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De sloop van het oude postkantoor op de hoek 
van de Badhuisstraat en de Hoge Prins Willem-
straat is begonnen. Daarmee is ook de sloop 
in gang gezet van twee belendende panden in 
de Badhuisstraat. De sloop en de bouw van het 

nieuwe pand zullen twee jaar in beslag nemen. 
De werkzaamheden zullen tot verkeershinder 
leiden in de Badhuisstraat. Zo zullen fietsers 

omgeleid worden langs het voormalig GAK 
gebouw. 

Verkeersveiligheid

Niet iedereen trekt zich daar iets van aan, zie 
bijgaande foto. Denkt u er wel aan dat de om-
leiding voor uw veiligheid is gemaakt. Negeren 
van de aanwijzingen kunnen tot ongewenste 
effecten leiden. 

Hoge Prins Willemstraat
Voor de toegang tot de Hoge Prins Willem-
straat is een aparte opgang gemaakt ter hoogte 

van de bushalte in de Prins Willemstraat. 

Inlichtingen
Wilt u meer informatie over de plannen en de 
planningen, dan kunt u terecht bij het WOS. 

Daar liggen tekeningen ter inzage en kunt u 
zien hoe de bouw en de omgeving daarvan er 
zullen gaan uitzien. Zo wordt er druk overlegd 
hoe het kruispunt Duinstraat/Scheveningse-
weg/Prins Willemstraat/Badhuisstraat inge-
past kan worden in de toe te nemen drukte op 
het kruispunt en tegelijk willen de bewoners 
iets doen om de verkeersafwikkeling op het 
kruispunt beter te laten verlopen.

am

150 jaar HTM tram
Een fotoreportage van wat er allemaal langs 
reed

zie voor vervolg pagina 2

Sloop voor de nieuwe Hoogvliet begonnen

Deze tekening is bij het WOS duidelijker te onderscheiden op 
origineel formaat.
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1.	Opening/mededelingen / vaststelling agenda
Jan Lautenbach heet Hielke Venema en Simon Rog 

van harte welkom. 

2.	Vragen aan de wijkagent / rondje door de 
wijk

•	 Edgar Portier stelt zijn nieuwe collega Jannie 
Blanken voor, zij is de leidinggevende van de 
wijkagenten. 

•	 Edgar laat de leden weten dat er nieuwe 
verkeersborden geplaatst zijn die de fietsers 
en scooters erop wijzen dat er niet gefietst mag 
worden in de Keizerstraat. Er zal gehandhaafd 
worden. Ook de Nieuwe Laantjes worden 
meegenomen in de handhaving. De hoek bij 
bloemist ’t Toefje’ is een lastig onderdeel 
aangezien de weg afloopt waardoor het zicht 
minder is. Bij het Prinsenheem zijn het vooral 
scooters die voor overlast zorgen. Edgar wijst er 
nogmaals op bij overlast direct 112 te bellen. 

•	 Een bewoonster signaleert motoren die in de 
Badhuisstraat rijden over het fietspad tegen 
de snelverkeerrichting in. (Dus richting de 
Scheveningseweg.) Ook maken ze veel lawaai.

•	 “Weesfietsen” zijn een probleem. Ze zorgen 
voor overlast. Edgar legt uit dat het huidige 
handhavingsteam achter bureaus zit. Men werkt 
met een “app”: met je telefoon maak je een foto 
van de betreffende fiets en deze stuur je dan 
door naar het handhavingsteam. Zij zorgen er 
dan voor dat de fietsen gelabeld worden. Na 6 
weken kan de fiets verwijderd worden.

•	 De eigenaar van sportschool Intension Simon 
Rog heeft te weinig plek voor fietsenstalling. 
Veel gebruikers van de school komen op de fiets. 
Hij laat weten dat hij op 21 mei a.s. samen met 
Ed Smid (Stadsdeelkantoor) om de tafel gaat 
zitten om te bespreken of er mogelijkheden zijn 
om op het Marcelisplein  een fietsenstalling te 
creëren.

•	 Een bewoner uit de Keizerstraat wil weten wie 
verantwoordelijk is voor het opruimen van de 
rommel na de Vrijmarkt in de Keizerstraat. Het 
was heel slecht gedaan volgens hem.

•	 De gemeente is verantwoordelijk voor het 
opruimen. Maar, suggereert Hans Grijzen, de 
winkeliers, als organisator van de vrijmarkt, 
zouden ook een bijdrage kunnen leveren. 
De aanwezigen zijn het daar mee eens. Jan 
Lautenbach zal contact opnemen met de 
winkeliers vereniging ‘Keizerstraat’ over dit 
onderwerp.

•	 Een bewoonster wijst op babbeltrucs, zij kreeg 
iemand aan de deur die ze niet vertrouwde en 
heeft niet open gedaan en 112 gebeld. Over de 
afhandeling daarvan was ze tevreden.

•	 Edgar Portier meldt dat je, als je het niet 
vertrouwt, de persoon om identificatie moet 
vragen en eventueel de instantie bellen waar die 
persoon zegt van te zijn.

3.	 Energiezuiniger maken van woningen en het 
groener maken van de buurt.

 Hielke Venema is  bezig met een strateninitiatief 
over dit onderwerp en is aanwezig om hierover 
wat te vertellen. Hij woont in de Haringstraat en 
zijn uitzicht is het schoolplein van de Vuurtoren. 
Een van de initiatieven is ‘Gluren bij de buren’. 
Het is de bedoeling dat je 1x per jaar bij mensen 
binnen kan kijken wat voor maatregelen ze 
hebben genomen om hun huis energiezuiniger 
te maken. Verder denken ze aan ‘De duurzame 
straat’, samen kijken naar de mogelijkheden 
voor dakopbouw en de financiering daarvan. 
Ook een straataanpak voor Huurders/Eigenaren 
is een mogelijkheid. ‘Van Schipperswoning 
naar Kapteinswoning’: informatie delen over 
verbouwingen en de kosten daarvan.

