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In deze Klinker op pagina 4 en 5 is het verslag 
opgenomen van de themabijeenkomst die op 2 
februari 2015 is gehouden in Rehoboth.
Het lijkt ons juist om op deze wijze zoveel mo-
gelijk Scheveningers te betrekken bij de ontwik-
keling van de plannen die door de gemeente in 
samenwerking met bewoners en ondernemers 
worden ontwikkeld om dit kruispunt veiliger te 
maken.
In dit verslag kunt u kennis nemen van de ideeën 
die in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld en 
doorgerekend op toepasbaarheid.
De voorstellen en tekeningen zijn nog niet de-
finitief, de komende maanden zullen de nu nog 
open staande vragen uitgezocht moeten worden.
Als u na het lezen nog vragen heeft kan u deze 
stellen via onze mailadres: wos@scheveningen-
dorp.nl 

Hans Grijzen

Gemeenteberichten
De Gemeenteberichten worden sinds enige tijd niet 
meer in de Posthoorn gepubliceerd maar er wordt 
verwezen naar de website van de Gemeente Den 
Haag. Op de website van de Gemeente Den Haag 
klikt u op Gemeentebladen. Ieder werkdag vindt 
een publicatie plaats en er staat ook vermeld hoe 
u voor u van belang zijnde informatie gemakkelijk 
kunt benaderen. U kunt zich ook aanmelden 
voor de e-mailservice van de Gemeente. U krijgt 
dan iedere werkdag automatisch de actuele 
gemeenteberichten in u mailbox.
De Omgevingsdienst Haaglanden publiceert zijn 
berichten nog wel in de Posthoorn. Zie hiervoor 
ook www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

Het Algemeen Bestuur van bewonersorganisatie 
Wijk Overleg Scheveningen-Dorp nodigt u van 
harte uit om aanwezig te zijn op zaterdag 28 maart 
2015 bij de officiële overdracht namens de Ge-
meente Den Haag door Mendy van Veen, stadsdeel-
directeur stadsdeel Scheveningen, van het door 
Kees van der Vlies gemaakte muurschilderij DE 
VISSERIJ VAN SCHEVENINGEN aan de Schevening-
se bevolking. De overdracht zal vanaf 13.30 uur 
plaats vinden onder de poort van de Marcelisstraat 
hoek Jurriaan Kokstraat.

Programma overdracht muurschildering Marcelis-
poort 28 maart 2015.

DE VISSERIJ VAN SCHEVENINGEN

13.30  Inloop met muziek van RAGMOB onder 
 leiding van Arie Spaans jr.
13.45  Opening door Jan Lautenbach, voorzitter
 Wijk Overleg Scheveningen-Dorp
14.00 Overdrachtshandeling door Mendy van
  Veen, stadsdeeldirecteur Stadsdeel
  Scheveningen
14.15 Schevenings verhaal door Arie Spaans sr.
14.30 Vrienden van Muzee show Scheveningse 
 dracht
15.00 Slotwoord door een van de initiatiefnemers
  Simon Tuitel.
15.15 Afsluitende muziek van de band van Arie 
 Spaans jr. RAGMOB

UITNODIGING
Dit muurschilderij DE VISSERIJ VAN SCHEVENIN-
GEN is een initiatief van de vereniging van eigena-
ren Jurriaan Kokstraat114 t/m 140 en in samen-
werking met de bewonersorganisatie Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp tot stand gekomen.
Het muurschilderij is geschilderd door de bekende 
Scheveningse kunstschilder Kees van der Vlies.
De stuclaag onder het schilderij is aangebracht 
door onderhoudsbedrijf Tomasz en Pieter vof.
De dukdalven en ankers zijn beschikbaar gesteld 
door de stichting TRIX.

Het geheel is mogelijk gemaakt met bijdragen van: 
Stadsdeelkantoor Scheveningen
VVE Jurriaan Kokstraat 114 t/m140.
Bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-
Dorp.
Vishandel De Lange.
HUBO Scheveningen.
Albert Heijn Keizerstraat.
Bert van der Toorn.

Zouden diegenen die de steiger hebben “geleend” van de makers van de muurschildering deze 
weer willen terugzetten? De “leners” zullen inmiddels wel klaar zijn met hun klus.



2

Opening/mededelingen/vaststelling agenda
Jan Lautenbach heet de heren Cees Pluimgraaff 
(CDA), Dennis Groenewold (D’66) en Danny Jans-
son-Schoofs (Groep de Mos) van harte welkom.

De nieuwe Scheveningse Boulevard is een klei-
ne 2 jaar geleden geopend/evaluatie
De leden hebben een kopie van de gemeente Den 
Haag ’aanvullende maatregelen nieuwe Boulevard 
Scheveningen’ ontvangen. Een hard copy is tevens 
aanwezig bij het WOS. Er zijn opmerkingen over 
het huidige hekwerk dat nog niet optimaal is wat 
betreft veiligheid. Over de inspraak mogelijkheden 
merkt Cees Pluimgraaff (CDA) op dat het stuk nog 
niet door de raad is goedgekeurd. 
Jan Lautenbach zegt dat het WOS in 2015 dieper 
op het onderwerp ‘Boulevard’ wil ingaan. De leden 
willen weten of er genoeg geld is voor onderhoud 
en of er een beheerplan komt. Dennis Groenewold 
(D’66) laat weten dat het onderhoud naar het 
stadsdeelkantoor zou gaan maar hier is nog ondui-
delijkheid over. Dit geldt ook voor het budget. De 
vragen zijn door de D´66 fractie aan de gemeen-
teraad gesteld, het duurt echter 4 weken voordat 
deze door het College van Burgemeester en Wet-
houders worden beantwoord.
Er wordt een opmerking gemaakt over het gedeelte 
van de Boulevard, waar betaald parkeren is, men 
loopt direct via het duin naar beneden om op het 
strand te komen. Zo ontstaan grote kale plekken. 
Het zou beter zijn om hier beplanting aan te leg-
gen. Er is nog veel plastic/rommel in het helmgras 
bij Seinpostduin, maar dit helmgras houdt het zand 
goed vast.
Wat verder ter tafel komt
Er wordt gevraagd wat men vindt van windmolens 
bij de Boulevard. Het merendeel van de aanwezi-
gen hoopt dat deze in ieder geval ver van de kust 
geplaatst worden. Het toekomstige windmolenpark 
zal meer richting Noordwijk komen en Cees Pluim-
graaff  laat weten dat het CDA pleit voor verder 
dan de ‘3 mijl zone’ in zee. De 5 locaties van deze 
windmolens liggen reeds vast maar de financiering 
daarvan wordt nog onderzocht.
-Powerpoint presentatie door Hans Grijzen: 
Hans toont de aanwezigen  futuristische plannen 
(nieuwbouw) betreffende het gebied rondom de 
visafslag/Noordelijk Havenhoofd. Op deze teke-
ningen zijn o.a. een hotel (college-plan 2013), een 
parkeergarage en een Beach-stadion te zien. Jan 
Lautenbach laat weten dat het de eerste keer is dat 
er nieuwbouwplannen zijn die door samenwerking 
van gemeente en ondernemers ontwikkeld worden 
en waarvan het er naar uitziet dat deze ook wor-
den uitgevoerd.

Rondvraag/sluiting 
Er zijn nieuwbouwplannen voor Huize Royal: het 
slopen van de grote zaal op het binnenterrein voor 
het bouwen van 80 wooneenheden in 2 lagen is 
voorlopig van de baan zijn. Door de huidige crisis is 
de financiering van dit project niet haalbaar. Daar-
door heeft Huize Royal opnieuw, voor 1 jaar, het 
huurcontract met de Franse School verlengd. De 
Franse School gebruikt de grote zaal op het binnen-
terrein voor de lunchpauzes van de leerlingen. 
Hoe staat het met het ‘Nebo gebouw’ aan de Sche-
veningseweg. Vestia heeft het afgeblazen. De ver-
gunning procedure voor het bouwen van apparte-
menten door de nieuwe ontwikkelaar, is een aantal 
weken geleden in gang gezet. Jan Lautenbach laat 
weten dat het ‘Nebo gebouw’ niet onder het WOS 
werkterrein valt maar onder die van het Staten-
kwartier.

Opening/mededelingen/vaststelling agenda
Het vreugdevuur/oudejaarsnacht was een groot suc-
ces. Het publiek was enthousiast. Er werden soms 
wat hekken verplaatst voor het verkeer. De wind was 
betrekkelijk gunstig omdat deze niet recht op de kust 
stond. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met 
als aanwezigen de bewoners uit de buurt, het WOS, 
de Politie, de Brandweer en het Stadsdeelkantoor. 
De bewoners en het WOS hebben in deze evaluatie 
onder meer aangegeven dat zij zich ernstige zorgen 
maken over wat er gebeurt als in volgende jaren de 
wind wel uit zee richting land waait. De hitte en de 
rook van het vuur zouden ernstige overlast kunnen 
veroorzaken. De vraag is dan ook om in het vervolg 
het vreugdevuur te verplaatsen naar het Noorderha-
venhoofd. De gemeente wil dit niet vanwege hinder 
voor de scheepvaart. 
Een aantal bewoners en ondernemers uit Schevenin-
gen zijn bezig te kijken of ze plannen voor projecten 
kunnen maken, met het doel de werkgelegenheid in 
Scheveningen, de burgerparticipatie en de samen-
hang binnen de Scheveningse bevolking te bevorde-
ren. De voorzitter van het WOS neemt hieraan ook 
deel.

Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
Wijkagent Kees Varkenvisser is vanavond aanwezig. 
Hij was voorheen wijkagent in Noordelijk Schevenin-
gen maar is overgeplaatst naar de Kompasbuurt. Zijn 
plan is om een ‘buurtkamer’ in de Kompasbuurt op te 
zetten. Dit is te vergelijken met een buurthuis. Hij wil 
er bijvoorbeeld zijn spreekuur houden. Opmerking: 
‘De Naald’ had vroeger een buurthuis functie. Verder 
wil de wijkagent een B.I.T (Buurt Interventie Team) 
oprichten voor de Kompasbuurt. Emil Driessenaar 
heeft ook interesse in een dergelijk B.I.T.
Vraag: Een bewoner wil weten wat er gebeurt met 
aangifte van inbraak. Hij doelt hiermee op zijn aan-
gifte van inbraak bij het Prins Willem hof, waarna hij 
niets meer hoorde van de politie. De wijkagent laat 
hem weten dat normaal gesproken daar altijd terug-
koppeling op hoort te komen. Hij zal navraag doen.
Vraag: De eigenaar van de oliebollentent op het Prins 
Willem plein dumpt zijn gebruikte bakvet gewoon ter-
plekke, mag dit? Nee dit is een milieu delict. 
Vraag: waarom gaat het zebrapad bij de tramhalte 
hoek Keizerstraat verdwijnen, dat is toch gevaarlijk?  
Dit heeft te maken met de breedte van het fietspad, 
daar gelden regels voor waardoor het zebrapad moet 
verdwijnen, aan de overkant is het daarom ook niet 
aangelegd.

Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur 
van het WOS
In de vergadering van februari vinden deze verkie-
zingen plaats. Het voorstel van het DB is maximaal 3 
leden per deelgebied. De aanwezige leden gaan hier-
mee akkoord.

Wassenaarsestraat/activiteit
Een aantal bewoners uit de Wassenaarsestraat en de 
Schuitenweg hebben het plan opgevat deze straat 
een beter aanzien te geven. Er wonen veel jonge ge-
zinnen met kinderen in de straat en er komen vaak 
toeristen door de straat, die onderdeel is van een toe-
ristische route maar er nu niet aantrekkelijk uitziet. 
Ook weten deze toeristen vaak niet waar het strand 
zich bevind.
De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren, o.a. 
bestrating. In de Schuitenweg ligt een deel asfalt en 
dat zal niet worden vervangen door rode klinkers. 
Het argument van de gemeente is dat een gedeelte 
nog goed genoeg is en dus geen onderhoud behoeft. 
De bewoners zien graag dat dat wel gebeurt. Ook 
zouden ze graag de huidige lantarenpalen vervangen 
zien worden door de ‘historische lantarenpalen’. Hans 
Grijzen laat haar weten dat de gemeente daar op 
dit moment geen budget voor heeft en feitelijk is dit 
project/plaatsing lantarenpalen afgesloten. Nabij de 
kerk in de Keizerstraat is het een vieze boel. Er wordt 
veel wild geplast. De bewoners zouden daar graag 
een speelplek zien voor kinderen. Deze zou dan zo 

natuurlijk mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld met een 
aantal grote keien/stenen. Er zijn echter plannen om 
bij het grasveld rondom de kerk parkeerplaatsen te 
maken. Bij de Schuitenweg staan nu een aantal grijze 
palen, daar willen de bewoners graag houten bakken 
met helmgras. Men wil meer groen in het algemeen, 
dat zou kunnen door geveltuinen aan te leggen. Voor 
fietsen willen ze graag fietsnietjes. WOS leden wijzen 
op de doorloop naar de Ankerstraat als geschikte 
plek voor fietsnietjes. De straat zelf is te smal om een 
apart fietspad aan te leggen.
Er zullen een aantal parkeerplekken vervallen van-
wege bouwplannen op de hoek bij de Bella Vista ap-
partementen. Tot slot geeft Hans Grijzen de suggestie 
mee om een inloop-avond voor bewoners te organi-
seren. Dit zou dan bij het WOS kunnen.

Activiteiten van het WOS in 2015
In de vergadering van het AB van 27-08-2014 is een 
inventarisatie gemaakt voor activiteiten in 2015. Er 
wordt besloten dat na de vergadering aanwezigen 
kunnen doorgeven of ze mee willen werken aan een 
van de activiteiten.

Notitie Hans Grijzen van 13-01-2015 inzake voorfi-
nanciering van activiteiten
Aanwezigen gaan akkoord.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag
•	 Hans Grijzen (deelnemer gemeentelijke klankbord-

groep kruispunt Duinstraat) wijst op de tekenin-
gen/schetsen voor een rotonde die gepubliceerd 
zijn in de Klinker van januari ’15 (nr.271). Er moe-
ten nog wel wat oplossingen gevonden worden 
voor deze rotonde variant, maar technisch is het 
mogelijk. Eerst moet de rails voor Randstadrail 
aangepast worden. Het tijdstip voor de aanpassing 
van het kruispunt is nog onbekend.

•	 Er zijn problemen met grote vrachtwagens die bij 
de Zeeruststraat klem komen als ze de hoek om 
willen rijden. Feitelijk zijn deze vrachtwagens veel 
te groot voor een dergelijke straat. Er zal contact 
opgenomen worden met Ed Smid (gemeente/weg-
beheer). 

•	 Het wegdek bij de Jacob Pronkstraat/Kompas-
straat/Vuurbaakstraat is door het vreugdevuur 
beschadigd. Jan Lautenbach zal navraag doen bij 
wegbeheer. 

•	 Een aantal bewoners klaagt dat er te veel en te 
snel parkeerbonnen worden uitgeschreven, o.a. 
bij de Jan Kistenstraat. Ook vindt men het inge-
wikkeld waar en wanneer je kan en mag parke-
ren met vergunning. Jan Lautenbach wijst op de 
gemeentesite waar je de kaart kan downloaden 
met informatie over de begrenzingen van het 
vergunningen-gebied en de winkelstraten waar je 
moet betalen.

•	 Wordt de Haring-kade (nabij de Blinkerd) opnieuw 
bestraat? Jan Lautenbach zal het navragen. 

•	 Kan het bord bij de opgang naar het strand met de 
tekst ‘geen drank-geen geluid’ weg? Nee dit is een 
officieel bord. 

•	 De parkeerplaatsen in de Keizerstraat worden ge-
bruikt voor terrassen en fietsenstalling, waarom is 
dit? Het is een probleem voor bezorgers. 

•	 De papierbakken bij de Keizerstraat raken overvol, 
ook blijven de kerstbomen te lang liggen. Jan Lau-
tenbach laat weten dat dit komt omdat voor ieder 
soort afval een aparte dienst is. In de praktijk be-
tekent dit dat niemand zich verantwoordelijk voelt 
als er rondom de glas-papier- en plastic bakken 
afval ligt en dan duurt het een paar dagen voordat 
de gemeente dit opruimt. 

•	 N.a.v. de enquête �evaluatie parkeerregeling Sche-
veningen-Bad’ zal de gemeente met een voorstel 
voor wel/niet aanpassen komen. Het WOS zal dit 
waarschijnlijk in maart ontvangen.

•	 Er zullen nieuwe Logo-afbeeldingen bij de ramen 
van het WOS gebouw en in de vitrine komen.

Verslag vergadering 
Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 26 november 2014

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
datum: woensdag 28 januari 2015

Iedere laatste woensdagavond van de 
maand in het WOS gebouw kan het ook 
over uw straat gaan in de vergaderin-
gen van het Algemeen Bestuur. 

