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INLEIDING 

TOEKOMSTPLANNEN VOOR TENNISPARK DE BATAAF  
Wie zijn we
Tennisvereniging Thor de Bataaf bestaat dit jaar 90 jaar. Al meer dan 35 
jaar is de vereniging gevestigd op het tennispark De Bataaf aan de Ver-
Huëllweg 2 in de Scheveningse Bosjes.

Een prachtig gelegen tennispark dat zeer intensief wordt gebruikt, door de 
jeugd, door recreatiespelers en door toptennissers. Ook veel expats maken 
gebruik van het park.

In 2011 is het clubhuis grondig gerenoveerd en getransformeerd. Behalve 
de vereniging maken ook een buitenschoolse opvang voor expats, een 
fitnessclub, een fysiotherapeut, een kapper en een tennis-shop deel uit van 
het complex. De professionele horeca verzorgt de inwendige mens het 
hele jaar rond.

Wat is onze doelstelling
De vereniging, die op dit moment circa 1400 leden telt, is zeer actief in het 
onderhoud en het vernieuwen van de tennisbanen en de voorzieningen. 
Dit wordt uitgevoerd door de Stichting Onroerend Goed De Bataaf 
(SOG-De Bataaf), de eigenaar van het tennispark. Om voorbereid te zijn 
op de toekomst wordt het verbreden van de basis van de vereniging als 
belangrijke doelstelling gezien. Thor de Bataaf wil zich richten op een 
verbreding van het aanbod: tennis in de breedte uitbreiden. Er wordt heel 
concreet gewerkt aan het faciliteren van rolstoeltennis, andere vormen van 
tennis voor de jeugd en voor expats, zoals het populaire ‘Padel’ en het uit 
de USA overwaaiende ‘Pickleball’.

Aanleiding voor transformatie
De recente planvorming voor het internationale park (Westbroekpark, 
Scheveningse Bosjes en de Waterpartij) wordt door Thor De Bataaf met 
interesse en aandacht gevolgd. Het tennispark ligt immers mooi in dit park 
ingebed.

Uit de recente visie op het gebied die door de Denktank Scheveningse 
Bosjes is opgesteld, komen enkele ook voor Thor de Bataaf belangrijke 
ontwikkelingen naar voren.

In eerste instantie werd gevreesd voor een slechtere bereikbaarheid door 
het voorstel om de verbinding vanaf de Prof. B.M.Teldersweg naar de Ver-
Huëllweg op te heffen in verband met de parkverbinding over de nieuwe 
natuurbrug.

Na bestudering van de plannen is door Thor de Bataaf geconcludeerd dat 
de nieuwe ontwikkelingen van het park om de vereniging heen, een mooie 
kans bieden om de ambities voor de toekomst praktisch vorm te geven.

Er is schetsmatig, in aansluiting op de plannen van de Denktank, een 
toekomstvisie opgesteld voor het tennispark De Bataaf, die in dit stuk wordt 
gepresenteerd en toegelicht. Thor de Bataaf stelt zich graag op als partner 
in het komende proces van verandering en verbetering.

        18 januari 2018 
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Deel 1: Visie

THOR DE BATAAF

Luchtfoto 
Bron: Bing maps (https://www.bing.com/maps, 18-01-2017)

Situatie 
Bron: Concept ambitiedocument, Internationaal park. Den Haag, 2015

THOR DE BATAAF
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THOR DE BATAAF
BESTAANDE SITUATIE
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TOEKOMSTBEELD

Bron: Breng Romantiek Terug. Visie op Westbroekpark 
en Scheveningse bosjes met de Waterpartij, 2017

WESTBROEKPARK EN 
SCHEVENINGSE BOSJES MET 
DE WATERPARTIJ
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THOR DE BATAAF
ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
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TOEKOMSTBEELD
THOR DE BATAAF
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ACTIEPUNTEN/SAMENVATTING

Aanleiding 
Planvorming voor het internationale park, Westbroekpark, 
Scheveningse bosjes inclusief Waterpartij, waarin tennispark Thor 
de Bataaf is ingebed. 

Doelstelling Thor de Bataaf
• Het verbreden van het aanbod: rolstoelstennis, tennis voor de 

jeugd, padel en pickleball. 

Ontwikkelingen van het park rondom de vereniging 
• Het vervallen autoverbinding vanaf de Prof. B.M. Telderweg 

naar de Ver-Huëllweg
• Overkluizing Prof. B.M. Telderweg. Er wordt een    

parkverbinding beoogd met een nieuwe natuurbrug
• Het vervallen van de (langs)parkeerplaatsen op de Ver-

Huëllweg

Actiepunten Thor de Bataaf 
Thor de Bataaf ziet kansen in de ontwikkelingen rondom de 
vereniging. 
• Het optimaliseren van de entreezone vanaf Doctor Aletta 

Jacobsweg met mogelijkheden voor dwarsparkeren (ca. 80 
parkeerplaatsen) 

• Het situeren van nieuwe padelbanen en pickle ball banen, 
daar waar de Ver-Huellweg wordt opgeheven. 

• Het realiseren van een tribune als aansluiting op de 
natuurbrug

• Het uitbreiden van de fietsenstalling
• Het optimaliseren van de parkinrichting en het clubhuis 
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