 Een bewoner wil weten of alle mensen in de 
Haringstraat dakopbouw OK vinden. Hielke 
zegt dat overleg vooraf met de buren het begrip 
ten goede komt. Jan Lautenbach merkt op dat 

de mogelijkheden per pand in het huidige 
bestemmingsplan staan beschreven. Tot slot 
vertelt Hielke over de mogelijkheden om 
straten met blinde muren groener te maken 
door middel van verticale tuinen. Hij zegt het 
WOS toe een artikel voor de Klinker over dit 
straatinitiatief te schrijven.

4.	Wat verder ter tafel komt
 Jan Lautenbach zegt dat wethouder Smit weinig 

vorderingen maakt met het opzetten van een 
Klankbordgroep ‘kruispunt Duinstraat’

 Hans Grijzen heeft een verzoek voor een 
advertentie in de Klinker van de Respect 
Zorggroep ontvangen. Het wordt de eerste 
advertentie in de Klinker.

5.	Rondvraag/sluiting 
•	 Vestia heeft een nieuwe beheerconsulent. Er zijn 

wijkschouwen gehouden: wat schort er aan de 
wijk? Op dit moment wordt de Kompasbuurt 
geschilderd. Vestia gaat terug naar de basis en 
zal zich compleet gaan richten op de sociale 
woningbouw.

•	 Een bewoonster wil weten of er nog nieuws 
betreffende de nieuwbouw Hoogvliet is. 
Jan zegt dat er een klankbordgroep is. Voor 
kinderdagverblijf Hermelijntje moet nog een 
veilige oplossing gevonden worden. 

•	 Een bewoner uit de Jacob Pronkstraat is boos 
over zijn bezoekerspas. In een brief van de 
gemeente staat vermeld dat deze straat onder 
wijk 43 (Kuststrook) valt terwijl zijn gedeelte 
van de Jacob Pronkstraat bij wijk 9 (Achterland)
hoort. Hierdoor mogen zijn bezoekers niet voor 
zijn woning in de straat parkeren. De bewoner 
wil dat wijk 43 wordt veranderd in wijk 9 maar 
dat is nog niet gelukt. 

•	 Een bewoonster merkt op, dat het vele zwerfvuil 
bij de papier/glascontainers/Haringkade goed 
is opgeruimd, nadat ze het contactcentrum had 
gebeld. 

•	 Een bewoonster wil de werkgroep ‘kruispunt 
Duinstraat’ meegeven dat het lastig is om op de 
fiets linksaf te slaan. Het stoplicht staat te kort 
op groen.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 30 april 2014

“De Boom” van Lon Pennock

In de Klinkers van november 2013 en mei 
2014 is aandacht besteed aan de Boom .In 
maart 2014 is de Boom weggehaald van de 
locatie aan de Hoge Prins Willemstraat. Dit 
vooruitlopend op de sloop van het Postkantoor.
Het WOS heeft bij de Gemeente in 2013 een 

aantal alternatieve locaties in Scheveningen 
aangedragen. Bij het verschijnen van dit juli 
nummer van de Klinker is het WOS samen met 
mensen van de afdelingen Cultuur en Vastgoed  
op pad geweest om te kijken of bij deze 
locaties een geschikte plek voor de Boom is.
Het WOS houdt u op de hoogte.

Jan Lautenbach

vervolg van pagina 1

Bedenk wel dat het niet iedere dag zulk mooi weer is als op deze 
dag, daar sta je dan in weer en wind

iedereen rijdt tegenwoordig met 
de tram, zelfs...

voor vervolg zie pagina 3

foto: Hans Grijzen
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Onkrûd bij de bure

“Maek toch iet zô’n leve Im, wà’-ben je an ‘t doen?”
“ Ik ben an ‘t wiede.”
“Mot je daer zô’n ‘errie mee maeke, al dat geknars en gepiep ‘êt toch ‘iet nôdig.”
“Jae, dat ‘êt wel nôdig; de bure motte ‘ore dà’-’k druk doende ben.
‘È- je-’iet ‘ezien wat ‘n onkrûd d’r ‘ier naest op ‘t tûnpad tusse de stiene zit en dat waait allemael 
naer ons ôk toe en dan slaene de stiene zô lêlek ût.”
“Im, ik spût ‘t wel weg met anti-groen.”
“Neen man, dà’-wul ik iet, dà’s allemael gif.
De bure motte geweun ôk is in d’r tûn werreke en non wul ik ze zô dwinge met-tat gelûd; dan 
komme ze, net as jij non, vraege wat of ik an ‘t doen ben.
Dan ken-ik teuge ze zegge: kik ‘oe lêlek, as je dat iet weg ‘aelt is strakkies alles groen.
Dan los je zonder rûzie alles op.”
“Im, met ‘n beetje anti-groen ôk.”
“Non zeg-ik-’t voor de twiede kêr, dà’-wul-ik iet. Daer vervûl je de grond mee. As jij mar ‘n vlieg 
ziet, grêp je al naer de spûtbus; ‘n paer miere in de tûn: effe de anti-mier-spût t’r over. Zie je ‘n 
paer klêne bêsjies op te blomblaedjies... spût, spût en weg.”
“Im, zou je dan liever zô’n ouwerwesse vliegevanger in de kaemer an ‘t plefond ‘ebbe ‘ange, met 
ammaar dà’-gebrom as t’r weer ‘n vlieg teuge an vloog? Daer stae je non wel om te lache, Im, mar 
‘t is toch zô.”
“Neen, daer mot-ik iet om lache, mar deur die vliegevanger an ‘t plefond zag ik in me gedachte 
opiene ‘oe vrooger onze buurman ‘n kêr bij ons binne kwam om wat te vraege. ‘IJ was ‘êl lang en 
‘a’ ‘n kaele kop. In ‘n ommezien zat-tie an de vliegevanger vast. Dà’-von ie iet zô leuk, mar wij, as 
kind, des te mêr.
Mar alle gek’êd op ‘n stokje, ik gae iet vorder met tat gekras, mar we spûte iet. Ik pak geweun ‘n 
nemmer gloorwaeter.”
“Im, daer vervûl je-ôk mee.”
“Iet zô erreg....en dan, de bure ‘ore ‘t iet en zien ‘t iet.”
“Neen Im, mar ze kenne ‘t wel rukke.”
Nadruk verboden

Immetje.