Kom ook eens luisteren en praat mee! 
Om 20.00 uur Badhuistraat 175



Pleun van Teun

“Ze ‘a’ ‘n booschoppe-maa an d’r ‘ook-arrem, ôk ‘n-arremzitter, ‘n ‘ande’binder en ‘n stilstaender bij 
d’r…
“Waer ‘è-je ‘t non over, Im?”
“Benon, wat of Pleun van Teun zee.”
“Ben je die teuge’ekomme dan?”
“Wie?”
“Die Pleun van Teun.”
“Welnien.”
“En daer ‘è-je ‘t over.”
“Jôi, ‘eb stûdie, Pleun van Teun zee dà’-ôit-is teuge me-opoe toene ze ‘n buurvrouw van d’r teuge ‘t lêf 
was ‘elôpe…”
“Im, gaen effe lekker zitte en vertel non op je gemakje ‘oe ‘t allemael in mekander zit..”
“Benon, bij me-opoe weunde toe’dertêd Pleun van Teun en die was in de Straet ‘n buurvrouw van ‘êl 
vrooger teuge’ekomme.”
“Tot zô vort ken ik ‘t snappe, mar wat ‘a’ dat vrouwmus allemael bij d’r?”
“Dà’s iet zô moeielek: ‘n booschoppe’maa an d’r ‘ook-arrem, ‘n-arremzitter, ‘n ‘andebinder en ‘n 
stilstaender.”
“Leg ‘t me mar ût, ik voor mên ken ‘t iet bigaffele.” *)
“Die vrouw gong om booschoppe, dus die ‘a’ d’r maa an d’r arrem bij d’r ellebôg ‘ange, dan maek je 
arrem toch ‘n ‘ook; op t’r arrem zat ‘n klên kind, wat nog iet kos lôpe.
An d’r rok ‘ing ‘n kind van twie jaer, je weet op tie leeftêd kom je-‘ande en ôge tekort en achter d’r sting ‘n 
jongetje van vier jaer en die zag zôveul op straet, zôdat-tie om ‘n denkje stil stong om te kikke.”
“Dus, as ik ‘t goed begrêp liep-tie vrouw met ‘n booschoppemaa en drie kindertjies.
Mar dan ‘oof t’r toch iet zô’n om’ael ‘emaek-te worre, dà’- ken je toch geweun zegge. 
Dà’-neemp iet weg dat-tie vrouw d’r ‘andjies vol ‘a’ mè’-drie van die kotertjies om booschoppe.”
“ ‘Oor-is man, non doe je net as of ik tie vrouw ben teuge ‘ekomme.
‘T is ‘n ver’aeltje van êl vrooger en ‘t kwam zô in me op achter de strikplank, dan dwael ik of en ik ‘oorde 
me-opoe ‘t vertelle: 
‘Oe Pleun van Teun ‘n vrogere buurvrouw van d’r teuge kwam met ‘n booschoppemaa an d’r ‘ook-arrem, 
ôk nog ‘n-arremzitter, ‘n ‘andebinder en ‘n stilstaender bij d’r en dà’-wulde ik je vertelle om ût te dui-je 
‘oe d’r vrooger wier ‘ekald.
Immetje 

Nadruk verboden

*) snel bevatten

Spreukje.
Wanneer je je verveelt
kijk dan eens naar je handen 
en vraag je af
wat doe ik eigenlijk met ze..?
Immetje

Holland op z’n mooist 
Op pad met de Haagse School

Unieke samenwerking Natuurmonumenten 
en Gemeentemuseum Den Haag 
4 april – 30 augustus 2015 
Ze schilderden Nederland op zijn mooist, 
met grazende koeien, molens en frisse 
wolkenpartijen. Weissenbruch, Mesdag, 
Gabriëls, Mauve en andere schilders van de 
Haagse School trokken erop uit en wisten het 
Nederlandse landschap op pakkende wijze vast 
te leggen. 
Zo pakkend zelfs, dat hun iconische taferelen de 
Nederlandse identiteit tot op de dag van vandaag 
bepalen. Met Holland op z’n mooist presenteert 
het Gemeentemuseum Den Haag een grote 
tentoonstelling met ruim honderd schitterende 
werken.. Begin twintigste eeuw werd de Vereniging 
Natuurmonumenten opgericht, deze Vereniging 
heeft met deze tentoonstelling intensief mee 
gewerkt. Het resultaat is een unieke wisselwerking 
tussen cultuur en natuur. Iedereen kan de 
kunstwerken op zaal bewonderen én op excursie 
in de natuur die de Haagse School zo mooi in beeld 
bracht. 
Excursieprogramma 
Wie de tentoonstelling bezoekt, zal ons landschap 
daarna met andere ogen bekijken. Zeker wanneer 
het bezoek wordt aangevuld met een door 
Natuurmonumenten georganiseerde excursie in 
landschappen en natuurgebieden als Midden-
Delfland, Naardermeer of Planken Wambuis. 
Dit voorjaar wordt een programma met diverse 
wandelingen, fietstochten en een rondvaart 
gepresenteerd met een duidelijke link naar de 
tentoonstelling. Een van de fietstochten - naar 
Midden-Delfland - start bij het Gemeentemuseum  
en kan dus bij uitstek worden gecombineerd met 
een bezoek aan de tentoonstelling.
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De Ontmoeting!

Bij ‘De Ontmoeting’ komen zelfstandig wonende 
ouderen wekelijks bijeen voor sociaal contact, een 
afwisselend activiteitenaanbod en een lunch.
Er zijn in Scheveningen vijf locaties waar ‘De 
Ontmoeting’ georganiseerd wordt. Op de locatie 
aan de Neptunusstraat 1 (de Thuishaven), zouden 
we graag nog een aantal mensen verwelkomen die 
woonachtig zijn in de omgeving van de Thuishaven.  
Kom gerust een keer vrijblijvend kijken! We komen 
iedere vrijdag bij elkaar van 10:30 tot 14.00 uur. 
Voor meer informatie: Thuishaven/ Anita Rietdijk, 
0633641183 of Welzijn Scheveningen/ Rianne 
Hagelaars (ouderenadviseur), 070 4162020. 

Nieuw leven voor de Pier

De eigenaren van de Scheveningse Pier en de 
gemeente Den Haag willen afspraken maken om 
het markante bouwwerk aan de kust nieuw leven 
in te blazen. De nieuwe eigenaren willen op de Pier 
ruimte bieden voor horeca, winkels, evenementen, 
kunst en cultuur. Dé publiekstrekker wordt een 
reuzenrad, waar je aan boord van de gondels 
een hapje kunt eten. De gemeente wil dit de kans 
geven. Met het oog op de veiligheid en het uiterlijk 
van de Pier moeten een opknapbeurt en sloop van 
het stalen eiland onderdeel zijn van de afspraken. 
  
Wethouder Revis (Scheveningen Bad) en de 
eigenaren van de Pier willen deze afspraken 
vastleggen in een overeenkomst, nadat ze ter 
bespreking aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. 
De plannen van de eigenaren passen vrijwel 
geheel binnen de ambitie van de gemeente en het 
bestemmingsplan. Alleen het reuzenrad is circa 15 
meter hoger dan het bestemmingsplan toestaat. De 
eigenaren hebben de gemeente gevraagd hiervoor 
ontheffing te verlenen. 
  
Wethouder Revis vindt het goed dat er plannen 
liggen om de Pier weer uitstraling te geven. “De 
Pier ligt er nu verwaarloosd en verloren bij.  Als 
de Pier herleeft, past dat goed in onze ambitie 
om Scheveningen aantrekkelijker te maken voor 
bezoekers en bewoners. Daarom werk ik mee 
om het mogelijk te maken dat er een reuzenrad 
op het voormalige Schateiland komt. Ik stel 
daarbij de voorwaarde dat het bouwwerk veilig 
wordt gemaakt en dat het stalen eiland wordt 
afgebroken.”

ANTON CORBIJN
Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van 
fotograaf Anton Corbijn (Strijen, 1955) organiseren 
het Gemeentemuseum en het Fotomuseum Den 
Haag het meest complete overzicht van zijn oeuvre 
tot nu toe. Met twee tentoonstellingen op twee 
locaties brengen de musea een eerbetoon aan een 
van ’s werelds bekendste portretfotografen. 
 
Het Gemeentemuseum laat in HOLLANDS 
DEEP zien hoe Corbijn zich in veertig jaar ontwik-
kelde van muziekliefhebber tot succesvol fotograaf 
en veelzijdig kunstenaar. Het ernaast gelegen Foto-
museum Den Haag toont in de tentoonstelling 1-2-
3-4 foto’s van bands en musici waar Corbijn al 
lange tijd mee werkt of heeft gewerkt en waarbij 
de relatie tussen de fotograaf en de muziekwereld 
centraal staat.  

ZomerExpo in open lucht: kunst in 
tuinen van het Gemeentemuseum 
11 juli t/m 25 september 2015, Gemeentemuseum 
Den Haag
Aanmelden voor de voorrondes met buiten- én 
binnenkunst kan tot en met 20 maart a.s. op www.
zomerexpo.nl 

Gemeentemuseum Den Haag en ArtWorlds 
beginnen iets nieuws! Zij roepen alle kunstenaars 
� bekend of onbekend � op om weerbestendig 
werk te maken voor de Berlage-tuinen van 
het Gemeentemuseum. Tijdens een exclusieve 
voorronde van ZomerExpo 2015 op 25 april in 
het Gemeentemuseum Den Haag worden 25 
buitenkunstwerken anoniem gekozen. Iedereen kan 
werk aanmelden. De gekozen beelden en installaties 
zijn samen met de 250 gekozen werken in én buiten 
het museum te zien van 11 juli t/m 25 september
ZomerExpo 2015 Woest
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Aanwezig zijn circa 25 belangstellenden (waaronder vertegen-
woordigers van de HTM, Franse School, WOS en de wijkbera-
den van onder ander Noordelijk Scheveningen, Duttendel, Van 
Stolkpark en Statenkwartier), plus een aantal vertegenwoordi-
gers van de ingestelde klankbordgroep en 7 vertegenwoordi-
gers van de gemeente Den Haag, waaronder de wethouder van 
Verkeer (Tom de Bruijn). 
Stand van zaken procesmatig
Projectleider André Vos stelt zich voor en neemt de agenda 
door. 

