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“D66 vindt het belangrijk dat bewoners, ondernemers en bezoekers van Den 

Haag optimaal kunnen genieten van de Haagse Grachten.” 
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Inleiding 

Den Haag kent sinds het begin van de 17e eeuw haar grachtensingel, waar van oudsher vervoer 

over water van mensen en goederen voor de ontwikkeling en het bestaan van Den Haag van 

levensbelang was. Via de Trekvliet kwamen bijvoorbeeld gerst en hop naar de Bierkade, waar bier 

gebrouwen en verhandeld werd om van daaruit weer vervoerd te worden. Een stukje verderop 

vertrokken via de Amsterdamse Veerkade de trekschuiten naar Delft, Rotterdam, Leiden en zelfs 

Amsterdam. Aan de andere kant kwam handel, vanuit het Westland het vee en de land- en 

tuinbouwproducten en vanuit Scheveningen de vis, over het water naar de Haagse markten op de 

Prinsegracht, de Grote Markt en de Lange Beestenmarkt. Wie tegenwoordig door onze stad loopt 

zal zich deze bedrijvigheid op het water, op het eerste gezicht niet meer kunnen voorstellen.  

De afgelopen jaren hebben rondvaartondernemers zoals de zoals ‘de Ooievaart’ en de  

‘Willemsvaart’ ervoor gezorgd dat de Haagse grachten meer in beeld zijn gekomen en beter worden 

gebruikt.  

Bij deze ondernemers is het gelukkig niet gebleven. Vandaag de dag zijn er in Den Haag meer dan 

twaalf rondvaartorganisaties actief die jaarlijks naar schatting 70.000 mensen over de Haagse 

wateren vervoeren. En als het aan D66 ligt, kan dit aantal de komende jaren groeien naar 100.000 

bezoekers. 

D66 steunt alle ondernemers van harte, dit zien we onder andere terug in de bijdrage die D66 in 

2002 leverde bij het opstarten van ‘de Ooievaart’. Nu veertien jaar later vervoeren zij jaarlijks 

40.000 liefhebbers door de Haagse wateren en is er de ambitie om dit aantal in de toekomst verder 

te laten groeien. Ook de ‘Willemsvaart’ heeft met jaarlijks 7000 bezoekers een grote rol op de 

Haagse grachten. Met haar verschillende bootjes zorgen zij ervoor dat bezoekers een onvergetelijk 

tocht kunnen maken over de Haagse wateren. 

Ook heeft D66 samen met het CDA gezorgd dat de Dr. Kuyperbrug is vernieuwd en verhoogd, 

zodat de doorvaart naar Scheveningen en Madurodam kon worden gerealiseerd. En dat smaakte 

naar meer. Met steun van D66 is in 2013 de Noordwal-Veenkade weer in historische staat hersteld, 

hier zijn ook de bruggen verhoogd waardoor na 80 jaar de gracht weer doorvaarbaar is geworden. 

Een grote kans ziet D66 in de ontkluizing van het Piet Heinplein, daarom heeft D66 met het CDA, 

HSP en PvdA, het college gevraagd om de ontkluizing te onderzoeken en openbare ruimtes naast 

de rondvaartroutes te verbeteren. Ook de VVD is hier voorstander van. 

D66 is blij dat de Haagse binnenwateren tot leven zijn gekomen. Door de komst van de 

rondvaartorganisaties, het gemeentelijk beleid maar ook door steeds meer nieuwe initiatieven. Een 

mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Het Haags Openbaar Vervoer Museum en 

Salonboot Rondvaart Den Haag, zij organiseren dit jaar 'Reizen als Toen', waarmee de unieke kans 

wordt geboden om op historische wijze te reizen over land en water. Ook werd onlangs voor het 

eerst een Drijf-Inn bioscoop op het water georganiseerd. 

D66 ziet nog grote kansen om Den Haag als ‘grachtenstad’ verder op de kaart te zetten. Als we 

naar de Nota Binnenwater 2012 (RIS 246304) kijken, kunnen we constateren dat er al aardig wat 

bereikt is, maar D66 ziet nog genoeg mogelijkheden voor de stad om het gebruik van onze 

grachten verder te verbeteren, te stimuleren en te verlevendigen. D66 presenteert daarom dit 

initiatiefvoorstel met daarin een aantal acties die ook aansluiten op de ambities van dit college, om 

nieuwe ontwikkelingen op en rondom de mooie wateren van Den Haag te realiseren. 

 

Rachid Guernaoui,     Robert van Asten, 

Woordvoerder Leefomgeving    Woordvoerder Toerisme 
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Waarom dit initiatiefvoorstel 
D66 houdt van Den Haag. We willen onze stad mooier, leefbaarder en veiliger maken. Om dit te 

realiseren zet D66 deze raadsperiode (2014-2018), als grootste partij in de stad, sterk in op de 

Haagse kracht. Die Haagse kracht wordt gevormd door de Hagenaars, door de inwoners en 

ondernemers van onze mooie stad. 

In het verkiezingsprogramma van D66 is de ambitie opgenomen om te investeren in de 

ontwikkeling van de Haagse wateren. De grachten en de kust zijn een economische motor die voor 

vele banen zorgt en daar moeten we op inspelen! 

Daarom hebben we dit initiatiefvoorstel, na overleg met rondvaartondernemers, geschreven. 

D66 is blij dat de Haagse binnenwateren tot leven zijn gekomen. Door de komst van de 

rondvaartorganisaties, maar ook door het gemeentelijk beleid. Deze ontwikkelingen hebben ervoor 

gezorgd dat ongeveer 70.000 mensen jaarlijks een tochtje maken over de grachten.  

De Haagse grachten hoeven geen overvolle ‘Amsterdamse wateren’ te worden. Maar op de Haagse 

binnenwateren ziet D66 nog veel kansen. 

Wanneer je met ondernemers door de Haagse grachten vaart, dan zie je dat de Haagse grachten 

nog veel beter op de kaart kunnen worden gezet en dat er grote, maar ook kleine kansen liggen. 

Deze kansen heeft D66 in kaart gebracht zodat de gemeente deze samen met de 

rondvaartorganisaties en andere betrokkenen, kan oppakken. Als we de kansen benutten dan 

kunnen en willen we de komende jaren groeien naar een 100.000 bezoekers op de Haagse 

grachten per jaar.  

 

53 Kansen voor het verbeteren van de grachten 
Na aanleiding van signalen uit de stad en gesprekken met rondvaartondernemers, ziet D66 kansen 

om de economie, duurzaamheid, recreatie, leefbaarheid en veiligheid van de Haagse grachten te 

verbeteren.  

Deze kansen zijn ondergebracht in acht clusters:  

 
 

In de volgende acht hoofdstukken worden deze kansen toegelicht en beschreven aan de hand van 

een analyse en kansenrichting. In de omkaderde opsommingen zijn de kansen benoemd en kort 

beschreven. 