 Spreukje.
Een nuchter woord dringt door tot het verstand,
een bloemrijk woord tot het hart.
Immetje.

Keep it clean day 2014
 
19 september 2014 is Keep it clean day. Een 
internationale dag waarin iedereen voor een 
schone omgeving gaat. Op deze dag wordt 
op vrijwillige basis de directe leefomgeving 
schoongemaakt van zwerfvuil. 

Bedrijven en bewoners kunnen bij de 
gemeente zich aanmelden en aangeven welke 
locatie zij willen schoonmaken. Een locatie kan 
bestaan uit een straat, winkelstraat maar ook 
een groenstrook of een park. 

Wanneer u besluit om aan deze dag 
mee te doen alleen of met een groep 
bewoners, dan kunt u zich aanmelden bij de 
bewonersorganisatie. De gemeente zorgt voor 
de desbetreffende materialen en zorgt ook 
voor het afvoeren van de volle afval zakken.

voor verdere informatie verwijs ik u ook door 
naar www.denhaag.nl/keepitcleanday en 
www.keepitcleanday.nl 

Jan Lautenbach

vervolg van pagina 2
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 ZOEKT U EEN GESCHIKTE  
VERGADERRUIMTE IN HET HART 
VAN SCHEVENINGEN?

Weet u dat het WOS een prachtige vergaderruimte 
heeft?
• Waar u met maximaal 50 personen terecht kunt.
• Wij in het hart van Scheveningen Dorp 

gevestigd zijn, dus goed bereikbaar.
• U kunt onze ruimte huren voor uw vergadering, 

cursus of andere bijeenkomst.

• De prijs per dagdeel heel redelijk is, namelijk      
€ 55.

• Voor € 25 extra zetten wij koffie en thee voor u.
Bent u op zoek naar een gezellige, open ruimte voor 
uw bijeenkomst aarzel niet om een kijkje te komen 
nemen. Op dinsdag- en donderdagochtend is onze 
administratief medewerker aanwezig om u rond te 
leiden.

Voor een afspraak op andere dagen kunt u ons 
bereiken op nummer 070-3500034 of via ons 
e-mailadres: wos@scheveningendrop.nl. Wij nemen 
dan contact met u op om een afspraak te maken.
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digitale werktekening van het huidige logo te 
maken. Nicolas geeft een korte presentatie van 
het geactualiseerde WOS logo. Tevens laat hij zien 
dat er vele mogelijkheden zijn voor 3D-animatie 
met dit logo. Jan Lautenbach stelt voor dat Nicolas 
samen met Ap Mos (Klinker) en Emil Driesenaar 
(website) bij elkaar komen om te kijken wat de 
mogelijkheden voor de Klinker en de website 
kunnen zijn. Er zal een afspraak gemaakt worden.

7. Wat verder ter tafel komt
•	 Wim Taal wil graag een kopie van de 

overzichtsfoto/opening Prins Willemplein. Jan zal 
Ap vragen of dit mogelijk is. 

•	 Een bewoonster vindt het aantal douches bij de 
Boulevard te gering. Zij hoopt dat er wat meer 
geplaatst gaan worden. 

•	 Voor de trappen bij de Boulevard wordt nog 
naar een definitieve oplossing gezocht om te 
voorkomen dat men valt. 

•	 Op 7 mei  is er een schouw in de Heemraadstraat 
geweest. Op 11 juni a.s. komen de bewoners voor 
het eerst bijeen om plannen te maken voor de 
herinrichting van de Heemraadstraat. Vervolgens 
kan het plan bij de gemeente worden ingediend. 

•	 De nieuwe secretaris van de ondernemers 
vereniging Badhuisstraat heeft het WOS laten 
weten iets te willen doen aan het Marcelisplein 
zodat het voor mensen in rolstoelen 
gebruikersvriendelijker wordt.

8. Rondvraag/sluiting 
Er zijn geen vragen.

1. Opening/mededelingen / vaststelling agenda
 Jan Lautenbach heet Nicolas Bourseul van harte 

welkom. 
•	 De leden hebben een Nederlandse vertaling 

van het verhaal van Arie Spaans (opening Prins 
Willemplein) ontvangen. Voor de liefhebbers zijn 
er nog exemplaren bij het WOS aanwezig. 

•	 Jan Lautenbach wijst op de ‘ herdenking 
Scheveningse zeelieden’ op vrijdag 30 mei a.s.

•	 Hans Grijzen legt namens het WOS een krans. Wim 
Taal meldt zich aan om zich bij Hans te voegen. 

•	 Voor de leden ligt er een gratis exemplaar van het 
boek over de afgelopen ‘Nuclear Security Summit 
2014’ klaar om mee te nemen.

2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
 Edgar Portier is afwezig. Namens de politie is 

Peter van den Burg aanwezig. Er wordt weer veel 
hondenpoep in Duindorp en de duinen bij Zeekant 
geconstateerd. Peter laat weten dat er extra 
controles in de kuststrook, ook in burger, zullen 
worden uitgevoerd door het handhavingsteam. 
Daarbij wordt ook het duin achter het Uiterjoon 
meegenomen. Het huidige handhavingsteam 
bevindt zich in het politiebureau Nieuwe Parklaan.

3.  Stand van Zaken bouwplannen Hoogvliet 
 AB leden en omwonenden hebben de nieuwsbrief 

van Hoogvliet ontvangen. Er liggen nog 
exemplaren bij het WOS. Op 2 juni a.s. zal men 
beginnen met een grondige inspectie op scheuren 
en eventuele verzakkingen bij panden rondom de 
sloopplek. De meeste omwonenden zijn hierover 
aangeschreven. Jan Lautenbach raadt diegenen, 
die geen brief hebben ontvangen, aan om contact 
op te nemen met de projectontwikkelaar. Het 
slopen duurt ongeveer 2 maanden. Om trillingen 
te voorkomen zal er niet geheid worden. Na de 
zomer zal de bouwput gegraven worden. Het 
afvoeren van puin gaat via de Duinstraat. De 
aan- en afvoerroute gaat dwars door het pleintje. 
De ingang van de Badhuisstraat wordt verlegt. 
De Hoge Prins Willemstraat blijft bereikbaar. 
De parkeerplaatsen bij de bibliotheek komen 
te vervallen. Ook de bushalte komt (tijdelijk) 
te vervallen. Het bouwverkeer komt vanaf de 
Scheveningseweg. De nieuwe Hoogvliet met 
parkeergarage wordt in 2016 opgeleverd. 
Voor meer informatie hangen er bouw- en 
werktekeningen in de vergaderzaal.