Aanleidingen voor de herinrichting van het kruispunt zijn:
•	 Huidige verkeerssituatie / politieke wens tot aanpak
•	 Komst Hoogvliet, daarmee samenhangend: extra ver-

keersdruk en herinrichting buitenruimte
•	 Opwaardering lijn 1
•	 Realisatie sterroute voor de fiets van het centrum van Den 

Haag naar Scheveningen
•	 Opwaarderingsplannen voor Bad en Haven (de Kust Ge-

zond)
•	 Stand van zaken inhoudelijk
•	 Januari 2014: WOS-werkgroep KDS: problemen / oplos-

singen
•	 Er is gestart met werkgroep KDS, onder het WOS, met 

Hans Grijzen als initiatiefnemer en Jan Lautenbach als 
voorzitter. Er is een inventarisatie van knelpunten en op-
lossingen gemaakt en dat is goede input geweest voor dit 
project. 

Nieuw college / nieuwe wethouder: snelheid en samenspraak
Wethouder Tom de Bruijn (hedenavond aanwezig).

Er zijn twee hoofdvarianten:
1. Kruispunt: doorontwikkelen / optimaliseren huidige
 situatie;
2. Rotonde: grotere impact → projectgebied daardoor 
 uitgebreid van Kanaalweg tot Keizerstraat.

Het doorontwikkelen van de huidige situatie levert het vol-
gende plaatje op:

Een rotonde blijkt goed te passen en heeft een positieve in-
vloed op doorstroming en veiligheid, maar gaat gepaard met 
een aantal uitdagingen:
1. aanpassing bestemmingsplan is nodig;
2 eetkiosk Friends dient verplaatst te worden;
3 inpassing van de in- en uitrit van de parkeergarage van  
 Hoogvliet via de rotonde is ingewikkeld;
4 in/uitruksporen HTM in Duinstraat (behouden ervan 
is uitgangspunt, wel praktisch iets doen met voorrangslogica 
en verkeersveiligheid).

V: Rotonde en gebied in groter verband → is in de opties ook 
de mogelijkheid meegenomen om het aanbod van auto’s te be-
perken? Bijvoorbeeld door het afsluiten van de Scheveningse-
weg naar Scheveningen? 
A: Het verminderen van het aanbod is onderzocht, maar het 
is niet gewenst. Het is namelijk strijdig met het huidige beleid 
zoals vastgesteld in de Haagse Nota Mobiliteit (HNM). Waar 
het nu niet is toegestaan om linksaf te slaan richting Duin-
straat, is het een grote wens (harde eis) vanuit bewoners/
ondernemers dat daar juist wel linksaf geslagen moet kunnen 
worden. Het is een belangrijke route naar de haven. Dat bete-
kent ook dat ander verkeer van deze route gebruik kan maken. 
Er zijn twee grote, algemene, hoofdroutes naar Scheveningen 
(Houtrustweg en Van Alkemadelaan) en drie kleinere voor 
bestemmingsverkeer naar woongebieden rondom die routes, 
maar ook voor vrachtverkeer dat z’n bestemming heeft in 
bijvoorbeeld de Keizerstraat om daar te laden of te lossen. De 
twee grote hoofdroutes (‘inprikkers’) zijn bewegwijzerd en 
de drie andere ‘inprikkers’ niet. Toeristen en vrachtverkeer 
worden daardoor aangemoedigd om van die andere routes 
gebruik te maken.

V: Prins Willemstraat / kruispunt → is het essentieel om het 
gebied van Kanaalweg tot aan Keizerstraat mee te nemen of is 
dat een variant?
A: Het lijkt logisch om dat in één keer aan te pakken en op orde 
te brengen. Met het huidige budget komen we daar echter niet 
mee uit. Daarom is het creëren van voldoende draagvlak voor 
een mooi en gedegen plan nodig om vervolgens richting de 
politiek een gedragen ontwerp voor te leggen. 
Toelichting van de schetsontwerpen
Situatie Kanaalweg
De wens van de klankbordgroep is om het huidige eenrich-
tingsfietspad vanaf de Kanaalweg naar de “Hoge” Scheve-
ningseweg om te zetten naar een tweerichtingenfietspad, om-

dat het momenteel al als zodanig wordt gebruikt. Dat betekent 
ook dat de verkeerspositie van de fietser komende vanaf de 
“Hoge” Scheveningseweg wel goed geregeld moet worden op 
het kruispunt. Deze fietsstroom wordt daarom opgenomen in 
de verkeerslichtenregeling op dat kruispunt. Daarnaast komt 
er nieuw trammaterieel (RandstadRail kwaliteit) op lijn 1, 
waardoor de sporen iets meer richting de Scheveningseweg 
geduwd worden om ruimte te maken voor een verbreding van 
het halteperron (toegankelijkheid). Een voordeel is dat met 
de komst van het nieuwe trammaterieel de keerdriehoek kan 
verdwijnen.  Daardoor is er ruimte voor een rustpunt/midden-
eiland halverwege de Kanaalweg.

Voorkeursvariant rotonde
Groot voordeel: verbetering oversteekbaarheid (fietsers/voet-
gangers altijd in de voorrang), linksafslaand verkeer richting 
Duinstraat is ook mogelijk. Ondanks de verkeersdrukte, is er 
nagenoeg altijd sprake van een goede verkeersdoorstroming. 
Wel blijkt uit simulaties dat op sommige momenten, met 
name tijdens de avondspits, op de Scheveningseweg, vanuit de 
Frankenslag, enige opstopping kan plaatsvinden. Deze opstop-
ping treedt op doordat het verkeer op de rotonde vanuit de 
Duinstraat voorgaat. Verder worden de overzichtelijkheid en 
begrijpelijkheid van de kruising vergroot omdat autoverkeer 
vanaf de Scheveningseweg, via de rotonde, naar de Duinstraat 
kan komen. Dat voorkomt illegale linksaf-bewegingen of ver-
storende keerbewegingen op de Prins Willemstraat.

Eetkiosk Friends is in dit ontwerp verplaatst naar een plek 
direct naast het Stadsdeelkantoor, maar deze locatie is slechts 
indicatief. Er zijn nog veel zaken uit te zoeken, vooral ook om-
trent de situatie bij de Franse school: fietsenstallingen, bus, 
haal- en brengverkeer. 

Verkeer dat vanaf de rotonde komt kan richting Badhuisstraat 
rijden of kan de parkeergarage van de Hoogvliet inrijden. Het 
in/uitrijden vanuit de parkeergarage van Hoogvliet gaat altijd 
via de rotonde (eis vanuit het bouwplan). Direct rechtsaf slaan 
vanuit de parkeergarage naar Prins Willemstraat is krap, maar 
eventueel kan het verkeer, dat die richting op wil, een extra 
ronde over de rotonde maken.

Prins Willemstraat
Voor de Prins Willemstraat zijn verschillende indelingsvarian-
ten ontwikkeld, namelijk:
1.	 Bestaande situatie Prins Willemstraat aansluiten op ro-

tonde (huidig)
In deze situatie blijft alles gehandhaafd. Er zijn 34 parkeer-
plaatsen en er zijn geen fietsvoorzieningen. 

2.	 Aanleg vrijliggende fietspaden (variant fiets 1)
Hiervoor is ruimte nodig waardoor parkeren niet meer kan 
worden ingepast. De trottoirs worden iets smaller dan in de 
bestaande situatie.

3.	 Rotonde variant met fietsstroken (variant fiets 2)
Deze variant gaat uit van het versmallen van het trottoir, par-
keerstroken van 2 meter breed en 2 fietsstroken van 1,75m 
(dit is de minimale wensmaat voor fietsstroken). De minimale 

maat voor het tram-/busverkeer is 7 meter (de breedte van 
twee bussen zijn daarbij maatgevend). Een smaller profiel is 
daardoor niet mogelijk. In deze variant wordt rekening gehou-
den met 24 parkeerplaatsen in Prins Willemstraat.

4.	 Rotonde variant met smalle fietsstroken (variant fiets 3)
Deze variant is tot stand gekomen na de 3de klankbordgroep-
bijeenkomst in januari 2015. Tijdens deze bijeenkomst heeft 
de vertegenwoordiger van de bewoners van de Prins Willem-
straat stellig verklaard dat het opheffen van parkeerplaatsen 
in die straat niet geaccepteerd zal worden door bewoners. 
Daarop is variant ‘fiets 2’ iets geoptimaliseerd. Deze variant is 
nog niet besproken in de klankbordgroep. Dat zal eind februari 
gebeuren.

De tramsporen blijven gehandhaafd op de huidige locatie, de 
fietsstrook aan de even-zijde heeft een breedte van 1,75m en 
aan de oneven-zijde een breedte van 1,50m . Het parkeren 
wordt aan de even-zijde doorgezet tot waar nu de bushalte 
ligt. De bushalte is verplaatst naar de Duinstraat tegenover de 
bestaande bushalte (richting Zeesluisweg). Aan de oneven-
zijde is de parkeerzone ingekort in verband met de aanwezige 
geveltuintjes. In totaal kunnen 30 parkeerplaatsen worden 
aangelegd, dat zijn er 4 minder dan in de huidige situatie. Voor 
tram en autoverkeer wordt een maat van 7 meter breed aan-
gehouden. In de dammetjes in de parkeerstrook aan de even-
zijde is ruimte voor nieuwe bomen.

