur open voor 

de verbeelding, voor locatietheater en landschapskust. Kader niet alles te veel in. 

 

Verbind de stad en het strand ook in het dagelijks werk. Waarom? Als je aan zee zit droom je niet 

over harde waarden, maar over zachte dingen. Dat geeft perspectief. Bijvoorbeeld vergaderen aan 

het strand met uitzicht op de zee en daarna op staren over zee, kan heel andere inzichten geven. 

Realiseer dan wel aan het strand representatieve vergader- en ontmoetingsplekken, waar je eerst - 

met uitzicht over die zee (work@surf) - kunt vergaderen en daarna lekker over zee kunt uitkijken, 

surfen, wandelen of zwemmen.   

 

Essentieel daarbij is natuurlijk dat, ook fysiek, de bereikbaarheid van de kust moet worden verbeterd. 

Investeren in wegen voor auto’s, fietsen en openbaar vervoer. Maar denk ook aan een light rail en 

kabelbaan. Er bleek met name veel draagvlak voor zo’n OV-kabelbaan vanuit het centrum naar 

Scheveningen 

 

Ieder zijn eigen plek? 
Geef – als je nadenkt over indeling en gebruik van het strand - mensen, ook op het strand, de kans 

hun eigen plekje te zoeken. Zorg dat mensen op het strand hun voorkeursplek kunnen definiëren, 

zonder dat het beeld ontstaat dat er een hokjesgeest is. Zorg dat functies beter verdeeld en verspreid 

zijn, maar zorg wel dat er – letterlijk – verbinding is. Een visie, van Zandmotor tot Zwarte Pad, waarbij 

ook duidelijk wordt waar de fast en slow-toerist zich thuis kunnen voelen, is gewenst. 

 

 

 



 

 

 

Wat verder ter tafel kwam….. 
 

Aan de verschillende tafels werd enthousiast gepraat over de toekomst van de kust. Daarbij kwamen 

veel suggesties en potentiële oplossingen voorbij. Een korte opsomming, die ook inzicht geeft in het 

grote aantal onderwerpen die punt van aandacht zijn: 

 

Er moet ook kritisch worden gekeken naar de kwaliteit van de woonomgeving. Toerisme zorgt voor 

economische activiteiten, maar kan ook een verlies van grip op de stad met zich meebrengen. 

Amsterdam is daar bijvoorbeeld in doorgeslagen met alle toeristische attracties, met alle negatieve 

gevolgen van dien. Amsterdam heeft inmiddels maatregelen genomen, onder meer via een strenger 

bestemmingsplan. Ten behoeve van de kwaliteit van een stad dienen ook zoveel mogelijk 

dwarsverbanden tussen diverse afdelingen van de gemeente en waar mogelijk andere stakeholders 

worden gezocht. Er moet ook gekeken worden naar de rol van het stadsdeel in de gehele regio. Die 

twee niveaus kunnen elkaar versterken. Zo kan gezorgd worden voor een integrale aanpak met 

draagvlak. Het straatbeeld van Scheveningen zou kunnen worden verbeterd door het aanscherpen 

van het bestemmingsplan. Zoals dat in Amsterdam is gedaan. Wanneer de buitenruimte aantrekkelijk 

is, zal dat meer investeringen in het gebied aantrekken. Door invloed van de omgeving kan stap voor 

stap de hele wijk opknappen.  

 

Kijk bij de verdere ontwikkeling van Scheveningen niet alleen naar de toplocaties, maar ook naar 

omliggende gebieden. Voorkom een stand alone visie.  

 

Wanneer we het hebben over kwaliteit is het ten alle tijden de vraag wat het referentiepunt is. Wat 

wil je met je besluiten bereiken? Wil je toerisme stimuleren? Economische ontwikkeling? Een 

prettige woon- en leefomgeving? Een badplaats met allure? En als je dan een besluit neemt, sluit je 

dan andere besluiten uit? Bij het nemen van besluiten moet altijd goed gekeken worden wat het 

daadwerkelijke probleem is. Als dat niet bekend is, zal er ook niets worden gedaan om het op te 

lossen. Vlissingen geeft hierbij aan hoe het ook mis kan gaan. Waar Domburg tegelijkertijd een 

voorbeeld is van hoe dergelijke besluiten ook goed kunnen uitpakken in een kustplaats. 