4. Straatonderzoek Keizerstraat
 Robert Verhagen, Jan Lautenbach en Hans Grijzen  

waren bij het gesprek met de BIZ aanwezig. Er is 
een vierhoekgesprek geweest: Wat is de situatie? 
Wat vinden ondernemers van de straat. Wat 
vinden consumenten van de straat? De resultaten 
van dit onderzoek zijn af en het rapport is aan de 
opdrachtgever aangeboden. Vervolgens wordt er 
gekeken wat ze met de resultaten kunnen doen. 
Wat is de reden dat bewoners van de straat niet 
zijn gehoord? De ondernemers hebben zich gericht 
op klanten van de straat. Robert Verhagen denkt 
dat het onderzoek meer een middel is om bruggen 
te slaan. Jan Lautenbach denkt dat het nu een 
goed moment is, als men bepaalde zaken geregeld 
wilt hebben, om in contact te treden met het 
nieuwe gemeentebestuur.

5. Betaald Parkeren op het voormalig terrein van 
het Joegoslavië Tribunaal aan de Vuurtorenweg

 De buurt was niet blij met deze oplossing. 
Emil Driesenaar heeft een artikel in de Klinker 
gepubliceerd. Het probleem is inmiddels opgelost. 
Er wordt nu gekeken of men een parkeerterrein bij 
de Noorderhaven kan inlassen.

6. Presentatie logo WOS
 Het DB heeft besloten dat de huidige platen bij de 

ramen in de vergaderzaal aan vervanging toe zijn.
 Aangezien er geen goeie documentatie over 

het Logo is, heeft het DB aan Nicolas Bourseul 
(technisch tekenaar) gevraagd om een goede 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 28 mei 2014

vervolg van pagina 3

Het Zuiderstrand theater 
nadert zijn voltooiing
Op 14 juni was er gelegenheid om het Zuider-
strand Theater te bezoeken. Dit Theater is 
gelegen op het voormalig Norfolkterrein. Een 
aantal foto’s gemaakt tijdens dit bezoek.

am

De tribune. Deze moet worden aangeschaft omdat het Dans-
theater niet wordt gesloten.

De enorme hoogte boven het toneel
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Als de reis uit was, die gemiddeld tien of 
veertien dagen duurde, ging men naar huis. 
Of dit voorspoedig ging hing geheel af van 
de wind. De eerste tekens die men van de 
kust zag was ‘’de kop van bad’’ (Kurhaus), de 
Sint Jacobstoren en de Bakenduinen tussen 
Kijkduin en Monster. Als men nog een paar 
mijl van de wal was werd er geroepen door 
de wachtsman: ‘’Anker klaarmaken|’. Als men 
ongeveer honderd meter van het strand was 
wierp men het overboord tot het de grond 
raakte en werd om het spil gelegd.
Intussen was de eerste “zwemmer”, dat was de 
jongste matroos, die een paar hozen aanhad, 
dat waren leren laarzen en vast aan één stuk 
die tot de oksels reikte, oliekleding aan en 
zuidwester op, van de schuit gesprongen.
Deze zwemmer gevolgd door een tweede 

sleepten samen het anker en kabel naar het 
strand waar het anker in de grond werd gezet.
Oude peeken (mannen die de wacht hielden 
n/n boord van afgemeerde schepen) 
verwelkomden de zwemmers en vroegen: 
‘’hoeveel manden?’’ De manden moest men 
halen uit het dorp bij de mandenmaker, die 
ervoor had ingeschreven. Men droeg ze op de 
schouders, vrachten van acht stuks op elkaar; 
naar het strand. Was het hoog water op de tijd 
van de afslag, den brachten de zwemmers de 

manden naar de schuit en brachten ze vol met 
vis, mand voor mand, op hun schouders terug. 
Met hozen aan was het een zwaar en moeilijk 
werk. Het gebeurde wel dat men veertig keer 
door het water wadend heen en weer moest 
lopen. Was het laag water, dan liet de stuurman 
de manden met een touw door de oren zakken 
en de oude peeken en zwemmers konden 
ze van bij de schuit weghalen en werden 
neergezet daar waar de afslag die dag was, 
Noord of Zuid.

De tongen, tarbot, griet en kabeljauw werden 
op het zand van het strand uitgespreid. De 
manden stonden rijen naast elkaar. Grote 
schol, kleine schol, schar, pieterman, poon en 
rog. Stond men met een tij over dan moest 
met hoogwater de wacht aan boord wezen. 

Kwam het hoogwater in de nacht dan ruilden 
de getrouwden met de vrijgezellen, opdat de 
getrouwden thuis konden slapen. Was het in 
de avond hoogwater en het was de vrijgezellen 
hun wacht, dan ruilden zij met de getrouwden 
en konden ‘s avonds naar hun meisje gaan.

Bovenstaand stuk werd samengesteld uit de 
aantekeningen van T. I. van Leeuwen in de 
Scheveningse Schuitpraatjes.
H. Hulleman

THUISKOMST VAN EEN VISSERSVLOOT EIND l9E EEUW

Visafslag op het strand anno 1750, in het midden de zogenaamde Stokhouder’, reproductie van een anonieme prent.

Dossier Duinstraat

Dossier Duinstraat is een boek dat is uitgege-
ven ter opluistering van de nieuwbouw van de 
brandweerkazerne aan de Duinstraat in 2008. 
Het staat vol met verhalen over de historie van 
het gebouw waar de politie en brandweer al 
die jaren hun werk hebben gedaan over de pe-
riode van 1906 tot heden. De brandweer heeft 
het in eigen beheer uitgegeven. Het is nooit in 
de boekhandel te koop geweest. De schrijver 
Karel Wagemans heeft een boek gemaakt dat 
leest als een jongensboek. De archieven zijn 
flink gebruikt en er zijn veel mooie foto’s ge-
plaatst. 