Overzicht varianten in maatvoering (in meters) en functies 
(#pp = aantal parkeerplaatsen)

V: Verkeersveiligheid voor fietsers → ik heb mijn dochter ja-
renlang over de stoep laten fietsen. Het grootste probleem is 
dat wanneer een auto uitparkeert de fietser zal moeten uitwij-
ken. Het is polderen. Ik hoop dat niet gekozen wordt voor een 
suboptimale oplossing.
A: Als fietspaden worden toegepast, verdwijnen parkeerplaat-
sen en bomen. De tramsporen liggen vast en dat beperkt de 
mogelijkheden.
V: Is een andere indeling mogelijk? Bijvoorbeeld eerst het 
trottoir, dan een fietspad/strook en dan parkeren in plaats van 
andersom?
A: Een fietsstrook wordt gecombineerd met een uitstapstrook. 
Als dat moet worden omgedraaid, is meer ruimte nodig, zoals 
in variant fiets 1 te zien is. In deze situatie is het schipperen 
met de (weinige) ruimte die er is. 
V: Heeft u  enig idee van de omvang van het fietsverkeer dat 
van de rotonde afkomt en naar de kust rijdt: is dat voorname-
lijk verkeer dat naar de Keizerstraat rijdt of naar het Kurhaus? 
Een oplossing kan zijn dat het fietsverkeer vanaf de rotonde 
niet over de Prins Willemstraat mag rijden maar via de Bad-
huisstraat z’n weg moet vervolgen. 
A: Er is geen inzicht in deze verhoudingen. Fietsverkeer weren 
uit de Prins Willemstraat is geen optie. 
André Vos merkt op dat vanuit verkeersveiligheid de voorkeur 
ligt bij vrijliggende fietspaden, maar de bewoners van de Prins 
Willemstraat willen geen parkeerplaatsen opofferen. Daarom 
is gekozen voor de doorontwikkelde fietsstrokenvariant (fiets 
3) om alle partijen tegemoet te komen. 

3D Presentatie
Huidige situatie
Traditionele kruising met verkeerslichten (plein voor Hoog-
vliet wordt groter).

Rotonde variant
V: Deze variant is een groot verkeersknooppunt. Wat zijn de 
milieuconsequenties? Gemeente moet ook durf tonen door 
bijvoorbeeld de Scheveningseweg af te sluiten. Het lijkt me 
verder een goede oplossing om het verkeer van en naar de 
Hoogvlietgarage af te wikkelen via de hoge Scheveningseweg
A: Onderzocht is dat bij doorontwikkeling van het huidige 
kruispunt het verkeer in de toekomst zal vastlopen.
V: Destijds een goede oplossing om af te wikkelen via de 
‘Hoge’ Scheveningseweg. Objectief gezien heeft een rotonde 
zich bewezen, de veiligheid is evident, het verkeer zal toene-
men, voorkom toch te polderen. Dan doen we wat we altijd 
doen: half werk en dan loopt het uiteindelijk vast. Er is meer-
malen half werk geleverd. 
A: Dat proberen we met elkaar te voorkomen door samen een 
gedragen plan te ontwikkelen waarbij problemen heen en 

Uit het Verslag themabijeenkomst ‘herinrichting kruispunt Duinstraat - Scheveningseweg’
Datum: maandag 2 februari 2015
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weer verschuiven tussen bewoners voorkomen moet worden. 
Soms kan het niet anders dan “te polderen”.
V: Zouden trams via 1 spoor door de Prins Willemstraat kun-
nen rijden in plaats van over 2 sporen (net zoals in de Leidse-
straat in Amsterdam) en kun je denken aan een 30km/h-zone 
of aan eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer.
A: Trams in twee richtingen over 1 spoor (strengelspoor) is 
geen oplossing. Lijn 1 is een drukke route. Bovendien zitten 
er bochten in het traject waardoor bestuurders geen zicht 
hebben op de verkeerssituatie / tegemoetkomende trams. 
Daarom zal dit strengelspoor niet worden toegepast. Tijdens 
een bijeenkomst van de klankbordgroep is dit ook aan de orde 
geweest.
V: Er zijn mensen geweerd in de klankbordgroep. Ik had me 
aangemeld, maar ik mocht niet deelnemen. Je legitimeert de 
klankbordgroep als excuus, terwijl ik twijfels heb over het de-
mocratisch gehalte van deze groep. 
A: Hans Grijzen vraagt daarop waarom deze persoon zich niet 
heeft aangemeld bij de werkgroep KDS.
A: Er zijn geen mensen geweerd. Er is gekeken naar een even-
redige vertegenwoordiging, 1 ondernemer en 1 bewoner per 
straat die uitkomt op de kruising. 

Suggesties:Parkeergelegenheid Prins Willemstraat → ver-
standig om te bezien of de parkeerplaatsen aan één kant weg 
gehaald kunnen worden met als alternatief voor de bewoners: 
parkeerplaatsen in de parkeergarage van Hoogvliet. Zo creëer 
je meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

De parkeerplaatsen vanaf de Kanaalweg tot aan de kiosk aan 
de Hoge Scheveningseweg staan vaak leeg. Kun je met behulp 
van uitbreiding van de vergunningsgebieden mensen aan bij-
voorbeeld de Prins Willemstraat een alternatief aanbieden?
In een aantal varianten zijn de trottoirs 2 meter breed en dat is 
volstrekt onvoldoende. Denk daarbij aan scootmobielen. 

V: De tramsporen door de Duinstraat gaan tegen de richting in 
van de rotonde.
A: Deze vraag legt precies de vinger op de zere plek. Deze situ-
atie moet nog goed onderzocht worden op de veiligheids- en 
juridische consequenties ervan. Het uitrukspoor wordt weinig 
(circa 40x per dag) gebruikt, in hoofdlijnen alleen ’s morgens 
vroeg en ’s avonds laat.
V: Heeft HTM dat spoor nog echt nodig?
A: Ja, en de sporen worden alleen maar belangrijker. Ook in 
verband met de toekomstige ontwikkeling met lijn 17 (Staten-
laan) moet  in breder verband naar de (in- en uitruk-)sporen 
gekeken gaan worden. Anders moet men een aanzienlijk stuk 
omrijden via de Eisenhowerlaan. In het geval de sporen uit de 
Duinstraat verwijderd worden, dienen er in de stad allerlei 
aanpassingen gedaan moeten worden. Dat kost veel geld. Dat 
moet op een praktische manier in te passen zijn.
V: ik ben enthousiast over het plan voor een rotonde, maar op 
de hoek van de Prins Willemstraat en de Duinstraat (ter hoog-
te van het Health Center) komt nu een vrij smalle strook voor 
voetgangers en een gedeelte gaat bovendien over particulier 
terrein. Is dat deel niet heel erg smal?
A: De rand van het huidige trottoir is aangehouden. De teke-
ningen zijn nog op schetsniveau. Hier en daar zal het trottoir 
uiteindelijk breder of smaller kunnen worden. De benoemde 
locatie zal bij een verdere detaillering van het ontwerp goed 
moeten worden bestudeerd.

Samenspraak / discussie

Vrachtverkeer
Suggesties: 

Gemeente zou in overleg met BSH (Belangenvereniging Sche-
venings Havengebied) over het vrachtverkeer (trailers) dat 
rotonde Houtrustweg richting haven moet nemen in plaats 
van ’s nachts door de Zwolsestraat te denderen. De heer M. de 
Graaf is voorzitter van BSH. 

Een andere goede oplossing is om verkeersborden op de Sche-
veningseweg te plaatsen, waardoor vrachtverkeer via Fran-
kenslag en Willem de Zwijgerlaan naar het havengebied geleid 
wordt.

Kanaalweg
V: je zou bij de verkeerslichten voor twee rijstroken kunnen 
kiezen; apart linksaf en apart rechtsaf vanuit de Kanaalweg. 
Dat werkt in de praktijk eigenlijk heel goed. Het verkeer 
rechtsaf kan dan gewoon doorrijden. Het verkeer linksaf is  
wat minder druk; dat kan dan samen met fietsers groen krij-
gen; zoiets functioneert goed.. De middenberm is wat minder 
nodig of die kan in ieder geval wat minder breed worden. Op 
sommige momenten is het ook een moeilijk te nemen kruising, 
omdat het eigenlijk twee T-kruisingen zijn. 
A: het wordt wel gezien als één kruispunt. Daarnaast is het 
ook niet mogelijk te ontwerpen op de piekmomenten. We ont-
werpen niet voor de zomerdrukte of voor de maximale piek in 
de avondspits. Daardoor zal op sommige momenten nog op-
stropend verkeer kunnen ontstaan. We hebben juist vanwege 
de soms onoverzichtelijk ervaren huidige situatie geprobeerd 
terug te brengen naar ordentelijke stromen, vooral ook voor 
het vrachtverkeer en bussen. Bussen schieten dwars over de 
weg zo de Hoge Scheveningseweg in. Dat is geprobeerd via de 
middengeleider weg te nemen. 