 

De kust, en daardoor prettige leefomgeving, is veelal de vestigingsfactor voor mensen en 

organisaties op Scheveningen. Daarom moet je ervoor waken dat het gebied niet wordt volgebouwd. 

Relatieve kleinschaligheid maakt het juist aantrekkelijk. Dit is bovendien belangrijk om water de 

ruimte te geven; volledige verharding moet worden voorkomen.   

 

Als het om Scheveningen gaat, gaat het ook om herkenbaarheid. Niet alleen om schoonheid. De pier 

is het meest herkenbare punt van Scheveningen. In de toekomst zou er op de pier ook meer 

aandacht kunnen worden besteed aan innovaties op de Noordzee.  

 

Veel kinderen die in Den Haag wonen zijn nog nooit aan de kust geweest. Dat moet anders.  

 

Droom: wonen op zee. Hierbij zijn de belangrijkste uitdagingen enerzijds zeespiegelstijging en 

anderzijds bodemdaling. Het concept van wonen op zee zou vervolgens kunnen worden 



doorontwikkeld in rest van de wereld. Bouwen op zee zou alleen moeten worden overwogen indien 

het innovatief, duurzaam en iconisch is. (Dit geldt feitelijk ook voor een nieuw Pier). 

 

 

Als je moet kiezen tussen een wooneconomie – ‘de kust vormt een kwalitatief alternatief voor 

woonruimte elders in de stad’ of een bouweconomie – ‘er is ruimte nodig om te bouwen, en dus 

realiseren we ook woonruimte aan de kust’ is er meer draagvlak voor het eerste.  

 

Er is heel veel mis gegaan qua bouwen aan de kust, dit is moeilijk/niet te herstellen, onder anderen 

door versnipperd grondeigendom en afzonderlijke eigenaren van appartementen. Door consequente 

inzet op minder gewenste functies, ondernemers en hun gedragingen kunnen we wel een 

kwaliteitsslag maken. Maar dit kost veel tijd en geld. 

 

Daarnaast moet ook een kwaliteitsslag worden gemaakt op de terreinen waar als buitenruimte en 

bereikbaarheid. Dit vindt nu plaats in De Kust Gezond. Plannen zullen nog meer een ruimtelijk-

economisch karakter krijgen. 

 

Bij bedrijvigheid op zee moeten wij ons voorstellen, dat er op verschillende niveaus (letterlijk) 

economische activiteit plaats kan vinden. Dat is anders dan in de traditionele landbouw. Er zijn wel 

voorbeelden in tropische gebieden waar verschillende gewassen naast elkaar geteeld kunnen 

worden, dat is bij voorbaat duurzamer dan mono cultuur. Deze bedrijvigheid op zee – in wat je een 

Zoute Food Valley zou kunnen noemen - biedt ook kansen voor de kust en de havens. Den Haag zou 

zeker voedsel op zee moeten onderzoeken gezien de expertise in het Westland. Deze nieuwe 

landbouwgronden moeten met duurzame schepen bediend worden. Deze schepen worden al 

ontwikkeld en Den Haag kan in proeftuinen testen mogelijk maken. 

 

De Noordzeeboerderij kan van waarde zijn als een windenergieproducent er een basis neerzet, je 

kunt dan nog veel meer testen uitvoeren. De Noordzeeboerderij zou ook als proeflokatie voor 

Space@Sea drijvend bouwen moeten dienen. Eventueel een drijvende haven bouwen. Essentieel is 

dat het medegebruik van percelen mee genomen gaat worden, Den Haag zou daar, als stad van rede 

en recht, bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een balletje over op kunnen werpen. 

Potentieel wordt de Noordzee (met omringende landen) een potentieel conflictgebied. En hoe neem 

je in al deze ontwikkelingen de mindset van de visser mee. 