Het verhaalt onder andere over de hofjes in 
Scheveningen en het gebrek aan een professio-
nele brandweer, over veldslagen met de politie 
en brandweer, een bomaanslag op de Franken-
slag, de Tweede Wereldoorlog, de vele, vele 
branden en niet te vergeten het concert van de 
Rolling Stones in 1964. De recente historie ver-
telt over de juwelenroof uit het Museon en de 
brand in het verbouwde Catshuis.

Dit boek kost € 7,50 per stuk. Het is tegen con-
tacte betaling af te halen aan de Badhuisstraat 
175, telefoon 070-3500034 voor een afspraak.

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaat-
schappij (KNRM) krijgt een nieuwe plek in 
Scheveningen. De KNRM bouwt een nieuw 
gebouw aan de noordkant van de Visafslagweg 
aan de zijde Vissershavenweg. Daar komt ook 
de ligplaats voor de reddingsboten. 
 Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikke-

ling) is blij: “de KNRM is ontzettend belangrijk 
voor Scheveningen. Zij bewaakt  dagelijks de 
veiligheid op zee en neemt een heel belangrij-
ke plek in ‘op’ Scheveningen. Daarom is het zo 
belangrijk dat de KNRM een goed bereikbare 
en nieuwe uitvalsbasis krijgt.” 
  

De KNRM investeert in een nieuw gebouw  di-
rect grenzend aan het gebouw van de Visafslag 
in de vorm van een ‘twee onder één kap’, waar-
in zowel de KNRM als een (vis)horecaonderne-
ming worden gehuisvest. De geplande datum 
start nieuwbouw is voor de zomervakantie 
van 2015 en oplevering rond 1 maart 2016. De 
verhuizing van de KNRM kan dan plaatsvinden 
in april 2016. De boten die momenteel in de 
werkhaven liggen, worden mee verplaatst naar 
de nieuwe locatie. Het pand kon niet blijven op 
de huidige plek gezien de herontwikkeling van 
Volker Wessels en het viscluster op het Noor-
delijk Havenhoofd. 

Arie Verbaan: “de KNRM is verheugd dat het 
boothuis op deze nieuwe locatie kan worden 
gerealiseerd gezien de ontwikkeling in het ha-
vengebied, voor wat betreft het werk van de 
KNRM is dit een uitstekende locatie om qua 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 
strand het reddingswerk op een goede manier 
te kunnen blijven uitvoeren.”

Nieuwe plek voor KNRM in Scheveningen    

Het 
Algemeen 
Bestuur 
van het 

WOS 
wenst u 

allen een 
prettige 
vakantie
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COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van het 
WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit houdt niet 
in dat de geplaatste artikelen de mening van het 
WOS weergeven. De redactie is verantwoordelijk 
voor de inhoud en houdt zich het recht voor de 
ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

REDACTIE

Jessie Moermans
Eindredactie Ap Mos

Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het 
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag: 09.00 - 12.30 uur
donderdag: 09.00 – 13.00 uur
telefoon: 070-3500034
e-mail WOS: wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (september 2014) 

is 

3 september 2014

Na het bespreken van deze punten zijn we de 
Heemraadstraat in gegaan om op locatie alles 
nog eens door te nemen, tevens is er gekeken 
in de Rogstraat om een beeld te krijgen van 
een gelijkvloerse straat.

Hierna zijn bij het WOS de volgende afspraken 
gemaakt:
- -er is afgesproken dat zo snel mogelijk 

(eind juli) een voorontwerp van de 
bewoners richting Gemeente zal gaan, dit 

om geen vertraging op te lopen, zodat het 
bewoners ontwerp in de herbestrating 
mee genomen kan worden, een definitief 
ontwerp kan pas gemaakt worden als alle 
ontwerpeisen duidelijk zijn. 

- Gemeente zal de volgende zaken 
onderzoeken en terugkoppelen aan 
werkgroep

- de minimale ontwerpeisen voor 
poorthoogte/ (on)mogelijkheden voor 
drempel inrichting

- ontwerpeisen voor invalide 
parkeerplaatsen (afstand tot gevel)

- ontwerpeisen rijbaanindeling 
(bochtstralen hulpverlening etc.)

- wat zijn de standaard bestratingen (tegel/
kleur/verbanden (patronen) gebruikt 
door de Gemeente Den Haag

- mogelijkheden van vervanging straat 
verlichting

- beschikbaarheid van bloembakken bij 
gemeente

- na ontvangen voorontwerp bewoners zal 
de gemeente deze toetsen aan de minimaal 
gestelde eisen.

- waar nodig regelmatig overleg met 
werkgroep.

Werkgroep herinrichting Heemraadstraat.

Een aantal leden van de werkgroep, v.l.n.r. 
1. Jos van Rooyen 
2. Hans Grijzen
3. Loek den Deijl
4. Niels van Wijk
5. Rijk Zuurmond
6. Robert Wijtsma
7. Wija Oberman

Op dinsdag 1 juli zijn de eerste stappen gezet 
voor een herinrichting van de Heemraadstraat, 
als uitgangspunt zijn de resultaten van de 
enquête uit 2012 gebruikt.

Bij het WOS heeft op 1 juli 2014 de eerste 
bijeenkomst plaats gevonden van de 
werkgroep herinrichting Heemraadstraat, 
aanwezig was de heer Rienk Sipkema van 
de Gemeente Den Haag om de in november 
2014 geplande volledige herbestrating 

van de Heemraadstraat toe te lichten. De 
medewerkers van Rienk Sipkema waren al een 
kijkje komen nemen in de Heemraadstraat 
in het kader van het programma Elementen 
2013. Blijkbaar is er nog budget beschikbaar 
om de herinrichting in 2014 te realiseren.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
- op welke wijze kan het ontwerp van de 

bewoners meegenomen worden in de 
geplande herbestrating

- Heemraadstraat inrichten als woonerf, 
gelijkvloers, voetgangers hebben voorrang 
op ander verkeer

- welke mogelijkheden zijn er voor de 
poort bij de Jurriaan Kokstraat, wel/
geen drempel, een alternatieve drempel, 
rekening houden met minimale hoogte die 
nodig is voor brandweer/reiniging

- waar mogelijk meer ruimte voor plaatsen 
van fietsbeugels

- plaatsen van grote bloembakken op 
(onveilige) plaatsen, voordeur, uit/ingang 
hofjes, doorgang Heemhof

- anti parkeerpaaltjes toevoegen/
verwijderen/verplaatsen

- vervangen/ verplaatsen van lantaarnpalen 
door historische groene lantaarnpalen, 
gevellampen vernieuwen (rekening 
houden  met naar binnen stralen van 
woningen.