  

1. Prachtige kades 
2. Bruggen op hoogte 

3. Meer faciliteiten op en langs de vaarroutes 
4. Duurzaam varen 
5. Doorvaarroutes verlengen 
6. Ondernemerschap op en rond de Haagse gracht 
7. Grachtenevenementen promoten 
8. Grachten op de (digitale) kaart 
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1. Prachtige kades 

 Analyse 
D66 constateert dat er momenteel nog te veel gebreken zijn langs de vaarroutes. Op cruciale 

plekken zijn spiegels, stoplichten, verlichting en verkeers- en bewegwijzeringsborden 

beschadigd of ontbreken zelfs. Dit creëert onveilige situaties langs kades en onder veel 

bruggen, zoals onder de Piet Heinbrug en de Dierentuinbrug. Verder is D66 geschrokken van 

de tientallen ‘weesboten’ die op de vaarroutes langs de kade liggen en zwaar afdoen aan de 

kwaliteit van de openbare ruimte. Ook ontdekte D66 een aantal verborgen schatten, zoals 

lichtkanonnen en monumentale kranen die nu ongebruikt blijven langs de vaarroute. D66 is 

van mening dat de openbare ruimte op en om de kade onnodig onbenut blijft waar juist rijke 

kansen liggen om die sfeervol aan te kleden en meer te betrekken bij de grachten.  

 

 Kansen 

Momenteel wordt er door de gemeente al hard aan gewerkt 

om kades te repareren, D66 zou graag zien dat er ook meer in 

de aankleding en het opknappen van de kades wordt 

geïnvesteerd. In mei 2015 werd de nieuwe Noordwal-

Veenkade geopend. Het voorbeeld van het benutten van de 

kracht van de Haagse gracht. Door het plaatsen van een grote 

’banner/ kadefoto’ met beelden/foto’s van de oude situatie 

tegen de kademuur aan de Noordwal, brengen we het 

succesverhaal in beeld en kleden we dit sfeervolle plekje 

verder aan. 

Wandelroutes 

Maar D66 ziet op meer plekken langs de 

grachten grote kansen. Door huidige groenvoorzieningen op te knappen, 

versteende kades te ‘vergroenen’ en uitk lim- en rustvoorzieningen voor 

dieren aan te leggen zorgen we ervoor dat het verblijfsklimaat duurzamer en 

diervriendelijker wordt. Een andere kans ziet D66 in de Prinsessewal, waar 

een prachtige wandelroute langs de gracht loopt. 

Maak hier gebruik van en kleed de kade verder aan 

met sfeervolle historische verlichting, 

groenvoorziening, zitbankjes en faciliteiten voor mobiele horeca. Op deze 

manier verbeteren we de leefbaarheid in de stad en kunnen Hagenaars en 

bezoekers struinen over de sfeervolle wandelroute langs de grachten of 

genieten van de activiteiten op de grachten vanaf een van de zitbankjes met 

koffie en een krantje van de mobiele ondernemers.  

Weeswrakken 

Een zeer grote afbreuk van de sfeer van de Haagse grachten wordt 

veroorzaakt door de weesboten op verschillende plekken tegen de 

kades. Als het aan D66 ligt treden we streng op tegen 

weeswrakken, conform het weesfietsen beleid. Het verwijderen van 

weesboten leidt tot verbetering van de kwaliteit van de openbare 

ruimte. De aanblik van de omgeving op de grachten en andere 

gezichtsbepalende locaties gaat er sterk op vooruit en de 

bereikbaarheid neemt toe. Een ander direct voordeel is het 

vrijkomen van stallingcapaciteit, waardoor er automatisch meer 

aanleggelegenheid vrijkomt. 

 

Aanpakken van weesboten langs de kades. 

Aankleden wandelroute Toussaintkade. 

Plaats een foto van oude situatie tegen de kade aan de 

Noordwall. 
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Haagse geschiedenis 

D66 vindt het belangrijk dat een vaartocht voor oud en jong een onvergetelijke ervaring is. 

Den Haag is rijk aan historische verhalen die, zeker langs de toeristische plekjes, van grote 

waarde zijn. Deel de geschiedenis van Den Haag met haar grachtenbezoekers, door de 

historische verhalen op de kades langs de vaarroutes te tonen.  

Familieroute 

Om de kleinste bezoekers te verrassen en te vermaken zien we kansen in het plaatsen van 

animaties langs de vaarroute. Laat helden als Woezel en Pip, geboren in Den Haag, 

tevoorschijn komen tussen het groen of op de kade of ga met Bert en Ernie op de foto bij één 

van de picknickplekken langs het water!  

Veilige routes 

Uiteraard moet de veiligheid op de grachten gewaarborgd zijn. Het is 

noodzakelijk dat beschadigde veiligheidsvoorzieningen, zoals 

verlichting, borden en veiligheidsspiegels worden gerepareerd. Met 

name op onoverzichtelijke punten, zoals onder de Dierentuinbrug en 

Wagenbrug, is extra verlichting noodzakelijk.  

Voor particuliere gebruikers, maar ook voor de rondvaartorganisaties, 

is duidelijke verkeers- en bewegwijzering langs de vaarroutes 

gewenst. Op die manier maken we een vaartocht door de Haagse 

grachten voor alle gebruikers, groot en klein, veiliger en 

overzichtelijker. 

Naast verlichting op de kades ziet D66 kansen in het verlichten van 

bruggen met duurzame ledverlichting, zowel in de doorgang als op de 

gevels. Hierbij valt te denken aan het aanlichten van de wapenschilden 

op o.a. de Koninginnebrug/Wittebrug en verlichting in sluizen en 

brugbogen. Op deze manier maken we het varen veiliger en 

stimuleren ook rondleidingen in de avonduren. 

Op verschillende plekken, zoals op de Mauritskade en de Hooikade, 

hangen al ‘lichtkanonnen’. Deze zijn nu buiten werking en dat is 

zonde! Nieuwe kleurrijke en duurzame ledverlichting in deze kanonnen 

geeft de grachten een sfeervoller karakter. Om lichtvervuiling niet 

onnodig in de hand te werken stelt D66 voor de 

sfeerverlichting tot uiterlijk 00.00 uur te laten 

branden.  

Monumenten 

Ook ziet D66 kansen in de schatten die onbenut op de kades te vinden zijn. 

In Laak spotte we een aantal monumentale kranen, deze liggen er nu 

verwaarloosd bij, het in ere herstellen van deze parels is een aanwinst langs 

de wateren in Laak.  

Kortom, door de in dit hoofdstuk uitgelichte kansen te benutten vergroten we 

de veiligheid en leerbaarheid en laten we de Haagse grachten stralen, zowel 

vanaf het water als de kade. 

  

Lichtkanonnen repareren, o.a. Kortenearkade. 

Repareren veiligheidsspiegels langs o.a. Hooigracht. 

Monumentale kranen in Laak 
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Kans 1: Maak het verblijfsklimaat bij Haagse grachten duurzamer en diervriendelijker huidige 

groenvoorziening opknappen, versteende gebieden vergroenen en rust- uitklimvoorzieningen voor 

dieren aanleggen.  

Kans 2: Verlicht kades langs de ‘kern rondvaartroute’ in het centrumgebied  o.a. Prinsessewal en 

Hooigracht. 

Kans 3: Verlicht de bruggen (binnen en buitenkant) voor meer sfeer en veiligheid en stimuleer 

avondvaart  o.a. doorgangen van de Dierentuinbrug en wapenschilden van o.a. Koninginnebrug/ 

Wittebrug. 

Kans 4: Repareer bestaande lichtkanonnen en voorzie deze van nieuwe gekleurde duurzame 

ledlampen  o.a. Toussaintkade/ Kortenearkade. 

Kans 5: Vervang beschadigde veiligheidsspiegels en verkeersborden  alle grachten. 

Kans 6: Maak een verordening zodat ‘weesboten’ kunnen worden aangepakt op dezelfde manier 

als gebeurt bij weesfietsen. 