 

Let - tot slot - goed op: de zee geeft niet oneindig. Er is studie gedaan naar kringloop en de eindigheid 

van micro-organismen die onze teelt gaan voeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nationaal én internationaal 
Den Haag wil het voortouw nemen, als hoofdstad van de Noordzee, en niet alleen naar de lokale zaak 

kijken. Meer algemene uitdagingen moeten dan ook niet uit de weg worden gegaan, de stad aan zee 

kan als voorbeeld dienen, nationaal en internationaal.  

 

De volgende vraagstukken liggen er nu: Maak je van de Noordzee ‘een eigen provincie’? En hoe dan? 

Met Noordzeecommissaris? 

Hoe maak je de economie van en aan de kust – nu is deze te veel gericht op patat en haring - minder 

kwetsbaar? 

 

 

• Hoe en met wie gaan we samenwerken, hoe leg je koppelingen? 

• Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet in de weg lopen, maar versterken? Hoe gaan we – 

het komt telkens terug - succesvol samenwerken? 

• Hoe kunnen we zorgen dat belemmerende regelgeving en gebrekkige samenwerking de 

invoering van nieuwe technieken niet tegenhoudt? De kust is van iedereen, maar wie voert 

de regie? 

• Hoe kunnen we zorgen dat belemmerende regelgeving en gebrekkige samenwerking de 

invoering van nieuwe technieken niet tegenhoudt? 

• Hoe maak je de economie van en aan de kust – nu is deze te veel gericht op toerisme en 

visserij (‘patat en haring’) - minder kwetsbaar? 

• Hoe vinden we een goede balans tussen economische activiteiten en klimaat? 

• Hoe kan de kust meer bijdragen aan de ontwikkeling van de economie van de stad? 

• Hoe passen we álles, zo goed mogelijk, in? Of moeten we niet alles willen? Hoe combineer je 

bijvoorbeeld windmolens met drijvende steden? Met ruimte voor voedselvoorziening – vis, 

maar ook bijvoorbeeld zeewier. Hoe verenigen we alle belangen met elkaar? 

• Hoe gaan we met zeespiegelstijging om? 

• Hoe maak je een goede kuststrook waar de waterveiligheid geborgd is? 

• Hoe houden we, als het drukker wordt, alles veilig en duurzaam? 

• Hoe maak je de mens, die van nature bang is voor verandering, enthousiast en ambitieus 

voor iets nieuws? 

• Hoe creëer je draagvlak voor de kustontwikkelingen? 

• Hoe breng je, om draagvlak te creëren, de uitdagingen op de Noordzee dichter bij het 

publiek? 

• Hoe vind je een oplossing voor het dilemma tussen draagvlak en het behouden van cultuur? 

Is er wel een dilemma? Welk dan? 

  



Sea Sights Summit 
De aftrap is vrijdagmorgen duidelijk. Wethouder Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, 

Kenniseconomie en Internationaal, heeft het Diner Pensant op zich in laten werken en laat, daartoe 

uitgenodigd door dagvoorzitter Rutger Mollee, direct blijken met Den Haag ,,voortrekker te willen 

zijn van leven op en aan zee.’’ Wat haar betreft is het ,,tijd om te durven, over grenzen heen te kijken 

en met elkaar samen te werken aan een mooie toekomst’’, voor Scheveningen, Den Haag, de 

Noordzee, Nederland én de rest van de wereld. ,,Als je geen toekomst bedenkt, kan je ook geen 

toekomst hebben’’, citeert ze een jeugdige denker. ,,Den Haag is dé stad om na te denken over 

steden aan zee. Ook wij willen in Scheveningen droge voeten houden. We willen onze ambities ook 

nationaal en internationaal delen, via bijeenkomsten als deze over dit thema.’’ Wat voor haar, na de 

donderdagavond, vooral is blijven hangen, dat ,,een gezamenlijke aanpak, lokaal én mondiaal, 

noodzakelijk is.’’   

 

 
 

Het is de aanzet voor een dag vol gedachten, ideeën, plannen, uitwerkingen, voorstellen, tijdens 

zowel de voordrachten van een achttal keynote speakers uit zeer diverse sectoren, als een zestal 

workshops en een afsluitend debat.  