Suggestie: 

Middengeleider Kanaalweg smaller maken of wegnemen om 
twee rijstroken (links- en rechtsaf) aan te leggen.

V: Waarom liggen de tramhaltes niet tegenover elkaar?
A: Er zijn twee opties denkbaar; de ene vanuit sociale veilig-
heid en de andere vanuit verkeersveiligheid en verkeersdoor-
stroming. HTM ziet vanuit sociale veiligheid graag haltes die 
tegen over elkaar te liggen; vanuit verkeersdoorstroming en 
verkeersveiligheid ziet de HTM graag haltes voorbij de krui-
sing. In het kader van het project ‘opwaardering lijn 1’ zal deze 
halteligging verder worden uitgewerkt. 

Samenvatting door Henk Nanninga ten aanzien van situatie 
Kanaalweg
Suggestie: vanuit Kanaalweg twee opstelstroken ten koste van 
middenberm.
Dilemma: als je dat doet komt de fietser in de knel.
Suggestie: vanaf tramhalte trottoir doortrekken richting zebra-
pad (Frankenslag)

Rotonde (besproken is de variant met in- en uitrukspo-
ren)
V: Is de ruimte tussen het stadsdeelkantoor (loopbrug naar 
beneden) en de rotonde voldoende? De rotonde komt wel 
erg dicht tegen het gebouw aan te liggen. Wat is de minimale 
grootte van een rotonde? Kan het kleiner? Dan is overal meer 
ruimte voor.
A: De maat van deze rotonde is groter dan een standaard ro-
tonde. Dat heeft deels te maken met het tramspoor dat door 
het centrum van de rotonde gaat + alle aantakkingen die op 
een goede manier moeten worden aangehaakt. Het hoekje bij 
de Badhuisstraat is al genoemd. Als we de rotonde compacter 
maken komen de Prins Willemstraat en Badhuisstraat nog 
puntiger naar elkaar toe en waardoor verkeer vanuit de par-
keergarage teveel moeite zal krijgen om de draai naar de ro-
tonde en de Prins Willemstraat te kunnen maken. De beschik-
bare ruimte is optimaal benut om alle aantakkingen zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten op het centrum van de rotonde. 
V: Eetkiosk Friends ligt nagenoeg tegen het gebouw aan. Is 
er rekening gehouden met uitstoot van frietlucht? Moeten er 
bomen verplaatst worden? Namens de 30 bewoners van het 
gebouw: de baklucht is zomers niet te harden. 
A: Los van eventuele bakluchten en filtering daarvan is de 
locatie van de eetkiosk nog in onderzoek, mede door wensen/
eisen van de Franse school. De Franse school is het niet eens 
met hoe het nu is ingetekend.
V: De rijbaanbreedte van de rotonde is geschikt voor één auto, 
dus dat betekent dat door in- en uitrijdend verkeer van/naar 
de parkeergarage van de Hoogvliet mogelijk file op de rotonde 
ontstaat.
A: Dat is niet het geval. Het bruine deel op het schetsontwerp 
is overrijdbaar.
V: Er bestaat momenteel een rommelige openbare ruimte, dus 
het project opwaardering openbare ruimte juichen we toe. 
Het schetsontwerp laat alleen een verkeersoplossing zien. De 
openbare ruimte wordt gebruikt voor verkeersdoeleinden. U 
tekent verder groen in, maar het groenonderhoud moet beter 
worden dan nu. Mogelijk kan de rotonde wat compacter. Door 
het spoor 4 meter naar het noorden te verleggen, is veel meer 
ruimte nodig. De ideale maat voor een tramhalte is misschien 
niet helemaal nodig. Hier en daar kun je concessies doen en 
grenzen opzoeken. Dan kan het best wat compacter.
A: er ligt nog niets vast. Er is niet alleen verkeerskundig geke-
ken. We maken juist ook veel ruimte voor fietsers en voetgan-
gers om goed de ronde te maken. We geven ook een kwaliteits-
impuls aan de openbare ruimte door groen toe te voegen. 
V: Eetkiosk Friends wordt verplaatst, maar er zit nog een hou-
ten koffiehuisje. Kan eetkiosk Friends niet op die plek en het 
koffiehuisje weg? 
A: Het koffiehuisje is nog steeds in gebruik en heeft een vaste 
ondernemersrelatie met de Franse school. 
Suggestie:
Gemeente zou gesprek kunnen aangaan met eigenaar van het 
koffiehuisje, omdat zij mogelijk over 4 tot 5 jaar willen ver-
trekken. 
V: Bewoners van de Scheveningseweg mogen niet parkeren 
aan de Hoge Scheveningseweg (ventweg). Waarom mag men 
geen parkeervergunning voor dat gebied kopen?
A: Hierover is ook gesproken in de klankbordgroep. Momen-
teel wordt onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in het 
gebied en mogelijk zullen vergunningsgebieden aan elkaar 
gekoppeld worden, zodat bewoners aan de ene kant ook aan 
de andere kant mogen parkeren. 
V: Is er een inventarisatie gemaakt van het totaal aantal op te 
offeren parkeerplaatsen? Er wordt nu alleen gesproken over 
de Prins Willemstraat, maar er zullen ook parkeerplaatsen 
opgeofferd moeten worden in de Badhuisstraat. Suggestie is 
het bouwen van een extra parkeerlaag in de parkeergarage van 
Hoogvliet. 
A: Ja, bij elk ontwerp worden de consequenties in beeld ge-
bracht. Nu, vooraf en straks ook bij vrijgave voor inspraak van 
het ontwerp waarbij wordt aangegeven of en hoeveel parkeer-
plaatsen opgegeven moeten worden.
V: Rotonde / kruispunt → er zijn juridische verschillen ten 
aanzien van de status van de oversteekplaats. Daarnaast ont-
staat extra stagnatie bij de in- en uitrit van de parkeergarage. 
De voetganger heeft het heel zwaar. De uitritconstructie is zeer 
krap om op een goede manier in en uit te rijden. Voetgangers 
schrikken van uitrijdend verkeer dat van de hellingbaan af-
komt. 
A: De situatie rondom oversteekplaatsen wordt momenteel 
uitgezocht. Wanneer de tram groen licht krijgt, heeft deze de 

hoogste prioritiet en wordt je als voetganger geacht te weten 
dat de tram dan voorrang heeft. Jurisprudentie laat zien dat 
de rechter soms anders oordeelt, dus in het voordeel van de 
voetganger. Daarom nu goed uitzoeken hoe we dit zo kun-
nen vormgeven dat de voorrangssituatie voor iedereen, in 1 
oogopslag, duidelijk is. Ten aanzien van de hellingbaan: na het 
oprijden van de hellingbaan komt de automobilist in een vlak 
gebied waar deze zonder problemen stil kan staan en goed de 
voetgangers en het fietsverkeer kan zien. De automobilist rijdt 
dus niet zomaar het trottoir op.
V: Voor voetgangers zijn er te weinig mogelijkheden om over 
te steken, bijvoorbeeld van de Prins Willemstraat naar de 
Scheveningseweg. Dit is al eerder aangekaart. Als de rotonde 
iets kleiner wordt, is er veel meer ruimte. De praktijk van nu is 
dat veel mensen met een rolstoel of rollator het kruispunt niet 
op durven. 
A: Hoe kleiner de rotonde wordt, hoe moeilijker de oversteek 
wordt, hoe minder rustpunten er op de oversteekvoorzienin-
gen zullen zijn. Tussen het fietspad en het zebrapad over de 
rijbaan en ook tussen de rijbaan en de trambaan zijn nu steeds 
zogenoemde rustpunten voorzien. Als de rotonde kleiner 
wordt gemaakt, vervallen dat soort rustpunten en moeten 
voetgangers in één keer oversteken. 
V: Op dit moment is de situatie onveilig voor voetgangers, dus 
dat kan alleen maar beter worden. Hoe is het geregeld voor 
een begrafenisstoet, kunnen zij de begraafplaats “Ter navol-
ging” oprijden?
A: Ja, daar is rekening mee gehouden.
V: de fietsen van de leerlingen staan nu voor de Franse school 
geparkeerd → is het een idee een fietsenkelder te maken? Het 
is nu een rommel.
A: De gemeente is in gesprek met de Franse school. Zij willen 
bijvoorbeeld graag de fietsen achter de kerk stallen, maar de 
kerk is daar geen voorstander van. Er wordt nog volop gezocht 
naar een oplossing. 
V: Bij grote verkeersdrukte zal bijvoorbeeld de brandweer 
problemen tegenkomen. Welke voorziening is getroffen om 
automobilisten door te kunnen laten rijden c.q. niet te laten 
wachten?
A: Daar is nu geen antwoord op te geven, dat wordt onder-
zocht.
V: Wat is de verwachte verkeerstoename als de linksaf stroom 
gefaciliteerd wordt? En wat is dat dan voor verkeer? Lokaal? 
Of verkeer dat je juist zou willen mijden? In het geval van dat 
laatste; wil de gemeente het toestaan van links afslaan her-
overwegen?
A: Indien dit schetsontwerp het ontwerp is dat iedereen toe-
juicht, dan gaat het om reconstructie van de weg. In het kader 
van de wet milieubeheer zal onderzoek gedaan moeten wor-
den naar lucht en geluid. Op dat moment is pas bekend wat de 
verkeerscijfers zijn van de linksaf stroom. Nu is daar nog geen 
onderzoek naar gedaan. 