Kans 7: Breng bewegwijzering vaarroutes aan voor particulieren gebruikers (bootjes en kano’s) 

van de Haagse wateren. 

Kans 8: Plaats zitbankjes langs toeristische grachtenroute en wandelboulevard  o.a. 

Prinsessewal. 

Kans 9: Faciliteer mobiele horeca langs het water  Espressokar, kiosk etc.  o.a. Toussaintkade/ 

Kortenearkade, Herengracht. 

Kans 10: Laat de monumentale kranen in Laak renoveren en aanlichten en betrekken bij de 

aankleding langs het water. 

Kans 11: Historische gebeurtenissen in tekst langs de kade aanbrengen  o.a. Mauritskade. 

Kans 12: Plaats een banner met foto’s van de oude situatie Noorwal-Veenkade tegen de Noordwal 

kadewand tegenover ijssalon ‘Riva’ en café ‘de Bieb’ etc. 

Kans 13: Plaats ’Woezel en Pip’ animaties langs de route  speurtocht voor gezinnen met kleine 

kinderen. 
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Bruggen op hoogte 
 Analyse 

De Haagse grachten zijn rijk aan karakteristieke bruggen. En die geven charme aan de Haagse 

wateren. Maar een rondje varen onder deze bruggen geeft een minder charmant beeld. Onder 

veel bruggen en kluizen is geen verlichting, waardoor onveilige situaties ontstaan overdag, 

maar zeker ’s nachts. Daarnaast zijn veel bruggen alleen hoog genoeg om er al bukkend in de 

boot onderdoor te varen met alle risico’s van dien. Veel gevaarlijker zijn de uitsteeksels van 

beschadigingen aan de bruggen. D66 vindt een veilige vaartocht noodzakelijk en dringt erop 

aan de bruggen te onderzoeken op beschadigingen, veiligheid en hoogte. 

 

 Kansen 

D66 stelt voor een bruggenanalyse te maken van alle Haagse bruggen in het centrumgebied, 

waarbij gekeken wordt naar de technische staat, de veiligheid, de hoogte en mogelijkheden om 

bruggen te verbeteren.  

 

Haagse hoogte 

Daarbij moet worden gekeken naar de 

mogelijkheden van ‘werk met werk 

maken’. Vanwege de vervanging van 

het riool, tramsporen etc., liggen hier 

kansen. De analyse moet uiteraard in 

kaart brengen welke bruggen 

verhoogd kunnen worden naar de 

‘Haagse hoogte’ van minimaal 1,20 m 

en waar op het gebied van onder anderen, verlichting, uitstekende materialen en 

beschadigingen, actie kan worden ondernomen. Ook de financiële aspecten en de planning 

(lange en korte termijn (tot 2019)) moet inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Piet Heinplein 

Het openen van het Piet Heinplein is een mooi voorbeeld van het ophogen van de brug en 

verbeteren van de buitenruimte. De sluis is nu onverlicht, te laag en te smal voor een soepele 

doorvaart en vertoont duidelijke beschadigingen. Door de overkluizing te openen en te 

vervangen door bruggen wordt het 

zicht op tegenliggers verbeterd, 

beschadigingen verholpen en de 

doorvaart verbreed waardoor er een 

veilig en overzichtelijk punt op een van 

de meest sfeervolle  gedeelten van de 

Haagse wateren wordt gerealiseerd. 

Daarnaast wordt de leefomgeving 

verbeterd. Door het terugbrengen van 

de gracht langs het Piet Heinplein wordt 

de wijk nog gezelliger. Op verzoek van een aantal partijen, waaronder 

D66, is al onderzocht wat de mogelijkheden zijn. D66 verwacht van 

het college een planning en dekking van deze kans.  

 

 

Dierentuinbrug; Beschadigd en te laag. 

Sluis Piet Heinplein; Onverlicht en beschadigd. 
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Elektronisch bedienen open bruggen   

Om de doorvaarmogelijkheden verder te verbeteren wil D66, naast het verhogen van de 

bruggen op ‘Haagse hoogte’, onderzoeken of besturing van de open bruggen mogelijk is per 

afstandsbediening1 zoals dit al in andere delen van Zuid Holland op verschillende bruggen en 

sluizen is toegepast. Hierdoor wordt meer mogelijk voor de scheepvaart op de Haagse 

grachten, niet alleen voor recreatievaart maar ook voor beroepsvaart. Waar de Haagse 

grachten in het verleden voor zijn aangelegd wordt weer mogelijk, winkels en horeca kunnen 

worden bevoorraad over het water waardoor opstopping van stilstaand vrachtverkeer op de 

kades kan worden verminderd. 

Kans 14: Maak een bruggenanalyse van alle bruggen in ‘kernvaarroute Den Haag’  Analyseren 

op beschadigingen, veiligheid, (Haagse) hoogte (1.20m) en financiële (on)mogelijkheden  

Stimuleert recreatie- en beroepsvaart. 

Kans 15: Onderzoek de financieringsmogelijkheid ontkluizing Piet Heinplein. 

Kans 16: Onderzoek de mogelijkheid besturing open bruggen met afstandsbediening door 

rondvaartondernemers  Zuid Holland 

Kans 17: Onderzoek mogelijkheid verwijderen uitstekende verwarmingspijpen onder lage bruggen 

 o.a. Herengracht. 

Kans 18: Repareer de brug over de Noordwal-Veenkade ter hoogte van de Hemsterhuisstraat  

Draaimechanisme vervangen. 

  

                                                           
1
 http://www.hirschmann-multimedia.nl/Portals/0/docs/Provincie%20Zuid-Holland.pdf 

http://www.hirschmann-multimedia.nl/Portals/0/docs/Provincie%20Zuid-Holland.pdf
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2. Meer faciliteiten op en langs de vaarroutes 

 Analyse 
Nu de populariteit en het gebruik van de Haagse grachten steeds meer groeit, is het van 

belang dat de kadevoorzieningen meegroeien. Signalen vanuit de rondvaartondernemers geven 

te kennen dat het voorzieningsniveau duidelijk achterblijft op de sterke groei van de 

populariteit van de grachten. Stroom- en watervoorzieningen ontbreken en zwerfafval 

verzamelt zich in hoog tempo in de grachten. Ook het geringe aantal aanlegsteigers zorgt voor 

belemmering in de mogelijkheden. 

 

 Kansen 

Door de sterke groei van bezoekers aan de Haagse grachten ziet D66 kansen om het 

voorzieningsniveau mee te laten groeien. We willen de Haagse gebruikers en watertoeristen 

gastvrij ontvangen!  

 

Toiletten 

Door afgesloten toilethokken te plaatsen op belangrijke opstappunten zoals bij de 

Herengracht/Koekamp en bij Madurodam, geef je de rondvaartondernemers de ruimte haar 

passagiers een sanitaire stop te laten maken. Als het aan D66 ligt, geven we het beheer van de 

toiletten aan de rondvaartondernemers. Zij krijgen een sleutel en voorzien in het onderhoud 

van de sanitaire voorzieningen.  

