Persbericht

Viscluster Scheveningen en VolkerWessels Vastgoed presenteren plan
Noordelijk Havenhoofd aan wethouder Norder
Publiekstrekkers en verse vis hand in hand op
Noordelijk Havenhoofd Scheveningen
Ondernemers op het Noordelijk Havenhoofd, verenigd in het Scheveningse viscluster,
presenteerden met VolkerWessels Vastgoed vandaag aan wethouder Norder de plannen voor
de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd. Zo wordt het karakteristieke en
monumentale visafslaggebouw aan de eerste Haven in Scheveningen herontwikkeld. Met
nieuwbouw waar vis verhandeld en verwerkt wordt, komt er ruimte vrij voor de vestiging van
meer visverwerkende bedrijven in het gebied. Aan de strandzijde komt onder meer de nieuwe
publiekstrekker FISH rond de thema's vis en Noordzee en een nieuwe vestiging van Simonis.
Op deze manier worden strand en visserij aan elkaar verbonden.
Het viscluster, gevormd door ondernemers op het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen,
en ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed hebben een businessplan opgesteld waaruit de
haalbaarheid voor de gebiedsontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd blijkt. Het bureau
KCAP Architects&Planners heeft hiervoor de stedenbouwkundige visie uitgewerkt. Het
gebied rond de afslag zal in de komende jaren getransformeerd worden tot een modern en
duurzaam bedrijventerrein. Aan de strandzijde wordt met de komst van een driesterrenhotel,
een hotelappartementencomplex, een grote parkeergarage en op termijn een
indoorsportcluster, het gebied ook buiten het zomerseizoen verlevendigd. Er is een aantal
functies die strand en visserij gaan verbinden zoals een nieuwe vestiging van Simonis bij de
entree van het gebied. Er komt ook een echte publiekstrekker rond het thema vis en Noordzee
die ‘FISH' gaat heten. In FISH worden de verhalen over de visserij beleefd en verteld. Hier
worden enorme schaalmodellen van de schepen getoond en vangsttechnieken ‘onder water'
uitgelegd. Geleerd kan worden hoe vis wordt klaargemaakt en natuurlijk kan er geproefd
worden. Duidelijk wordt wat er allemaal op, in en onder de Noordzee gebeurt. Zo komen op
het Noordelijk Havenhoofd vis, strand en Noordzee bij elkaar
Johan van Nieuwenhuijzen ( directeur United Fish Auctions): "Vis staat op het Noordelijk
Havenhoofd centraal met als motto: ‘vandaag aangevoerd is vandaag in het schap'. Om nog
beter in te kunnen spelen op de vraag van de consument naar gezonde versproducten,
duurzaam gevangen en dagelijks aangevoerd. Daar hoort naast een moderne vloot ook een
modern en duurzaam bedrijventerrein bij. Met deze herontwikkeling wordt daar op ingespeeld
zodat het mogelijk is het succes ook in de toekomst voort te zetten en uit te bouwen".
Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling): "Ik ben zeer onder de indruk van dit plan dat
de visserij samen met haar partners heeft opgesteld. Dat zegt iets over de kracht van de
visserij en haar vertrouwen in Scheveningen Haven. Het plan zal de visserij nog steviger
verankeren op Scheveningen. Waarbij zij ook kansen ziet om met publiekstrekkers de vis bij
een groter publiek over het voetlicht te brengen. Ik ben er van overtuigd dat dit, samen met
plannen voor het Norfolkterrein en de rest van de haven, ertoe zal bijdragen dat het rondje
Haven echt een ‘must' wordt bij een bezoek aan Scheveningen."

Dit plan betekent meer werkgelegenheid en een economische versterking van de
havenfunctie. Belangrijke succesfactoren van het gebied zijn het aanwezige ondernemerschap
en het feit dat Scheveningen dichtbij de visgronden en midden in de Randstad ligt. Dus snel
bij de klant
Met de overhandiging van de voorstellen door de vier eigenaren van het Viscluster(Johan van
Nieuwenhuijzen (United Fish Auctions), Allie Simonis (Simonis), gebroeders van Wijk (W.
van Wijk) en Gerard Zwijnenburg (W. van der Zwan) en door directeur Dietmar Werner van
VolkerWessels Vastgoed aan wethouder Marnix Norder onderschrijven partijen de
toekomstplannen. Deze zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan dat tot en met 1
augustus ter inzage ligt.
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