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Beste bewoner(s),  

 
Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de plannen om het Sweelinckplein te vernieuwen.   

In opdracht van de gemeente en in samenwerking met Stichting Vrienden van het Sweelinckplein 

(SVS), hebben de landschapsarchitecten van Buro Sant & Co een plan gemaakt voor een nieuwer, 

groener en veiliger Sweelinckplein. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen om op dit plan te 

reageren. Deze input is verwerkt en het definitieve plan ‘Sweelinckplein Fleurt Op’ is bijna gereed. Het 

college van B&W heeft €355.000,- euro beschikbaar gesteld om een groot deel van het plan uit te 

voeren. In deze brief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken en de volgende fase.   

  

Wat is er tot nu toe al gedaan? 
Aan de ‘kopse kanten’ zijn de bosschages en de bovenste laag van de oude, uitgeputte grond 

verwijderd. Hier is een nieuwe laag grond gestort en zijn planten met verschillende bloeiwijzen en 

verschillende hoogtes aangebracht. Deze nieuwe beplanting zorgt ervoor dat de ‘kopse kanten’ van het 

plein transparanter blijven wat de sociale veiligheid verbetert. Dit was één van de aandachtspunten die 

door bewoners naar voren is gebracht. 

 

Wat wordt er gedaan in de volgende fase? 

Hieronder leest u wat er gaat gebeuren: 

• Het realiseren van het laatste plantenvak op het Sweelinckplein aan de kant van de Waldeck 

Pyrmontkade. 

• Het opknappen van de bestrating rondom het Sweelinckplein met de bestaande rijnsteentjes.  

• Het plaatsen van nieuwe stoeptegels aan de binnenzijde van het Sweelinckplein. 

• Het verwijderen van de 44 bolacacia’s conform de kapvergunning. 

• Het aanplanten van 35 magnolia’s (Magnolia Loebneri Merill) rondom het Sweelinckplein. 

• Het aanplanten van 9 magnolia’s in de nabije omgeving van het Sweelinckplein. 

• Het aanbrengen van 3 verkeersdrempels: 2 aan de kant van de Koningin Emmakade en 1 aan 

de kant van de Waldeck Pyrmontkade (hier is er al één aangebracht). Dit is een langer lopende 

wens vanuit de gemeente om de verkeersveiligheid te verbeteren en is geen onderdeel van 

plan ‘Sweelinckplein Fleurt Op’. Deze werkzaamheden worden wel gecombineerd. 
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Afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de uitvoerende aannemer en de weersomstandigheden, 

kunnen de werkzaamheden nog voor de kerst starten, dan wel in ieder geval in het eerste kwartaal van 

2022. Zodra er een definitieve planning bekend is, communiceren wij deze via de website 

www.sweelinckplein.denhaag.nl.  

 

Wat gebeurt er daarna? 

Op dit moment is al duidelijk dat met het beschikbare bedrag van het college, niet het gehele plan kan 

worden uitgevoerd. De SVS bekijkt of externe financieringsbronnen aangesproken kunnen worden om 

ook de laatste fasen van het plan te realiseren. Mocht u daar ideeën voor hebben, dan kunt u dat laten 

weten aan SVS: info@vrienden-vh-sweelinckplein.nl 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de werktekening, het soort bomen en de onderbouwing van de 

kapvergunning kunt u terecht op www.sweelinckplein.denhaag.nl. Hier vindt u ook meer informatie 

over hoe de plannen tot stand zijn gekomen.  

 

Heeft u vragen over deze brief? Stuur dan een e-mail naar info@vrienden-vh-sweelinckplein.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Voorzitter stichting Vrienden van het Sweelinckplein                 Stadsdeeldirecteur Scheveningen 

Harry Schoots                                                                                       Mendy van Veen    
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