Vervolgafspraken
André Vos benadrukt nogmaals dat er nu een schetsontwerp 
ligt waarbij nog tal van zaken moeten worden uitgezocht. 
Er zijn nog afstemmingen nodig met andere partijen, zoals 
bijvoorbeeld met de Franse school en het daarvoor gelegen 
koffiehuisje. Eind februari zal (vermoedelijk) een laatste bij-
eenkomst met de klankbordgroep plaatsvinden. Vervolgens zal 
in april een tweede themabijeenkomst worden georganiseerd. 
Dan zal worden vastgesteld of het schetsontwerp kan worden 
vrijgegeven voor inspraak of dat het nog verder doorontwik-
keld moet worden. Daarna bestemmingsplanaanpassing, de-
finitief ontwerp, bestek en contractering. De reconstructie zal 
dan op z’n vroegst in 2017 starten.
Dit verslag is niet volledig en de tekeningen zijn klein. Wilt u meer duide-
lijkheid en een volledig verslag, neemt u dan contact op met het WOS. Zij 
kunnen u een PDF-bestand sturen dat volledig is en voorzien van tekenin-
gen die u kunt vergroten op uw beeldscherm.
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Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (mei 2015) is 

29 april 2015

10 april 2015: onthulling 
gedenkteken Zr.Ms. Adder

In De Klinker van november werd al kort aandacht 
besteed aan het vergaan van de rammonitor Zr. Ms. 
Adder op de klaarlichte zomeravond van woensdag 
2 juli 1882 op slechts 4,5 zeemijl voor Schevenin-
gen ter hoogte van de vuurtoren. Het was een van 
de grootste scheepsrampen voor de Nederlandse 
kust. Alle 65 opvarenden verdronken. Een deel van 
hen vond een massagraf op de begraafplaats Huis-
duinen in Den Helder, waar een monument aan de 
ramp herinnert. Een groot aantal is nooit gevonden 
en niet uitgesloten is dat zich nog stoffelijke resten 
bevinden in de romp die op zo’n 21 meter diepte 
ondersteboven op de zeebodem terechtkwam en in 
het zand verzonken ligt. 

Op vrijdag 10 april zal ’s avonds omstreeks 20.30 
uur op de boulevard een gedenkteken worden ont-
huld ter nagedachtenis aan de omgekomen beman-
ning. Het bestaat uit een bronzen plaat van 50 cm 
lang en 25 cm breed, die zal worden aangebracht 
op het rotsblok dat zich op de boulevard bevindt 
vlak naast de loopbrug ter hoogte van de vuurto-
ren. Voordat de plaat wordt bevestigd zal in een 
speciaal daarvoor in het steen uitgeholde ruimte 
een koperen koker worden geplaatst met daarin 
een lijst waarop alle omgekomen opvarenden met 
naam, rang en functie staan vermeld. Voorafgaand 
aan de plechtigheid is er een herdenkingsbijeen-
komst in de Oude Kerk, die om 19.15 uur begint 
(aanvang inloop 18.45 uur) en die voor iedereen 
toegankelijk is. Sprekers zijn o.a. burgemeester Jo-
zias van Aartsen, de (wnd) Commandant Zeemacht, 
de vlootpredikant der Koninklijke Marine, de voor-
zitter van de Koninklijke Vereniging van Marine 
Officieren en de directeur van de Kustwacht. Er 
wordt muzikale medewerking verleend door de 
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers. Die 
zullen ook de wandeling van de Oude Kerk naar 
de vuurtoren begeleiden. Het exacte programma 
wordt nog nader  bekendgemaakt in De Scheve-
ningsche Courant.
 
Financiële bijdragen ter dekking van de kosten 
van de organisatie zijn van harte welkom op bank-
rekeningnr. NL 12 RABO 0194 3009 27 ten name 
van Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder te Sche-
veningen. De stichting is erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) zodat giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. 

Henk Grootveld

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

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

Duizenden Hagenaars (en 
Scheveningers) denken mee 
over hun wijk
Bijna zesduizend inwoners van Den Haag hebben 
hun mening gegeven over activiteiten in hun wijk. 
Nog niet eerder deden zoveel mensen mee aan de 
online enquête ‘Verbeter uw wijk’. In 2013 gaven 
drieduizend mensen hun visie, in 2012 waren dat 
er zeshonderd. De uitkomsten vormen de basis 
voor het activiteitenprogramma 2015 van de ge-
meente. 
In het activiteitenprogramma staat wat de ge-
meente dit jaar in samenwerking met wijkbewo-
ners doet aan leefbaarheid, welzijn, jeugd, groen en 
veiligheid. Voor de uitvoering is ruim acht miljoen 
euro beschikbaar. De meest genoemde suggesties 
gaan over parkeersituaties, verbetering bestra-
ting en meer aandacht voor handhaving (grof vuil, 
hondenpoep, snelheidsbeperkingen). Maar ook 
het creëren van meer fietsparkeerplekken en het 
onderhouden van groen staan hoog op de agenda 
bij bewoners. 
Het geld is niet alleen bedoeld om knelpunten voor 
bewoners op te lossen, maar ook om hen in staat 
te stellen zelf mee te werken aan het verbeteren, 
schoonhouden en veiliger maken van hun wijk. 
Bewoners geven ook aan dat ze de handen uit de 
mouwen willen steken en dat zij willen meehelpen 
om de plannen in de praktijk vorm te geven. Bij-
voorbeeld door het beheer van een buurthuis op 
zich te nemen of door activiteiten te organiseren 
bij een stadsboerderij. 
Wethouder Rabin Baldewsingh (Wijkaanpak): “Nog 
niet eerder hebben we voor het activiteitenpro-
gramma zoveel reacties en ideeën vanuit de wijken 
ontvangen. De betrokkenheid is groot, het geeft 
aan dat wijkbewoners graag meedenken over hun 
directe leefomgeving. Mede dankzij de mogelijkhe-
den van e-participatie kunnen we de Haagse kracht 
steeds beter benutten.” 
 
De resultaten voor de acht stadsdelen zijn beschik-
baar via www.denhaag.nl. Nieuw is dat bezoekers 
het onderzoeksrapport ook interactief kunnen 
bekijken. Met een zelfgekozen filter worden de 
resultaten dan bijvoorbeeld gespecificeerd naar 
geslacht, leeftijd of wijk.

Aan hen die wonen of 
werken in de omgeving van 
de Boulevard/Strandweg 
van Scheveningen en het 
havengebied
  
In november 2008, alweer 7 jaar geleden, stonden 
op het strand van Scheveningen 750 motocrossers 
klaar voor de start van de Red Bull Knock Out. Dit 
jaar komt dit evenement terug naar het Scheve-
ningse strand!
Het evenement vindt plaats in het weekend van 28 
& 29 november 2015. Vanwege het aantal deelne-
mers zal het evenement dit jaar een heel weekend 
beslaan. De kwalificaties worden verreden op 
zaterdag 28 november, op zondag 29 november 
rijden de gekwalificeerde rijders de finale. Op zon-
dag zal het evenement vanaf 13.00 uur starten.
De organisatie is in gesprek met de gemeente Den 
Haag om het evenement op een passende manier 
te laten plaatsvinden. Hierbij wordt zoveel moge-
lijk rekening gehouden met de omwonenden en/
of de bedrijven die gevestigd zijn om en nabij het 
evenemententerrein.   
 
In aanloop naar het evenement wordt er een uit-
gebreidere bewonersbrief verspreid met daarin 
de actuele informatie omtrent:
-       Tijden van het event;
-       Programmering;
-       Plattegrond;
-       Eventuele afsluitingen;
-       Op- & afbouwwerkzaamheden;
Momenteel is het nog niet mogelijk om deze in-
formatie tot in detail te verstrekken. Indien nodig 
wordt er in een vroeg stadium contact gelegd met 
bewoners/ bedrijven waarbij het evenement van 
grote invloed is op de leefomgeving/ bedrijfsvoe-
ring.  
Mocht u nog vragen hebben, bezoek www.redbull-
knockout.nl voor meer informatie. De website is 
vanaf begin april live. De laatste informatie en het 
laatste nieuws zal via de website worden gedeeld.