- hersitueren van eerste bocht (rekening 
houden met hulpverlening en reiniging 
voertuigen)

- hersitueren van rijbaan ter hoogte van in/
uitgang Heemhof

- verplaatsen van parkeerplaatsen
- verlichting onder de poort
- soort en kleur bestrating, welke 

mogelijkheden zijn er
- na herinrichting hoe de kans op 

wateroverlast voorkomen, nu al rekening 
mee houden

- bloembakken inrichting en onderhoud is 
voor de bewoners

NIEUW STRAATPROFIEL HEEMRAADSTRAAT.

foto: Rogier Mos

Meld uw graffiti! 

U doet gratis mee met de graffiti-
schoonmaak-regeling bij u in de 
wijk. Maar meldt u ook altijd als 
er graffiti of posters op uw pand 
zitten? Trouwe melders weten hoe 
belangrijk het is om snel te melden. 
Hoe eerder u meldt, hoe eerder de 
gemeente de graffiti en posters 
kan laten verwijderen. Zeker op 
muren waar graffiti inzuigt, is snel 
schoonmaken belangrijk. Wat doet 
u? U mailt het meldingsformulier 
naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. 
Bellen kan ook direct naar 070-353 
4605 of het algemene nummer Den 
Haag 14070. En: doet u nog niet mee 
met de graffiti-schoonmaakregeling, 
aarzel dan niet langer. Bel Meldpunt 
Graffiti voor uw deelnameformulier. 
Uw deelname is en blijft gratis, omdat 
uw bewonersorganisatie 
met de gemeente een collectief 
contract heeft gesloten. Meer weten? 
Als u meer wilt weten over de graffiti-
schoonmaakregeling en de rol die uw 
bewonersorganisatie daarbij speelt, 
bel naar Meldpunt Graffiti. Via het 
meldpunt krijgt u snel en eenvoudig 
de formulieren die u nodig hebt om 
mee te doen en te melden. Ben zuinig 
op uw huis en werk samen met de 
gemeente aan een schone en veilige 
stad zonder plak en klad.

Gemeente Den Haag



7

De cultuurhistorische collectie van Muzee 
Scheveningen is sinds de Scheveningse Dag 
die op 21 juni gehouden werd, een belangrijke 
aanwinst rijker. Directeur Harry de Bles van 
het Marinemuseum in Den Helder, die in ser-
vice-dress der Koninklijke Marine de dag met 
een mooie toespraak opende, gaf aan Muzee de 
koperen scheepsbel in bruikleen die ooit toe-

behoorde aan de mijnenjager Hr. Ms. Scheve-
ningen. Door een ferme sjor met het alleman-
sendje voor het slaan van een aantal glazen liet 
hij de bel klinken als een klok, waarna haring 
en andere glazen - maar dan met korenwijn 
- volgden. Aanvankelijk was het de bedoeling 

om de bel op te hangen in De Halve Vleet, maar 
daarvoor bleek de ‘joekel’ van een bel veel te 
groot. Hij heeft  een prominente plaats gekre-
gen bij de entree van het museum, zodat iedere 
bezoeker meteen met het bijzondere relikwie 
oog in oog staat. 

Terug na dertig jaar
En een bijzonder relikwie is het, want ooit 
luidde de bel voor het eerst aan boord toen de 
mijnenjager op 18 juli 1984 - deze maand der-
tig jaar geleden - in de haven van Scheveningen 
in dienst werd gesteld. Een bijzondere gebeur-
tenis omdat dat bij marineschepen doorgaans 
alleen in een marinehaven plaatsvindt, maar 
nu was de Marine bereid dat op Scheveningen 
te doen ter gelegenheid van de viering van 700 
jaar Scheveningen. Er ontstond die dag spon-
taan een ‘Adoptie comité Hr. Ms. Scheveningen’, 
dat er met verve voor ging zorgen dat Scheve-
ningen de tweede thuishaven werd. Zo werden 
er voor de bemanning walprogramma’s ver-
zorgd wanneer het schip Scheveningen aan-
deed. 

Verkeerd embleem
Behalve een scheeps-
bel met gegraveerde 
naam had de Hr. Ms. 
Scheveningen van-
zelfsprekend ook een 
scheepsembleem op de 
voorzijde van de brug. 
Daarover zijn des-
tijds de Scheveningse 
gemoederen hoog 
opgelopen. Defensie 
had besloten tot een 

embleem dat bestond uit een combinatie van 
twee schuin gekruiste haringen van zilver in 
het midden en een ooievaar in de rechterbo-
venhoek. Dat was echter in flagrante strijd met 
de op Scheveningen alom heersende opvatting 
dat het wapen van Scheveningen vanouds be-
stond uit de drie gekroonde haringen boven 
elkaar. Na een petitie met 3324 handtekenin-
gen die in Museum Scheveningen aan loco-
burgemeester Piet Vink werden aangeboden, 
werd het wapen met de drie haringen door de 
gemeente officieus erkend en uiteindelijk ging 
ook defensie overstag. 

Misvatting zwemrichting
Het wapen werd  officieel omschreven als: ‘in 
azuur drie naar rechts zwemmende haringen 
van zilver; boven de kop van elke haring een 
kroon van goud’. Er wordt wel eens gezegd 
dat de haringen naar links zwemmen, maar 
dat is een misvatting. Wapens worden im-
mers beschreven alsof men het wapenschild 
aan de arm hangend voor zich houdt. Ofwel 
aan boord van een schip: alsof men op de brug 
staat. De Scheveningse haringen zwemmen 
van bakboord naar stuurboord, dus altijd van 
links naar rechts waar men zich ook aan boord 
bevindt. Bij de drie haringen in het wapen van 
Enkhuizen is het trouwens net andersom. 