 

Aanleg- en picknickplekken 

Naast sanitaire faciliteiten is er een sterke vraag naar meer aanlegsteigers, hierdoor wordt de 

toegankelijkheid tot de Haagse grachten verbeterd en is er meer ruimte om recreatie op het 

water en op de kade met elkaar te combineren. Zo zien we kansen in het aanleggen van 

aanlegsteigers langs het Verversingskanaal bij Houtrust, de Piet Heinstraat en langs de 

Zuiderparklaan. De aanlegsteigers kunnen worden gecombineerd met picknickplekken en 

watertappunten. Ook ziet D66 mogelijkheden voor aanlegsteigers in de Binckhorst en langs de 

grachten in de binnenstad bij de verschillende horecagelegenheden aan het water. Zo 

stimuleren we de bedrijvigheid zowel op het water als langs het water! 

 

Vuilnisboot 

Dat de populariteit van de Haagse gracht groeit is natuurlijk heel mooi, helaas zien we 

daarmee ook de hoeveelheid zwerfafval in de grachten toenemen. Daarnaast waait veel 

zwerfafval en afval tijdens ophaaldagen de grachten in. Dit kan natuurlijk niet, we moeten op 

een duurzame manier met onze stad omgaan. D66 stelt voor om de afvalboot vaker te laten 

varen.  

 

Stroom- en watervoorziening 

Ook ziet D66 kansen om op belangrijke opstapplekken, als de Herengracht en Madurodam, 

naast sanitaire voorzieningen ook stroom-en watervoorzieningen aan te leggen. De energie 

voor de stroomvoorzieningen kunnen op een duurzame manier worden opgewekt door middel 

van zonnepanelen. Op die manier kunnen rondvaartorganisaties en andere gebruikers van onze 

Haagse wateren, tegen (contactloze) betaling op een duurzame manier gebruik maken van de 

voorzieningen om bijvoorbeeld de boot te onderhouden. 
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Kans 19: Faciliteren van afsluitbare toiletten  Beheer en onderhoud bij rondvaartondernemers  

o.a. bij Herengracht en Madurodam. 

Kans 20: Laat de vuilnisboot vaker varen en reageer actiever op meldingen van 

rondvaartorganisaties en horecaondernemingen. 

Kans 21: Leg meer aanlegsteigers aan vergroot de toegang tot de Haagse wateren en biedt de 

mogelijkheid een bezoek aan horecagelegenheden te brengen.  

Kans 22: Realiseer plekken met duurzame stroom- en watervoorzieningen waar men tegen 

betaling boot kan schoonmaken Duurzaam op zonne-energie  o.a. bij Madurodam en Den Haag 

CS. 
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3. Duurzaam varen 
 Analyse 

Op dit moment vaart een aantal rondvaartondernemers en particulieren gebruikers al met 

duurzame vaartuigen over onze Haagse grachten, en dat zien we graag! Maar boten met een 

dieselmotor hebben duidelijk de overhand. D66 heeft de ambitie dit te veranderen. 

 

 Kansen 

Den Haag is een groene stad en dat willen we graag zo houden. Om het varen door de wateren 

van Den haag op een duurzame manier te promoten zien we kansen in elektrisch varen.  

 

Fluisterbootjes 

Kijk naar Giethoorn, waar volop ingezet wordt op verhuur van milieuvriendelijke 

fluisterbootjes.2 Een vaarvariant van de ‘Greenweels’ voor auto’s. Als het aan D66 ligt halen we 

deze ‘groene’ bootjes ook naar Den Haag en wordt het voor iedereen mogelijk om op een 

duurzame manier op eigen initiatief de wateren in Den Haag te verkennen. 

Stimuleren duurzaam varen rondvaartondernemers 

Een aantal van de grote rondvaartondernemers heeft al geïnvesteerd in duurzaam varen, door 

de dieselmotor van boten om te bouwen naar een elektromotor. D66 moedigt het investeren in 

duurzaam varen van harte aan, maar is zich er ook van bewust dat overstappen op duurzaam 

varen een kostbare investering is, die zeker voor de kleinere ondernemingen financieel niet 

makkelijk te realiseren is. De kosten van het ombouwen zijn naar schatting 15.000 euro. Om 

de ambitie van D66, duurzame fluisterboten in de Haagse grachten, te kunnen realiseren zien 

we kansen voor de gemeente om ondernemers en particulieren te 

ondersteunen door middel van bijvoorbeeld een starterslening. Ook kan 

voor nieuwe toetreders de eis worden toegevoegd om duurzame 

(elektrische, hydraulische en/of zonne-energie) boten te varen. 

Stimuleren duurzaam varen 

Voor particulieren die een elektrisch voertuig varen zien wij 

mogelijkheden om aanzienlijke kortingen op de kosten van de 

ligplaatsvergunning te bieden en verlenging van het aantal uren vrij 

parkeren in de blauwe zones. Door het plaatsen van meer oplaadpunten 

willen we elektrisch varen verder stimuleren. 

Kans 23: Zet een prijsvraag uit voor Fluisterboten verhuur  o.a. zoals in 

Giethoorn. 

Kans 24: Plaats elektronische oplaadpunten, voor elektroboten, op verschillende plekken lang de 

Haagse grachten  stimuleren duurzaam varen.  

Kans 25: Stimuleer rondvaartondernemers de overstap te maken naar duurzame fluisterboten  

Starterslening. 

Kans 26: Stimuleer particulieren gebruikers om duurzaam te varen  kortingen op 

ligplaatsvergunning en verlening van gratis parkeren in blauwe zone. 

  

                                                           
2
 http://www.giethoorn.com/varen/fluisterboten/  

Verlengen vrij parkeren in blauwe zone voor 

fluisterboten. 

http://www.giethoorn.com/varen/fluisterboten/
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4. Doorvaarroutes verlengen 
 Analyse 

In het begin van de 17e eeuw werd de Haagse grachtensingel op bevel van Prins Maurits 

aangelegd. De verbindingsgrachten hadden in de meeste gevallen de functie van 

goederenoverslag, markt en handelsplaats. Door de jaren heen zijn veel van deze grachten 

gedempt of is de doorvaart belemmerd door de komst van lage bruggen voor het autoverkeer. 

D66 vindt dit jammer en zou graag zien dat Scheveningen, het Westland en de Haagse 

binnenstad weer net als in het verleden direct met elkaar verbonden zijn door verschillende 

vaarroutes. In deze tijd misschien niet gericht alleen op het bedrijven van handel, maar ook 

om te kunnen genieten van al het blauw en groen wat Den Haag en haar omgeving te bieden 

heeft. 

Doorstroming (spuien) van de grachten is belangrijk voor de waterkwaliteit. Door 

veranderingen in het klimaat zal het steeds vaker harder gaan regenen in Den 

Haag. Een aantal grachten, zoals o.a. de Koninginnegracht, kunnen de verhoogde 

waterstand bij flinke neerslag niet verwerken en hierdoor valt de gracht stil. Het 

gevolg is een gracht met stinkend stilstaand water waar voedingsstoffen zoals 

fosfaat en stikstof ruim baan krijgen. Hierdoor ontstaat er een dikke groene soep 

die de kans vergroot op blauwalgen wat slecht is voor planten en de gezondheid 

van mensen en dieren.  

 

 Kansen 

In de afgelopen jaren heeft D66 zich al volop ingezet in het realiseren 

van doorvaarbare routes door de Haagse grachten. Dankzij 

inspanningen van D66 en het CDA om de Dr. Kuyperdam te verhogen 

zijn Madurodam en Scheveningen bereikbaar geworden over het water. 