 

De vrijdagochtend is nog maar net op gang of we hebben onze eerste realitycheck al te pakken. 

Terwijl buiten de wereld doordraait, krijgt een gezelschap van ruim honderd man in Tasty Comedy, 

op het puntje van de Pier, écht door dat de stijging van de zeespiegel een serieuze zaak is. Misschien 

nog niet de twee meter binnen een paar jaar, zoals in een filmpje wordt verondersteld, maar toch 

zeker significant.  

 

Gert-Jan Reichart van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) is niet naar 

Scheveningen gekomen met een vrolijk verhaal. Zijn boodschap: de zeespiegelstijging zet écht door. 

,,Het is geen vraag meer of Nederland onderloopt, maar wanneer.’’ Tuurlijk, een metertje stijging is, 

met wat bouwkundige ingrepen, nog op te vangen. Maar wat nu als zijn modellen, die een stijging 

van tussen de 6 en 15 meter in 2500 voorspellen, ook bewaarheid worden. ,,Het is dus zaak te 

acteren op de zeespiegelstijging’’, aldus Reichart. ,,Voor Zwolle aan zee ligt.’’ Echter, er is tot op 

heden – bij de meesten – sprake van cognitieve dissonantie. De oceaan kan, betoogt Reichart 

meehelpen met het bufferen van C02, om zodoende broeikasconcentraties terug te dringen. Juist 

kuststeden kunnen hierin een belangrijke rol gaan vervullen.  

 



ANDERE KEYNOTE SPEAKERS 

Lodewijk Abspoel heeft een hele lange titel achter zijn naam: Sr policy officer EU Integrated 

Maritime Policy and North Sea Ministry I&W. Hij is bovendien ‘onafhankelijk beachcleaner’, 

kunstenaar en inwoner van Scheveningen. Zijn boodschap is duidelijk. Nederland moet zichzelf 

opnieuw uitvinden, de ruimte slimmer en efficiënter gebruiken. Wie de kracht van de natuur weet te 

benutten, een brug weet te slaan tussen land en zee kan - door synergie - winst behalen. De nieuwe 

verbondenheid tussen land en water, zal voor een nieuwe balans tussen mens en natuur zorgen, een 

nieuw perspectief bieden in de delta’s van morgen. Daarbij is afstemming wel vereist. ,,We zijn nog 

geen wereldkampioen meervoudig gebruik van de zee’’, heet dat in Abspoels woorden. Windenergie, 

blauwe economie, natuurbescherming, visserij, zeewierteelt, planologen; ze zijn nu nog 

concurrenten van elkaar. Een integrale ontwikkeling vraagt echter afstemming, Abspoel roept 

iedereen op mee te denken over de Noordzee-agenda van 2030. ,,Denk vanuit de zee, met alle 

belanghebbende partijen gezamenlijk. Gebruik de kracht van de uitnodigingsplanologie’.’’ 

 

Sid Vollebregt geeft, als een van de drijvende krachten achter Elemental Water Makers, een kijkje op 

de toekomst. Vier miljard mensen krijgen met een vorm van waterschaarste te maken, mede omdat 

anderen nu teveel gebruiken. Het is één van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Hoewel liefst 

zeventig procent van de aarde uit water bestaat, is slechts 1 procent daarvan zoetwater. Ontzilting is 

nu al, voor veel gebieden, pure noodzaak. De prijs en complexiteit van ontzilting worden nu nog 

gezien als belemmerend, maar Elemental Water Makers boekt - met nieuwe, duurzame technieken – 

wereldwijd al veel succes. Elemental Water Makers is één van de start-ups die door VP Delta zijn 

aangejaagd.  

 

Marjan Kreijns (TU Delft) is trots op de innovaties voor een duurzame wereld, helpt de jonge 

ingenieurs graag ondernemer te worden. VP Delta support onder meer Shore Monitoring, dat met 

ingenieuze meetapparatuur stranden in kaart brengt én zo kan wapenen tegen de zeespiegelstijging. 

VP Delta heeft een twaalftal proeftuinen, waaronder één voor de kust bij Scheveningen. Daar 

worden met de gemeente en de havenmeester onderzocht hoe het gebied het beste veilig én droog 

kan worden gehouden.  