Twee wapenschildjes
Bij de opening van de Scheveningse Dag werd 
het verschil tussen het goede en het foute wa-
pen opnieuw in beeld gebracht door Thijs van 

Leeuwen, die als Projectleider Koninklijke Re-
sidentie bij de gemeente werkzaam is en die er 
ook voor had gezorgd dat de opening schitte-
rend werd opgeluisterd door het koperkwintet 
van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 
Van Leeuwen bood namens burgemeester 
Van Aartsen aan Muzee Scheveningen uit de 
gemeentelijke collectie de twee schildjes aan 
die destijds als ‘merchandising’ waren vervaar-
digd. Eentje met het goede wapen en eentje 
met het verkeerde. Ook deze memorabilia 
zullen in Muzee een mooi plekje krijgen in de 
buurt van de bel, waarbij vooral het verkeerde 
wapen met de ooievaar en de twee haringen 
een curiosum vormt. 

Nu de rest nog …
Op 1 januari 2003 werd de Hr. Ms. Schevenin-
gen na bijna twintig jaar uit dienst gesteld en 
later verkocht aan de marine van Letland. Daar 
doet het dienst onder de naam Viesturs (M-5). 
Voor de overdracht gingen alle Nederlandse 

marineattributen van boord, zoals de scheeps-
bel en het embleem, maar ook het naambord 
en het miniatuurbeeldje van De Scheveningse 
Vissersvrouw dat op een standaardje in de 
brug stond. Verder ook een fraaie bronzen 
plaquette die door de doopster van het schip, 
Dicky van Hoeken-Roeleveld, bij de doop in 
mei 1984 werd geschonken en waarin de Sche-
veningse wens ‘Zegen en Bewaring’ was ge-
graveerd. Niet bekend is waar die allemaal zijn 
gebleven. Maar de bel is in ieder geval weer op 
Scheveningen terug – wat vooral te danken is 
aan de inzet van oud-muzeevoorzitter Karel 
Pronk. Hij is de enige die zo nu en dan in Mu-
zee aan de bel mag trekken, zonder dat het een 
rondje kost …

Henk Grootveld

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door 
Martin Pronk en Hans Grijzen.

Scheepsbel Hr. Ms. Scheveningen luidt weer op Scheveningen
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Na de drukte van Vlaggetjesdag is de rust van 
de zomermaanden over huis en haven neerge-
daald. Gelegenheid bij uitstek voor een bezoek 
aan Muzee, waar een klankrijke tentoonstel-
ling en een blinkende scheepsbel vallen te be-
wonderen. 

Scheepsbel ‘Hr Ms Scheveningen’
Op 21 juni begon de zomer met een geslaagde 
Scheveningse Dag. Het jaarlijkse evenement 
dat sinds 1971 door de Vrienden van Muzee 
Scheveningen wordt georganiseerd en waarop 
cultuur en folklore van Scheveningen centraal 
staan. De dag wordt altijd geopend door een 
bijzondere gast en dat was ditmaal de direc-
teur van het Marinemuseum Harry de Bles. Als 

bijzonderheid bracht hij de originele scheeps-
bel van de mijnenjager Hr. Ms. Scheveningen 
als cadeautje mee en bekrachtigde de opening 
met een flinke sjor aan het allemansendje. Na-
mens burgemeester Van Aartsen bood Thijs 
van Leeuwen uit de gemeentelijke collectie 
twee schildjes met het wapen van Schevenin-
gen aan, waarvan er een met het verkeerde 
wapen waarover destijds veel gesteggel is ge-
weest. U leest er meer over op  bladzijde 7 in 
deze Klinker. De Scheveningse Dag had weer 
van alles te bieden en werd druk bezocht. Door 
het prachtige zomerweer was het op voorplein 
en binnenplaats genoeglijk toeven. Heel veel 
dank aan de Vrienden van Muzee!

The Rolling Stones
Meteen een week later klonk er door Muzee 
een heel ander geluid. Vijftig jaar na hun con-
cert op 8 augustus 1964 in het Kurhaus waren 
The Rolling Stones als het ware weer terug 
op Scheveningen. Hun optreden werd legen-
darisch omdat het na twintig minuten moest 
worden gestaakt doordat de enthousiaste fans 
het toneel bestormden en met alles wat in de 
zaal los en vast zat bekogelden. Het optreden is 
een van de belangrijke hoofdstukken in de ge-
schiedenis van Scheveningen en (dus) opgeno-
men in de Canon van Scheveningen, die vorig 
jaar als deeltje 18 verscheen in de Historische 
Reeks Muzee Scheveningen. De tentoonstelling 
geeft van het gebeuren een mooi beeld door 
middel van filmbeelden, foto’s, documenten en 
voorwerpen. Men ziet er onder veel meer een 
origineel programmaboekje en toegangskaart-
je, unieke filmbeelden van de repetitie waarop 
voor het eerst de nummers te horen zijn die 
niet meer konden worden gespeeld. Verder 
een gesloopte armleuning en een indrukwek-
kend politierapport waarin de verbalisant in 
de nog plechtstatige taal van toen zijn verslag 
doet van het wangedrag der ‘raddraaiers’. 
Topstuk is het originele drumstel, dat Stones-
drummer  Charley Watts eenmalig bespeelde. 
Kom luisteren en kijken! De tentoonstelling 
loopt tot en met 7 september. 