Hierdoor is Scheveningen in een vaartocht van 25 minuten direct 

bereikbaar vanaf Den haag CS. En dat smaakt naar meer, mede door 

de steun van D66 is in 2013 de Noordwal-Veenkade weer in historische 

staat hersteld, hierbij zijn ook de bruggen verhoogd waardoor na 80 

jaar de gracht weer door vaarbaar is geworden.  

Vaarroute naar Scheveningen 

Als het aan D66 ligt blijft het hier niet bij en breiden we de vaarroutes nog 

verder uit. D66 ziet mogelijkheden in het ontkluizen van de Duindorpdam en het 

Afvoerkanaal te verbinden met de haven van Scheveningen, hierdoor wordt het 

mogelijk om vanuit het Westland en het Haagse centrum direct naar zee te 

varen en visa versa! Dit biedt tevens een ultieme kans om op deze route 

fluisterboten te verhuren, waarmee op eigen gelegenheid gependeld kan worden 

tussen Scheveningen, het Westland en de Haagse binnenstad. Naast het 

realiseren van een vaarroute vanuit de Haagse binnenwateren naar zee 

zien we kansen de vaarroutes binnen Scheveningen verder uit te breiden. 

Vanuit de Haringkade trekken we de grachten door langs de Blinkerd, richting de Badhuiskade 

en Havenkade. Hier zien we kansen om een passantenhaven te realiseren met een 

waterberging. Zo herstellen we de historische route door het oude gedeelte van Scheveningen, 

spelen we in op het stijgende waterpeil door het plaatsen van een waterberging en is het 

strand dichterbij dan ooit per boot. 

 

 

Stilstaand water vergroot kans op 

blauwalg en is slecht voor de 

waterkwaliteit. 

Verbreden van doorvaart Kortenaerkade. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranje
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Uitwateringsfunctie 

Bij het uitbreiden van de vaarroutes moet rekening worden gehouden met de 

uitwateringsfunctie. Door het aanleggen van een circulatiesysteem in de grachten, zoals bij de 

Valkenboschkade, zorgen we ervoor dat ook bij een verhoogde waterstand de grachten blijven 

doorstromen. Ook wil D66 onderzoeken of het mogelijk is om een tweede verversingskanaal 

aan te leggen. 

Kans 27: Onderzoek de mogelijkheid openbreken Duindorpdam en het Afvoerkanaal zodat route 

Haagse binnenwateren naar Scheveningen haven via het Verversingskanaal kan worden 

gerealiseerd. 

Kans 28: Onderzoek de mogelijkheid Scheveningen route verder door te trekken  Haringkade via 

Blinkerd naar Havenkade/Badhuiskade. 

Kans 29: Onderzoek de mogelijkheid belemmeringen aan te pakken op de route Westland- Delft-

Den Haag-Leiden  route makkelijk doorvaarbaar maken voor zowel rondvaartondernemers als 

particuliere gebruikers van het water. 

Kans 30: Verbreedt de grachtenbocht op de Kortenaerkade door de huidige aanlegplaats te 

versmallen en doorvaart te verbeteren  zie foto. 

Kans 31: Onderzoek naar mogelijkheid om meer grachten te voorzien van een circulatiesysteem of 

aanleggen van tweede verversingskanaal  door extreme neerslag vallen grachten stil o.a. 

Koninginnegracht/Kanaal.  
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5. Ondernemerschap op en rond de gracht. 
 Analyse 

Ondernemers klein en groot zijn voor D66 zeer belangrijk in onze stad. Helaas ziet D66 dat er 

op het gebied van ondernemerschap in de Haagse grachten te weinig gebeurt. Gebieden als de 

Binckhorst heeft Den haag veel te bieden. Door het vele water wat er aanwezig is, heeft het 

een goede bereikbaarheid en een gunstige ligging nabij het centrum van de stad. Door haar 

industriële verleden heeft de Binckhorst een zichtbaar eigenzinnig karakter. D66 deelt de 

ambitie van het college om de Binckhorst meer bij de binnenstad te betrekken, zodat er een 

sterke economische spil wordt gevormd waarin een groot deel van de Haagse bedrijvigheid een 

plek weet te vinden. Naast een goede verbinding met het centrum is het gebied via de 

Utrechtsebaan, en in de toekomst ook via de Rotterdamsebaan, direct bereikbaar via 

verschillende invalswegen van buiten de stad en vormt dit gebied een belangrijke schakel met 

de wateren in onder anderen het Westland. In de nota ‘Inzet op de drie havens’ (RIS 278681), 

komt naar voren dat de gemeente wil inzetten op de Poolsterhaven, Fokkerhaven en de 

Binckhorsthaven. En dat is goed nieuws! Deze havens bieden ook volgens D66 enorm veel 

kansen en dankzij D66 is de brug in de Poolsterhaven verhoogd waardoor ook deze haven 

toegankelijk is geworden voor meer vaarverkeer. 
Daarnaast wordt de horeca nog te weinig betrokken bij de verlevendiging van de Haagse 

wateren en daar moet verandering in komen. D66 ziet kansen voor de gemeente om samen 

met ondernemers meer te investeren in de kracht van de Haagse gracht. 

 

 Kansen 

Net als de gemeente deelt D66 de ambitie om meer verlevendiging te bewerkstellen in de 

Binckhorst, naast wonen en werken moet er ook ruimte zijn voor ontspanning. De kansen om 

te ondernemen in deze havens zijn volgens D66 eindeloos. Door het aanleggen van 

aanlegsteigers zoals, met inzet van D66, bij horecagelegen als paviljoen KOBUS aan de 

trekweg, kan een vaartochtje worden onderbroken voor een bezoek aan een restaurant of café.  

Binckhorst 

D66 ziet kansen voor een varende camping in een van de havens in de Binckhorst. Hier kunnen 

bezoekers aanmeren om te kamperen, te genieten van de omliggende horecagelegenheden en 

met hun bootje een bezoekje brengen aan de binnenstad. Op 

deze manier houden we de bezoekers van de Haagse wateren 

langer in Den Haag wat goed is voor de economie van de stad en 

een impuls geeft aan de omliggende gebieden zoals Molenwijk.  

 

Om deze kansen te realiseren moeten ondernemers geprikkeld 

worden om te investeren, dit gebeurd steeds meer, maar we zijn 

er nog lang niet. Zeker de havens vragen om creatieve 

enthousiaste ondernemers. D66 ziet daarin een belangrijke rol 

voor de gemeente, hierbij is het uitgangspunt dat de gemeente 

huidige initiatiefnemers faciliteert en stimuleert maar ook nieuwe 

ondernemers, door het uitzetten van een prijsvraag, naar de 

Binckhorst toe haalt. 

 

We zien gelukkig steeds meer horeca gelegenheden zich vestigen aan de wateren in de 

Binckhorst, na ‘KOBUS’ en ‘Mama Kelly’ opent binnenkort ook een derde horecaondernemer 

haar deuren aan de Fokkerhaven en dat ziet D66 graag! Om recreatiemogelijkheden verder uit 

te breiden wil D66 meer picknickplekken langs het water zodat varen gecombineerd kan 

worden met een hapje en een drankje, zonnen en spelen maar bovenal waar jong en oud 

kunnen genieten van het blauw en groen dat onze stad te bieden heeft. Als het aan D66 ligt 

Fokkerhaven in de Binckhorst biedt eindeloze mogelijkheden. 
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beperken de picknickplekken zich zeker niet tot de Binckhorst, maar denk ook aan de 

mogelijkheid om aan te meren bij een van de vele picknickplekken door 

de rest van de stad, zoals bij de paleistuinen, klein Zwitserland of de 

Suezkade. 