 

Martin Scholten, van de Wageningen Universiteit, sprak over circulaire voedselketens, waarvoor 

kansen op zee liggen. Voor de landbouw is dit al uitgewerkt door minister Schouten . Tot op heden 

worden land- en ‘zeebouw’ echter gescheiden, terwijl het juist tijd is voor verbinding. De zee geeft 

veel, als we niet overvragen. En, als je overstapt naar oceanfarming is het wel van groot belang 

elkaar niet in de weg te zitten. De schaarse ruimte – ook de Noordzee is druk – vraagt om slimme 

oplossingen.  

 

Dirk Sijmons, hoogleraar aan de TU Delft, becijferde dat - ter vervanging van fossiele brandstoffen - 

er in 2050 toch echt 25.000 extra windturbines nodig zijn. Op Nederlandse bodem, aan de kust of in 

de Noordzee. ,,Het is tijd voor gas op de plank, achterover leunen kan echt niet meer.’’ Zijn film liet 

de omvang van de opgave overtuigend zien. De sociale complexiteit voorkomt dat deze er binnen nu 

en snel liggen. Visserij en scheepvaart zitten er niet om te springen, voor de aanleg zijn enorme 

hoeveelheden zand nodig. Er bestaat bij velen de gedachte dat het nog altijd meer risico’s dan 

kansen meebrengt. Het is dan ook tijd om integraler naar de Noordzee te kijken, politieke keuzes te 

maken en bovenal met alle partijen die belangen op en aan zee hebben te gaan samenwerken.   

 

Karina Czapiewska (TU Delft, Blue21) en Maarten Flikkema (Marin) gaven een betoverend kijkje in 

de toekomst van wonen op zee. Her en der in de wereld zijn al de eerste voorbeelden van 



space@sea, op relatief beperkte schaal, zichtbaar. ,,De meerderheid van de wereldbevolking leeft in 

een kustgebied, waar een gebrek aan ruimte is. Er is behoefte aan betaalbare, flexibele ruimte. Dat 

kan op zee.’’ De modulaire eilanden op schaal die momenteel worden uitgetest, kunnen op termijn 

ruimtegebrek oplossen. En bieden ook nog een oplossing in gebieden waar de zeespiegelstijging 

problematisch wordt. ,,We lopen hier overigens achter, zijn in Europa drie na laatste waar het gaat 

om het halen van de klimaatdoelstellingen. Mede daarom zal meer en meer naar oplossingen op zee 

moeten worden gekeken. Daar gaat iets gebeuren.’’ Regelgeving, eigenaarschap, verzekering en 

onzekerheid over bestuur staat wonen op zee hier nu nog min of meer in de weg.  

 

 
 

Tjeerd de Groot is, als de dag al flink op streek is, enthousiast over alle verhalen en ideeën die hij in 

Scheveningen heeft gehoord. Het Tweede Kamerlid voor D66 is al jaren een warm pleitbezorger voor 

een belangrijkere rol van de Noordzee. ,,Deze Summit komt op een heel mooi tijdstip. We gebruiken 

de Noordzee al eeuwen, om van te leven. Vis, vervoer en scheepsvaart zijn echter niet langer de 

enige activiteiten, er komen steeds meer functies bij.’’ Echter, beslissingen nemen is niet eenvoudig. 

Liefst zeven ministeries hebben op de een of andere manier zeggenschap over activiteiten op en aan 

zee. Deze werken langs elkaar heen, hebben ieder hun eigen blikveld, of zien onvoldoende de kansen 

die de zee biedt. De Groot is dan ook een groot voorstander voor de aanstelling van een Noordzee-

commissaris, zoals elke provincie er één heeft. Dan ook zal er meer aandacht zijn voor de belangrijke 

vraagstukken, voor een transitiefonds voor de Noordzee, voor een beter, multifunctioneler gebruik 

van de gebieden rond windmolens. ,,Er is absoluut onvoldoende aandacht van mijn collega’s voor de 

Noordzee. (red: in de Tweede Kamer). En dat terwijl we het nota bene hebben over een gebied dat 

2,5 keer de oppervlakte van het Nederlandse vasteland heeft.’’ De Groot verklaarde zich bereid om, 

zolang er geen Commissaris van de Noordzee is, de rol van ,,ambassadeur van de Noordzee’’ op zich 

te nemen. ,,Dat doe ik graag.’’      