In voorbereiding: de drie kruisers
Op 22 september 1914, zeven weken na het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, vond op 
22 mijl ten westen van Scheveningen een van 

de grootste zeerampen uit de wereldgeschie-
denis plaats. Drie grote Britse marineschepen, 
de kruisers HMS Cressy, Hogue en Aboukir, 
werden door de torpedo’s van een Duitse on-
derzeeboot tot zinken gebracht. Van de 2296 
opvarenden overleefden er slechts 837.
In Muzee wordt dit najaar aan de ramp een 
tentoonstelling gewijd onder de titel: ‘Drie 
massagraven voor de kust van Scheveningen’. 
Naast foto’s en documenten brengt een docu-
mentaire met onder water gemaakte opnamen 
het verhaal van de kruisers in beeld en de 
waarde die de wrakken op dit moment hebben 
als cultuurhistorisch object en kunstmatig rif. 
De tentoonstelling zal naar planning te zien 
zijn vanaf 19 september. U leest er meer over 
in De Klinker van september. 

‘De Hoop’ in Oude Kerk
Nu we toch eenmaal in september zijn beland: 
in het weekend van 13 en 14 september wordt 
de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden. 
Zo’n zeventig monumentale gebouwen zullen 
dan voor iedereen hun deuren openen. Als 
vanouds doet ook de Oude Kerk mee, die za-
terdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur 
open zal zijn. In het koor van de kerk zal er die 
dag een mini-tentoonstelling staan, die dit keer 
(vorig jaar was het de bomschuit) gewijd is 
aan het Hospitaal Kerkschip ‘De Hoop’ dat van 
1898 tot 1988 gezondheidszorg en geestelijke 
bijstand verleende aan de vissers op zee. Even-
als vorig jaar het geval was zal Muzee Scheve-
ningen ook nu weer aan de inrichting van de 
tentoonstelling medewerking verlenen door de 
inbreng van voorwerpen uit de collectie.

Tot ziens in Muzee!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

Praaibericht Muzee Scheveningen No. 41
Nederlands topzeilcentrum krijgt 
nieuwbouw in Scheveningen
  
De gemeente Den Haag en ontwikkelaar Mal-
herbe de Juvigny Vastgoed B.V. hebben over-
eenstemming bereikt over de ontwikkeling 
van een nieuwbouwplan aan de Hellingweg 
127. In de nieuwbouw vestigt zich straks het 
Nederlands Topzeilcentrum Den Haag (NTC). 
Ook wordt op het naastgelegen terrein Rederij 
van der Zwan uitgebreid. Het plan wordt de 
komende tijd uitgewerkt.   
  
Het Watersportverbond en de gemeente Den 
Haag werken heel nauw samen bij de ontwik-
keling van het Topzeilcentrum en de ontwik-
keling van Den Haag als Sportstad aan Zee. Het 
Watersportverbond is heel blij met dit initia-
tief om aan de Hellingweg een nieuw zeilcen-
trum te bouwen dat in de toekomst onderdak 
biedt aan het NTC Zeilen met al haar activitei-
ten en benodigde faciliteiten op één terrein. 
  
Het gebouw
Het voorlopig ontwerp van het nog te bouwen 
complex bestaat uit verschillende bouwdelen 
met terrassen, die samen één geheel vormen. 
Door gebruik te maken van schuine dakvlak-
ken, voegt het gebouw zich naar de omgeving. 
De dakbedekking zal als groen dak worden 
uitgevoerd. Het geheel krijgt een maritieme 
uitstraling. De gevels worden uitgevoerd in een 
visgraat motief, met gerecycled en duurzaam 
materiaal. Verder worden grote glasvlakken 
toegepast, die de gebruikers optimaal uitzicht 
zullen bieden op de fantastische omgeving. 
  
Op de begane grond bevindt zich het boten-
huis aan de nieuw ontstane binnenplaats, met 
direct zicht op de slipway (helling om boten in 
de haven te water te gaan) en de kom. Op dit 
terrein zal het een komen en gaan van boot-
jes worden, met name tijdens zeilevenemen-
ten, die hier in de toekomst vaak zullen gaan 
plaatsvinden. 
  
Scheveningen; thuisbasis Nederlandse top-
zeilers
Sinds 2009 is Den Haag / Scheveningen de 
thuisbasis van de Nederlandse Topzeilers en 
Talenten. In het Nautisch Centrum heeft het 
Watersportverbond zich gevestigd en verzorgt 
vandaar de trainingen voor de Olympische 
zeilers en Toptalenten en is de thuisbasis voor 
de organisatie van grote evenementen zoals de 
jaarlijkse Delta Lloyd North Sea Regatta. Het 
Internationaal Topzeilcentrum Den Haag heeft 
sinds 2010 vanuit NOC*NSF de officiële status 
Nationaal Topsport Centrum Zeilen “NTC Zei-
len” gekregen, aangezien alle faciliteiten voor 
zeilers & coaches worden geboden om full 
time te trainen in combinatie met studeren en 
wonen in de nabijheid van de haven. 
  
De afgelopen 4 jaar heeft het NTC een grote 
groei doorgemaakt en zijn er steeds meer top-
zeilers die van het centrum gebruik maken. 
Door de groei moet nu steeds meer gebruik 
gemaakt worden van losstaande faciliteiten 
zoals materiaalopslag, gym en onderhouds-
ruimte, waardoor er minder efficiënt gewerkt 
kan worden. 
  
Huidige gebruikers
De gemeente gaat binnenkort met de huidige 
gebruikers in gesprek om te overleggen over 
de gevolgen van dit besluit.

Evaluatie jaarwisseling

De komende jaarwisseling gaat de tot nu toe-
traditionele plek van de vuurstapel verplaatst 
worden.  Deze plek is niet langer mogelijk, 
omdat vanaf dit jaar er een jaarrond-exploita-
tie van de strandtenten wordt geïntroduceerd. 
Het vuur zal dan een gevaar opleveren voor de 
naast gelegen strandtenten. 
Er is echter nog overleg met betrokkenen over 
de precieze lokatie. Tevens wordt er gewerkt 
aan mogelijkheden om de geluidsoverlast van 
het afgelopen jaar te voorkomen. 

De regering heeft inmiddels ook maatregelen 
genomen om overlast van vuurwerk te ver-
minderen door de uren waarop vuurwerk mag 
worden afgestoken te beperken.
Door de toename van illegaal vuurwerk en de 
gevaren voor de volksgezondheid wordt er nog 
verder op verkoop en distributie in Europees 
verband overlegt om tot een betere opsporing 
te komen.
am