 

Horeca op het water 

Zoals al eerder is genoemd ziet D66 grote kansen voor horeca op en aan 

de Haagse wateren. In het coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse 

kracht’ 2014-2018, is opgenomen dat terrassen de ruimte moeten 

krijgen in de stad. Terrassen zijn vanuit recreatief, toeristisch en 

economisch oogpunt belangrijk. Waarom niet ook aan en op het water? 

Kijk naar Utrecht waar de bedrijvigheid op en aan het water in elkaars 

verlengde liggen. Dat willen we ook meer in Den Haag. De nieuwe 

Veenkade is een bruisend voorbeeld, waar horecaondernemers een 

terrasboot hebben die vanaf de grachten toegankelijk is. Dankzij D66 

heeft café ‘de Bieb’ naast haar terrasboot ook een terras op de kade 

kunnen realiseren. En zo zijn er nog veel meer horecaondernemers die 

graag willen inspelen op de verlevendiging van de Haagse grachten, zo 

sprak D66 met de eigenaar van horecagelegenheid ‘Blij’ aan de Dunne 

Bierkade die graag zijn kadeterras wil uitbreiden met een terrasboot, dit 

juicht D66 van harte toe. Horecaondernemers in onze stad die willen 

ondernemen op het water moeten geholpen worden, dit is goed voor de ondernemer maar ook 

voor de stad. 

Kans 32: Onderzoek mogelijkheid varende camping Poolsterhaven  impuls voor de omgeving  

toerisme  met bootje naar binnenstad  Horeca. 

Kans 33: Help ondernemers die op het water willen ondernemen Meer 

horeca langs de route en bij de verschillende havens  Nieuw 

horecaonderneming start aan Fokkerhaven.  

Kans 34: Mogelijk maken van meer terrasboten  o.a. restaurant ‘Blij’ op 

Dunne Bierkade / ‘Nieuw Grandcafe’ aan de Kortenearkade en 

Toussaintkade/Hooigracht.  

Kans 35: Onderzoek mogelijkheid aftakking Trekvliet bij herstructurering 

van het gebied  Boost voor Molenwijk om zich op het water te richten. 

Kans 36: Promoot ‘Trekvlietroute’ vanuit o.a. de Binckhorst naar de 

gebieden rondom Den Haag. 

Kans 37: Realiseer, bij havens en langs de grachten, picknickplekken met 

aanlegsteigers.  

Kans 38: Realiseer ruime aanlegplaatsen in de havens zowel in de binnenstad als in de Binckhorst 

 maakt parkeren rondvaartboten en particulieren boten van binnen en buiten Den Haag 

mogelijk Gemeente zet prijsvraag uit om ondernemers te stimuleren te investeren in de havens. 

Kans 39: Leg een trailerhelling aan in de Binckhorst  vergroot de toegang tot Haagse wateren 

van buitenaf  geeft o.a. rondvaartondernemers de kans de boten beter te onderhouden. 

  

Meer terrasboten op o.a. Toussaintkade. 

Mogelijk maken terrasboot 'Blij' aan de 

Dunne Bierkade. 
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6. Grachtenevenementen promoten 
 Analyse 

D66 is van mening dat er talrijke kansen zijn op het gebied van toerisme, evenementen en 

promotie. D66 signaleert dat er op dit moment te weinig zichtbaar is wat de mogelijkheden 

zijn, voor Hagenaars en bezoekers van onze stad, op de Haagse wateren. Vanuit de 

belangrijkste entree-plekken van de stad, Den Haag CS en Den Haag HS, ontbreekt duidelijke 

bewegwijzering naar de rondvaartondernemers. Daar komt bij dat promotie nog alleen plaats 

vindt via de VVV of het stadhuis en daar komen dagrecreanten vaak niet langs. 
Den Haag is een echte toeristenstad, jaarlijks trekken we honderdduizenden bezoekers naar 

onze mooie stad, helaas zien we dat de grachten onder de toeristen nog niet heel erg bekend 

zijn en dat is zonde, hier moeten we in investeren en daarmee geven we een impuls aan de 

werkgelegenheid. Door de kansen te benutten creëren we extra banen in de horeca, bij 

rondvaartorganisaties, hotels en de havens. Deze banen bieden met name kansen voor 

mensen met een lagere opleiding.  
 

Naast promotie van de grachten en het inspelen op het toerisme ziet D66 eindeloze 

mogelijkheden voor evenementen op het water. Den Haag kent al evenementen als ‘Jazz in de 

Gracht’ en de ‘Haagse Grachtenpracht’, initiatieven die we zeker moeten blijven steunen! 

Helaas constateert D66 dat het aan vergelijkbare initiatieven ontbreekt, en dat is jammer! De 

Haagse grachten hebben de capaciteit voor meer evenementen dus laten we daar gebruik van 

maken! 

 

 Kansen 

Om Den Haag als ‘Grachtenstad’ op de kaart te zetten zijn promotie, toerisme en evenementen 

van groot belang. Door het plaatsen van duidelijke bewegwijzering, bij o.a. Den Haag CS en 

Den Haag HS, naar de rondvaartondernemers stimuleren we het gebruik van de Haagse 

grachten. Om de promotie verder uit te breiden en in te spelen op het toerisme van de stad 

zijn alleen flyers bij de VVV of het stadhuis niet voldoende, denk ook aan informatieloketten en 

verkooppunten op de stations, waar het grootste gedeelte van onze bezoekers Den Haag 

binnenkomt. D66 ziet hiervoor kansen bij de herinrichting van het nieuwe KJ plein. 

Toerisme 

Jaarlijks trekt Den Haag duizenden toeristen aan van binnen en buitenland en dat is van groot 

belang voor de stad. Om de grachten ook bij toeristen op de kaart te zetten ziet D66 kansen in 

de Hop-on Hop-off initiatieven, zoals iedereen ze kent uit Parijs en Londen. Deze initiatieven 

combineren het gebruik van vervoer over wegen met een rondvaart. D66 wil graag 

onderzoeken of combinatietickets ook in Den Haag verder uit te breiden zijn met een bezoek 

aan een museum of attractie en de nabijgelegen horecagelegenheden. Op die manier 

investeren we in de economie en bieden we de toeristen de kans om Den Haag op alle fronten 

te ervaren.  

Ook ziet D66 kansen om de samenwerking met OV uit te breiden. Bijvoorbeeld het promoten 

van de boot in plaats van Tram 1 tussen Delft en Den Haag in de zomermaanden.  

 

Koninklijke vaart 

Tijdens een grachtentocht kan worden ingespeeld op alles wat Den Haag te bieden heeft. De 

‘Oranjevaart’ voor de liefhebbers van de Oranjefamilie, zoals ‘de Ooievaart’ die bijvoorbeeld 

organiseert. Tijdens deze tocht vaar je langs belangrijke punten die in verband staan met het 

koningshuis. Of wat te denken van het organiseren van een ‘film vaarroute’. De Haagse 

grachten, zoals het Smidswater, hebben zich al verschillende keren geleend als decor voor 
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bekende films en series. D66 wil nog veel meer filmopnames naar Den Haag halen en heeft 

daar het ‘Versterkingsplan Haags Filmklimaat’ voor gepresenteerd. 