 

‘Cultureel landschapsarchitect’ Joop Mulder, mister Oerol, kreeg de gelegenheid om als laatste 

keynotespeaker de laatste nog slapende bezoeker van het Sea Sights Festival wakker te schudden. Te 

vaak was hij, zelf onbegrensd denkend, tegen het nee van ambtenaren en doemdenkers aangelopen. 

,,Veranderingen werden tegengehouden met het argument dat het de natuur aantastte, terwijl wij 

die in de meeste gevallen nota bene zelf hadden aangelegd. Sinds Staatsbosbeheer zelf 

toneelmeester van Oerol werd, kon er steeds meer.’’ Mulder waarschuwt, zag Nederland verworden 



tot een Nee-derland.  Hij pleit ervoor heel veel regeltjes af te schaffen én ‘de geschiedenis te 

gebruiken voor onze toekomst’. Innovatief als we zijn moet de buitenlandse toerist worden overtuigd 

dat zijn vertier niet in dat Amsterdamse Rijksmuseum ligt, maar aan de kust. Hij pleit voor simultane 

voorstellingen, aan de kust en in de stad, culturele activiteiten die de kust met het strand verbinden 

en de stad met de kust. Als je hier naar die prachtige horizon kijkt, wordt je fantasie vanzelf 

geprikkeld. Aan de kust, daar kan zoveel meer. Als je de deur maar openzet voor de verbeelding en 

alles niet teveel inkadert. 

 

In een gezamenlijke terugblik constateerden Arno Segeren, Joop Mulder, Lodewijk Abspoel en Arjan 

Uytendaal dat er voor wat betreft steden aan de kust, en Den Haag in het bijzonder, veel kansen 

voor de toekomst liggen. ‘De Noordzee kan de nieuwe economische motor voor de BV Nederland 

worden’. Tot die tijd kunnen nog veel dromen worden gedroomd, maar vlotte actie is ook vereist. Al 

is het maar omdat de zeespiegel stijgt. En een duurzame toekomst een must is.  

 

Waar op het land veel al georganiseerd is, mist die regie op zee. De nationale overheid is de enige 

bevoegde autoriteit op zee, maar ziet graag dat er wordt meegedacht. Samen praten én 

samenwerken is voor alle sectoren, van commercieel tot ideëel, van levensbelang. De Gemeente Den 

Haag neemt graag het voortouw in deze gesprekken. 

 

Wilmine van den Bosch, voormalig voorzitter van de De Jonge Klimaatbeweging, en tijdens de 

Summit de ‘vertegenwoordigster van de toekomst’, kreeg het slotwoord. Zij had goed én slecht 

nieuws gehoord. En constateerde dat elke spreker het woord toekomst gebruikt had, ,,Er liggen, als 

ik het zo hoor, ontzettend grote kansen op zee, voor wat betreft het opwekken van energie, de 

voedselproductie, en misschien zelfs wel wonen. Het slechte nieuws is wel dat het nog veel 

toekomstmuziek is. Maar dat we geen tijd hebben. We hebben haast, zijn ongeduldig. Wet- en 

regelgeving, bestuurskracht en misschien ook wel geld zijn echter belemmerende factoren. We zijn 

bovendien misschien zelfs wel een Nee-derland. Laten we er met zijn allen voor gaan dat we een Ja-

derland worden.’’ 

  



Sea Sights Debat 
Praten over de toekomst. Dat doe je het liefst met zoveel mogelijk mensen. Daarvoor hoef je geen 

expert te zijn op het gebied van ecologie, zeespiegelstijging of bouwen op zee, maar is de 

betrokkenheid als burger voldoende. Vandaar ook dat de gemeente Den Haag, zonder overdreven 

veel tamtam vooraf, op voorhand zeer tevreden was met een kleine veertig aanmeldingen voor het 

Sea Sights Debat. Dat er op de dag zelf dan maar twintig op komen dagen, is geen goed teken. Alsof 

niet iedereen zich nog bewust is van de ernst, zich niet beseft dat er – juist ten tijde van de viering 

van het 200-jarig bestaan van de badplaats – gezamenlijk moet worden nagedacht over de komende 

200 jaar. Dat het, onder leiding van Gijs Weenink van de DebatAcademie, niettemin een levendig 

debat opleverde, is aan de andere kant wel weer hoopgevend. . Het Engelse Lagerhuis diende als 

voorbeeld voor de opstelling, waarbij verschillende stellingen genomen, verdedigd en verlaten 

werden. 

Een overgrote meerderheid was het eens met de oefenstelling dat ‘Scheveningen de mooiste plek is 

om te wonen’. Scheveningen biedt alles wat je zoekt: de duinen, een strand, bos. Een prachtig 

Kurhaus. Noordzeevis voor het opscheppen. En een grote stad vlakbij. Het is één groot feest. Maar, 

het zou wel nog wat mooier kunnen. Als bijvoorbeeld – zo opperde één van de betrokken 

Scheveningers - alle auto’s uit het straatbeeld zouden verdwijnen, als er misschien wel net iets 

minder toeristen zouden zijn, als men beter controle zou krijgen over de vervuiling van het water.  

 

Vervolgens kwamen stellingen ter sprake als; 

• ‘We moeten woningbouw in zee toestaan’; 

• ‘We kunnen beter eilanden voor de kust opspuiten dan een nieuwe zware zeewering 

aanleggen’; 

• ‘Windenergie op zee is beter dan op land’; 

• ‘De haven van Scheveningen zou voor meer zeegerelateerde activiteiten gebruikt moeten 

worden’; 

• ‘We moeten meer recreatiewoningen toestaan in het duin’; 

•  ‘Het is goed als de Nederlandse overheid de visserij afbouwt’ en ‘Scheveningen moet zich 

richten op de 5-sterren toerist’. 

 

Opvallend was dat iedere spreker er, vanuit zijn eigen ervaring en expertise, wel in slaagde, andere 

deelnemers aan het debat voor zijn standpunt te winnen. Opvallend was bovendien dat er 

aanvankelijk vaak de meeste tegenwerping voor originele, innoverende ideeën was, maar dat 

uiteindelijk ook die plannen bijval kregen. Zo is het niet alleen de vraag of je moet bouwen in zee – al 

zijn er in Nederland wel één miljoen nieuwe woningen nodig -, maar ook of je genoegen moet nemen 

met horizonvervuiling of verder op zee moet bouwen. Haal je er, en dat geldt ook voor de bouw van 

meer windmolenparken op zee of de aanleg van eilanden voor de kust, niet teveel mee overhoop. 

 

Dat de Scheveningse Haven open moet blijven, kon bijvoorbeeld ook op grote bijval rekenen. 

Natuurlijk. Meer zeegerelateerde activiteiten? Prima! Maar allicht dat je de haven dan wel moet 

uitbreiden. En de toegang ernaartoe aanzienlijk moet verbeteren. Dat er sinds de jaren zeventig, na 

diverse uitbreidingen daarvoor, niets nieuws meer is gedaan, roept om actie. Uit economisch 

oogpunt is het niet de vraag of er moet worden uitgebreid, maar wanneer. En of je dan behalve de 

visserij bijvoorbeeld ook serviceschepen voor windmolenparken, cruiseschepen én een 

aanlandingsplek voor de ‘boeren op zee’ moet creëren.  



Complexe vraagstukken die je, zo leerde de zaterdagnamiddag in Tasty Comedy, niet zomaar in een 

uurtje oplost. Opvallend was wel dat er de behoefte bestond om, ook na het debat, nog verder te 

praten. Tijdens de borrel werden veel kaartjes en telefoonnummers uitgewisseld.   