Voor Hagenaars en bezoekers van onze stad moet het niet alleen blijven bij de mogelijkheid 

om een tochtje door de Haagse grachten te maken. Als het aan D66 ligt bevaren we in de 

toekomst ook de Hofvijver. Ontspannen dobberend op een waterfiets langs het Mauritshuis of 

‘het Torentje’. Zo spelen we in op een van de belangrijkste toeristische bezoekersplekken en 

dat is goed voor het toerisme en de economie.  

Redbull Fluisterbotenrace 

De gemeente moet ondernemers, evenementenorganisaties en recreanten de ruimte bieden 

om de Haagse wateren te laten bruisen. Dit is wederom goed voor het toerisme en horeca en 

daarmee ook voor de economie van onze stad. Stel je een duurzame Fluisterbotenrace door de 

Haagse grachten voor, geïnspireerd op de Redbull strandrace en vergelijkbaar met wedstrijden 

in Australië. Op die manier stimuleren we de duurzaamheid, kunnen we studenten van 

universiteiten betrekken bij het vorm geven van dit initiatief en zetten we de grachten op een 

bruisende manier op de kaart. Andere evenementen die meer gezicht geven aan Den Haag als 

‘Grachtenstad’ zijn bijvoorbeeld een varende variant van ‘de Parade’, ‘Pop in de Gracht’ of het 

bloemencorso naar de binnenstad halen zoals Groep de Mos eerder al in schriftelijke vragen 

heeft voorgesteld.  
  

Promotiefilm 

Investeren in een promotiefilm over de grachten, die door ondernemers en de gemeente 

gebruikt kan worden op social media, is een geweldige kans om de Haagse wateren verder op 

de kaart te zetten. Kortom investeren in toerisme, evenementen en promotie is van groot 

belang bij het zichtbaar maken van de Haagse grachten.  

Kans 40: Onderzoek de mogelijkheid om de Hop-on Hop-off tram met rondvaart te combineren  

onderzoeken mogelijkheid verder combineren met horeca en attracties. 

Kans 41: Breng bewegwijzering aan, vanuit Station HS langs rode loper naar Bierkade en van CS 

naar Herengracht, naar rondvaartorganisaties. 

Kans 42: Maak het mogelijk dat informatie en tickets van de rondvaartorganisaties, op nieuwe KJ 

plein maar ook op Station HS, kunnen worden aangeboden Geldt ook voor culturele instellingen. 

Kans 43: Breidt de samenwerking met het OV uit  In de zomermaanden promoten van de boot 

in plaats van Tram 1 tussen Delft – Den Haag. 

Kans 44: Maak rondvaren op de Hofvijver mogelijk  o.a. Zwanenbootjes / Hofvijver Regatta 

verder laten uitgroeien. 

Kans 45: Stimuleer rondvaartinitiatieven zoals ‘Oranje rondvaart’ via Den Haag Citymarketing. 

Kans 46: Stimuleer filmlocaties zoals het ‘Smidswater’, eerder gebruikt voor films en series 

toeristische filmroute. 

Kans 47: Maak een bloemen en groente- en  fruitmarkt op het water  Veenkade (lage kade)  

In samenwerking met URban Farmers!  

Kans 48: Blijf huidige evenementen zoals ‘Jazz in de gracht’ en ‘Pracht in de Gracht’ steunen. 

Kans 49: Zet vanuit de gemeente een uitvraag uit naar creatieve ondernemers die jaarlijks een 

duurzaam evenement in Haagse grachten mogen organiseren  Denk hierbij aan: 

* ‘Haagse RedBull Fluisterboten Race’,  

* ‘Haagse Solarrace’ met zonneboten Enecorace Akkrum, 

* ‘Haagse Grachtenpop tour’,  

* ‘Vaarnival’  Inspiratie Rotterdam Zomercarnaval. 

* ‘De varende Parade’ 

* ‘Mondriaan route’  Haagse kunstwerken afgebeeld langs de grachtenroute. 

* Grachten Triatlon of zwemwedstrijden  (Den Haag CitySwim).  
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Kans 50: Onderzoek de mogelijkheid om het ‘Varend bloemencorso’ naar de Haagse 

binnenwateren te halen  SV Groep de Mos. 

Kans 51: Investeer in een promotiefilm over de Haagse grachten die voor alle 

rondvaartondernemers en de gemeente beschikbaar is Op Social Media. 
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7. Grachten op de (digitale) kaart 
 Analyse 

Op dit moment is er voor gebruikers te weinig informatie over de Haagse wateren. Wanneer we 

ons als grachtenstad willen profileren moet Den Haag duidelijker op de kaart worden gezet. En 

daar spelen promotie en informatieverstrekking een belangrijke rol bij. Wie de gemeentesite 

bezoekt komt alleen de ‘Haagse Waterkaart’ tegen. Nuttige informatie op het gebied van 

regels, passantenvoorzieningen, activiteiten en doorvaarhoogtes van bruggen is moeilijk te 

vinden. En daar moet verandering in komen! 

 

 Kansen 

Mensen die van de Haagse vaarwateren gebruik maken moeten 

eenvoudig te weten kunnen komen wat er allemaal mogelijk is.  

VaarWaterApp 

Denk hierbij ook aan een digitaal ‘Waterloket’ of zoals in Amsterdam 

en Utrecht een VaarWaterApp3. Op deze manier wordt één centraal 

informatiepunt gerealiseerd. Via de website van de gemeente Den 

Haag, via social media van de gemeente en rondvaartorganisaties of 

de VaarWaterApp moet overzichtelijk en snel te vinden zijn hoe 

mensen een ligplaats kunnen krijgen, onder welke bruggen ze door 

kunnen varen en welke vaarroutes, aanmeerplekken, attracties, horecagelegenheden en 

activiteiten er zijn. 

Kans 52: Realiseer een duidelijk ‘Waterloket’ op Den Haag.nl 

Kans 53: Onderzoek of VaarWaterApp Zuid Holland kan worden uitgebreid of een ‘Haagse 

VaarWaterApp’ realiseren  Amsterdam en Leiden. 

 

  

                                                           
3
 https://www.waternet.nl/themas/vaarwater/  

Haagse VaarWaterApp realiseren. 

https://www.waternet.nl/themas/vaarwater/
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Financiële paragraaf 

 

Den Haag kent reguliere budgetten voor ontwikkeling en onderhoud van Grachten en Vaarten. De 

afgelopen jaren is op deze budgetten telkens geld overgebleven. Daarnaast kent Den Haag ook 

budgetten voor Citymarketing en Toerisme. De kansen, 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11, 12, 18, 

19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, zijn direct 

realiseerbaar en kunnen uit deze reguliere budgetten worden bekostigd.  

De onderzoeken die nodig zijn om de kansen, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 

38, 40, 47, 49, 50, uit te werken kunnen ook uit de reguliere budgetten worden betaald. Voor 

realisatie van de voorstellen, naar aanleiding van deze onderzoeken, zal te zijner tijd aanvullende 

financiële middelen worden gezocht. 
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Dictum 

De gemeenteraad van de gemeente Den Haag, gezien het initiatiefvoorstel “Benut de kracht van de 

Haagse gracht” van de fractie van D66. 

 

Besluit: 

Het college te verzoeken: 

 

I. De onderstaande kansen zo snel mogelijk uit te voeren en te dekken uit het programma 

Ontwikkeling Buitenruimte en / of Economie Internationale Stad en Binnenstad:  

 

1) Het verblijfsklimaat bij Haagse grachten duurzamer en diervriendelijker te 

maken. 

2) Kades langs de ‘kern rondvaartroute’ in het centrumgebied te verlichten. 

3) Bruggen aan binnen en buitenzijde te verlichten. 

4) De bestaande lichtkanonnen langs de kade te repareren en te voorzien van  

duurzame ledverlichting. 

5) Beschadigde veiligheidsspiegels en verkeersborden te vervangen. 

6) Een verordening te maken zodat ‘weesboten’ kunnen worden aangepakt op 

dezelfde manier als gebeurt bij ‘weesfietsen’. 

7) Bewegwijzering van vaarroutes aan te brengen voor particuliere gebruikers. 

8) Zitbankjes langs toeristische grachtenroute en wandelboulevard te plaatsen. 

9) Mobiele horeca te faciliteren langs het water. 

11) Historische gebeurtenissen in tekst langs de kade aan te brengen. 

12) Een banner met foto’s te plaatsen, van de oude situatie Noorwal-Veenkade, 

tegen de Noordwal kadewand.  

18) De brug over de Noordwal-Veenkade ter hoogte van de Hemsterhuisstraat te 

repareren.  

19) Afsluitbare toiletten langs de vaarroutes te faciliteren. 

20) De vuilnisboot vaker te laten varen en actiever te reageren op meldingen van 

rondvaartorganisaties en horecagelegenheden. 

22) Op meer plekken duurzame stroom- en watervoorzieningen te realiseren voor 

gebruik en schoonmaak van boten. 

23) Een prijsvraag uit te zetten onder ondernemers van Fluisterboten verhuur.  

24) Elektrische oplaadpunten voor elektrische boten op verschillende punten langs 

de vaarroute te plaatsen.  

26) Particuliere gebruikers te stimuleren om duurzaam te varen.  

30) De grachtenbocht te verbreden op de Kortenaerkade door de huidige 

aanlegplaats te versmallen en doorvaart te verbeteren.  

33) Ondernemers te helpen die op het water willen ondernemen. 

34) Meer terrasboten mogelijk te maken op de Haagse wateren. 

36) De ‘Trekvlietroute’ vanuit o.a. de Binckhorst naar de gebieden rondom Den 

Haag te promoten. 

37) Bij havens en langs de grachten, picknickplekken met aanlegsteigers te 

realiseren. 

39) Een trailerhelling aan te leggen in de Binckhorst. 

41) Bewegwijzering aan te brengen, vanuit Station HS langs rode loper naar 

Bierkade en van CS naar Herengracht, naar rondvaartorganisaties. 
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42) Het mogelijk te maken dat informatie en tickets van de rondvaartorganisaties, 

op nieuwe KJ plein maar ook op Station HS, kunnen worden aangeboden. 

43) De samenwerking uit te breiden met het OV. 

44) Rondvaren op de Hofvijver mogelijk te maken. 

45) Rondvaartinitiatieven zoals ‘Oranje rondvaart’ via Den Haag Citymarketing te 

stimuleren. 

46) Filmlocaties zoals het ‘Smidswater’ te stimuleren voor ‘Filmroute’. 

48) Huidige evenementen zoals ‘Jazz in de gracht’ en ‘Pracht in de Gracht’ te blijven 

steunen. 

51) Te investeren in een promotiefilm over de Haagse grachten die voor alle 

rondvaartondernemers en de gemeente beschikbaar is. 

52) Een duidelijk ‘Waterloket’ op DenHaag.nl te realiseren. 

53) Te onderzoeken of de VaarWaterApp Zuid Holland kan worden uitgebreid of een 

‘Haagse VaarWaterApp’ te realiseren. 

 

I. Onderstaande kansen te onderzoeken en deze onderzoeken te dekken vanuit het 

programma Ontwikkeling Buitenruimte en / of Economie Internationale Stad en Binnenstad 

en de raad zo snel mogelijk over de uitkomsten van de onderzoeken te informeren: 

 

10) Monumentale kranen in Laak te renoveren en aan te lichten. 

13) Animaties van o.a. Woezel en Pip langs de vaarroute te plaatsen. 

14) Een bruggenanalyse, op beschadigingen, veiligheid, (Haagse) hoogte (1.20m) 

en financiële (on)mogelijkheden, op stellen van alle bruggen in ‘kernvaarroute 

Den Haag’. 

15) De financieringsmogelijkheden voor ontkluizing Piet Heinplein te onderzoeken. 

16) De mogelijkheid om besturing van open bruggen met afstandsbediening door 

rondvaartondernemers te onderzoeken. 

17) De mogelijkheid te onderzoeken om uitstekende verwarmingspijpen onder lage 

bruggen te verwijderen. 

21) De mogelijkheid te onderzoeken om meer aanlegsteigers langs de vaarroute 

aan te leggen. 

25) De mogelijkheden te onderzoeken om rondvaartondernemers te stimuleren de 

overstap te maken naar duurzame fluisterboten. 

27) De mogelijkheden te onderzoeken om de Duindorpdam en het Afvoerkanaal te 

openen zodat route Haagse binnenwateren naar Scheveningen haven via het 

Verversingskanaal kan worden gerealiseerd. 

28) De mogelijkheid te onderzoeken om de Scheveningen route verder door te 

trekken  vanuit de Haringkade via de Blinkerd naar de Havenkade/Badhuiskade. 

29) De mogelijkheden te onderzoeken om belemmeringen aan te pakken op de 

route Westland- Delft- Den Haag- Leiden. 

31) De mogelijkheid te onderzoeken om meer grachten te voorzien van een 

circulatiesysteem of aanleggen van een tweede verversingskanaal. 

32) De mogelijkheid te onderzoeken om een varende camping in de Poolsterhaven 

te realiseren. 

35) De mogelijkheid te onderzoeken naar aftakking Trekvliet bij herstructurering 

van het Binckhorst gebied.  

38) De mogelijkheid te onderzoek om ruime aanlegplaatsen in de havens zowel in 

de binnenstad als in de Binckhorst te realiseren.  

40) De mogelijk onderzoeken om de Hop-on Hop-off tram met de rondvaart te 

combineren en verder uit te breiden met horeca en attracties. 
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47) De mogelijkheid onderzoeken om een groenten- en fruitmarkt op het water te 

organiseren. 

49) Vanuit de gemeente een uitvraag uit te zetten naar creatieve ondernemers die 

jaarlijks een duurzaam evenement, zoals de Haagse Fluisterbotenrace, in 

Haagse grachten mogen organiseren.  

50) De mogelijkheid te onderzoeken om het ‘Varend bloemencorso’ naar de Haagse 

binnenwateren te halen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 

 

 

Burgemeester      Griffier 
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Redactie 

 

Annoek Smith – Stagiair beleidsmedewerker D66 Den Haag 

 

 

Bronnen 

www.ooievaart.nl 

www.willemsvaart.nl 

www.rondvaartdenhaag.nl 

www.geschiedenisvanzuidholland.nl 

www.denhaagzoalshetwas.nl  

www.d66.nl 

www.d66denhaag.nl 

www.wetten.overheid.nl 

www.wshd.nl 

www.denhaag.nl/ - RIS 

Coalitieakkoord 2014-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie 

 

D66 gemeentefractie Den Haag  T: 070 353 3728. 

Spui 70, kamer A 03.26.   M: D66@denhaag.nl 

2511 BT, Den Haag.    W: www.d66denhaag.nl 
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