Allicht wordt juist dan helderder of de zandmotor nu op alle terreinen doet wat-ie zou moeten doen, 

of de aanleg van eilanden voor de kust de dynamiek én daarmee de biodiversiteit in zee verandert, 

hoe je van die grote windmolens op zee kunt aanleggen zonder de natuur te verstoren.  

 

  



Sea Sights Expo 
Een bescheiden opstelling van een tiental zeecontainers, een klein podium, een terrasje; de Sea 

Sights Expo op de boulevard voor het Kurhaus was – bij de eerste editie van het festival – in alles nog 

bescheiden. Levendige kunstwerken als Letsdance, een opvallende serie bollen van 

landschapskunstenaar Bruno Doedens in de vloedlijn, en Plastorama, een installatie van 4000 plastic 

zakjes en evenzoveel dopjes, trokken echter veel belangstelling. Van oud én jong.  

De bollen van Doedens symboliseren de relatie tussen mens en natuur. Zoals de natuur afhankelijk is 

van de grillen van de mens, zo zijn wij afhankelijk van de grillen van de natuur. Ze geven bovendien 

aan dat er beweging in alles zit. Dat we bezig zijn met een eindeloze dans. Dan weer op land, dan 

weer in zee. Spelen, durven, innoveren; de verbeelding en dialoog met het publiek staan voor 

Doedens centraal. In de film allesbeweegt, vertoond in een container op de boulevard, bepleit 

Doedens ook dat we inmiddels al geleerd hebben om niet meer in gevecht te blijven met het water, 

maar dat we meebewegen. Dynamisch beheer. In de toekomst zal het de uitdaging zijn om te 

‘dansen met de zee’. Wordt het zaak ‘de kust te vieren’.    

Het is precies ook hoe Yvonne van den Akker er tegenaan kijkt. De maakster van het Plastorama 

wilde, hoewel enorm begaan met de toekomst van de zee, geen belerend vingertje heffen. ,,Je kunt 

de verschrikkelijkste verhalen vertellen over onze planeet, en er bij iedereen op hameren dat hij toch 

echt zijn afval moet scheiden. Of je kunt de schoonheid van de wereld én de schoonheid van plastic 

laten zien, dan komt de boodschap alleen maar beter aan.’’  

Ook het Kunstwerk ‘Dobberende flessen aan zee’, ontstaan na een workshop van Plastic Circle, over 

plastic soep, duurzaamheid en circulaire economie, op een tiental Haagse scholen vertelt dat verhaal.  

Diverse toekomstmakers - startups, studenten, kunstenaars, cateraars, architecten en 

projectontwikkelaars - gaven op de Expo hun eigen visie op de ontwikkeling van de kust. Of lieten je 

de toekomst proeven. Zeewierburgers vonden, hoewel een enkeling zijn schroom nog moest 

overwinnen, gretig aftrek. Met een 3D-bril kon je de plannen van Blue21 voor drijvende woningen 

bekijken, de Noordzeeboerderij liet zien hoe de zeewierteelt op zee nu precies werkt, en er was voor 

kinderen de mogelijkheid van afval feestelijke kleding te maken. Overkoepelende gedachte, zoals 

Blof in de film Allesbeweegt van Doedens bezong: alles beweegt, alles verandert.  

Daar zou, opperde een bezoeker, misschien wel een vraagteken achter moeten. Vraag is of er, op 

sommige terreinen, wel genoeg beweging in zit. Met de bemoeienis van liefst zeven ministeries is het 

soms lastig een beweging op en aan zee te forceren, komen veranderingen maar langzaam op gang.  

Misschien is het wel zoals Maaike Uitenbroek en Charlotte Maas het verwoordden. Volg de route die 

kinderen volgen: durf. Als onderdeel van het Festival De Betovering was er een flink aantal 

activiteiten voor kinderen. Zo ook de workshop afvalmode. ,,Je blijft je verbazen’’, aldus het duo dat 

de workshop gaf. ,,Soms moet je kinderen helpen met opstarten, zorgen dat het op gang komt. Maar 

net zo vaak is het niet nodig. En altijd is wat zij doen uiteindelijk onbegrensder. Wij proberen het, 

maar kinderen doen het.’’ 

 

 