Buurt(supper)restaurant, Keizerstraat 58
- Dagelijks open vanaf 10:30 uur voor koffie, 

zelfgemaakte appeltaart en lunch 
- Dagelijks om 13:00 uur en donderdag 18:30 uur 

een warme maaltijd met koffie/thee € 3,50
- Wekelijks activiteiten, zie ons activiteiten schema
- Helpende handen in de buurt door onze 

studenten, bijvoorbeeld boodschappen of een 
fietstochtje met onze nieuwe duo fiets en bij 
ziekte brengen wij uw eten thuis

- U kunt reserveren voor een gezelschap 
voor onder andere een Scheveningse lunch, 
pannenkoeken of high tea maar ook voor het 
vieren van een feestje

Kom gerust eens langs, voor reserveren kunt u ook 
bellen naar 070 355 51 20
Onze menu’s staan op www.ymcascheveningen.nl  een 
papieren versie kunt u ook bij ons afhalen.
Onze medewerkers zijn studenten in opleiding en 
vrijwilligers.
Onze producten zijn altijd vers en prijzen laag.
NIEUW VANAF HALF MAART ONS TERRAS AAN DE 
KEIZERSTRAAT

Datum Activiteit Prijs
12 maart Bingo/

surprise
€2,00

19 maart Beautymiddag Handen €2,00
Hand gezicht €3,00

26 maart Workshop 
sushi maken

€5,50 

2 april Paasstukjes 
maken

€2,50

9 april Spelletjes Gratis
16 april Cupcakes 

maken
€5,50

Elke 4e vd 
maand

Pannen-
koeken

€1,00

Activiteiten altijd op donderdag, aanvang 11.00 
uur
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Schouw Keizerstraat

Op verzoek van het Handhavingsteam heeft er op 
donderdag 26 februari 2015 een schouw plaats 
gevonden in de Keizerstraat. De dames van het 
Handhavingsteam gaven aan dat de schouw 
bedoelt was om van de Keizerstraat een prettige 
en goed toegankelijke winkelstraat te maken. Om 
dit mogelijk te maken dienen er wel een aantal 
spelregels te worden gerespecteerd, zoals het op 

een juiste wijze plaatsen van reclame-uitingen, 
aanbieden van koopwaar en de omvang van de 
terrassen. Dit leidde direct al tot een heftige 
discussie met de 3 aanwezige ondernemers, 
blijkbaar waren zij niet geheel op de hoogte van de 
(aangepaste) spelregels.
Vervolgens werd de Keizerstraat aan een kritische 
blik onderworpen en werden de verbeterpunten 
genoteerd door de 2 aanwezige medewerkers van 
het stadsdeelkantoor Scheveningen. Opvallend was 
dat de ondernemers steeds vaker gebruik lijken 
te maken van de ORAC’s zodat het straatbeeld er 
schoner gaat uitzien.
Een van de handhavers vertelde dat er op 
Scheveningen de afgelopen week, in afwachting 
van verwijdering uit het straatbeeld, 71 fietsen 
waren voorzien van de bekende gele sticker.
Als iedereen zich aan de afspraken houdt gaat de 
Keizerstraat een mooie zomer tegemoet.
Hans Grijzen

Heemraadstraat

De afgelopen maanden heeft de Heemraadstraat di-
verse metamorfoses ondergaan. zonder het plavei-
sel zag het erg landelijk uit en hadden de bewoners 
een strand voor de deur. Het was jammer dat de 
temperatuur er zich niet voor leende, anders zou 

een parasol er niet hebben mistaan. Op een aan-
tal momenten zou er zelfs een Redbullknockout-
strandrace hebben kunnen plaatsvinden, maar dat 
is gelukkig niet door gegaan.
Langzamerhand krijgt de straat nu zijn geplande 
aanzien wat voor een aantal bewoners toch, on-
danks overleg en tekeningen, als een verrassing 
komt.
am

Stichting Het Portret Spreekt en Muzee Schevenin-
gen presenteren wegens groot succes een nieuwe 
voorstelling van

De Held van Waterloo
Het leven van koning Willem 

II en Anna Paulowna

Een historisch spel van Michel Meissen

Koning Willem II: Tycho Plooyer
Koningin Anna Paulowna/Prinses Charlotte: Mech-
teld Schelberg
Historica/Koningin Mimi (Wilhelmina van Prui-
sen): Arna van der Sloot 

Regie:   Egon van Enk
Productie: Gerda van der Vecht

Kroonprins Willem (eerst Wimpje en later Guil-
lot genoemd) verzamelde kostbare schilderijen en 
genoot van het leven. Hij raakte gewond in 1815 
tijdens de Slag bij Waterloo. Bij die slag werd de 
Frans-Europese dictator Napoleon verslagen. 
Staatkundig Europa werd opnieuw gerangschikt. 
Nederland, België en Luxemburg werden samen-
gevoegd. Guillot, die geëerd werd als ‘De Held van 
Waterloo’ trouwde met grootvorstin Anna Pau-
lowna. Zij verbleven bij voorkeur in het joyeuze 
Brussel. Na vijftien jaar en na heftige strijd viel het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uiteen.

In 1840 werd Guillot ‘Koning Willem II’. Hij toonde 
onvoldoende realiteitszin en werklust, was ver-
slaafd aan geld uitgeven, drank, gokken en aan het 
liefdesspel, vooral met vrouwen, maar ook met 
mannen. Toch was de periode van zijn koningschap 
goed voor Nederland. Hij stimuleerde de ontwik-
keling van stoomboten en de uitbreiding van het 
spoorwegnet. Ook deed hij veel voor de schep-
pende en uitvoerende kunst. Als koning Willem II 
maakte hij, ondanks zichzelf, in 1848 de eerste Ne-
derlandse democratische grondwet mogelijk. 
Willem II was de charmante koning die per onge-
luk geschiedenis maakte.

Datum: zondag 15 maart om 16.00 uur
Duur voorstelling: ca. 65 minuten. Plaats: Muzee 
Scheveningen
Kaarten: € 18, te verkrijgen bij Muzee Schevenin-
gen, Neptunusstraat 92, tel. 3500830.
Afhalen bij de kassa. Zie ook www.muzeescheve-
ningen.nl en www.hetportretspreekt.nl 

ATTENTIE: Als u eerder komt kunt u bij de voorstellingen 
overdag voorafgaand aan de opvoering zonder extra kosten de 
vaste presentatie en wisselexpositie van Muzee Scheveningen 
bezoeken. Voor bereikbaarheid en parkeren, zie www.mu-
zeescheveningen.nl onder Bezoekers en Bereikbaarheid.

Beste bewoners van de Jurriaan Kockstraat en de 
Badhuisstraat ,

Gedurende de werkzaamheden in de Heemraad-
straat is er overlast ontstaan uw straat.
Wij, de bewoners van de Heemraadstraat dan-
ken jullie voor het geduld met deze overlast in de 
afgelopen maanden.

De bewoners van de Heemraadstraat
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De dagen gaan weer lengen: teken dat ook het mu-
seale voorjaar aanbreekt. Het gonst van de activi-
teiten in Muzee – slaat u er maar de vaste rubriek 
van Muzee Cultuuranker in De Scheveningsche 
Courant op na – en binnenkort kunnen de deuren 
van De Halve Vleet geleidelijk weer open om te 
genieten van het voorjaarzonnetjes op de bin-
nenplaats. Hard wordt er gewerkt aan de voorbe-
reiding van tentoonstellingen. Kortom: het wordt 
weer ‘graaitijd’.

Scheveningse Salon
De  tentoonstelling over de grote scheepsramp met 
de drie Britse kruisers, die heel veel belangstel-
ling trok, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een 
nieuwe. Zaterdag 21 februari vond in de Scheve-
ningenzaal de opening plaats van de 4e Scheve-
ningse Salon. Een prachtige tentoonstelling van 
diverse werken van 35 kunstenaars op en rond 
Scheveningen. De belangstelling was groot: meer 
dan 200 bezoekers! Ik had het voorrecht om de 
tentoonstelling te mogen openen en onder meer 
te vertellen dat Muzee Scheveningen er trots op is 
zo’n mooie expositie in huis te hebben. Het is een 
van de activiteiten waarmee de functie van Muzee 
als Cultuuranker volledig tot zijn recht komt. De ex-
positie bevat een grote diversiteit aan werken qua 
uitvoering: olie op doek, keramiek, sieraden van 
edelmetaal en fotografie. Maar ook wat onderwerp 
betreft: Scheveningse vrouwen in dracht, de jacht-
haven bij dag en nacht, duinlandschap enzovoorts. 
Zo hangen er bijvoorbeeld van de Scheveningse 
kunstenares Tatty Pronk twee olies op doek van 
40x30 naast elkaar met op de linker twee vrouwen 
in 20ste eeuwse zondagse dracht met elkaar aan de 
praat en op de rechter een Scheveningse vrouw uit 
de 19de eeuw (de overgrootmoeder van de kunste-
nares) met een hoofdijzer met ‘klappen en stikke’. 
Een mooi tweeluik. U moet echt gaan kijken! De 
tentoonstelling loopt tot en met 15 maart. 

In de steigers: 350 jaar Scheveningseweg
Onderwijl wordt hard gewerkt aan de tentoonstel-
ling over het 350-jarig bestaan van de Scheve-
ningseweg. We zijn erg blij dat de heren Kees Stal 
en Paul Crefcoeur - beiden bekende schrijvers van 
Schevenings werk - deze tentoonstelling als gast-
conservator onder hun hoede hebben genomen. 
Aan de orde komen onder andere de totstandko-
ming van de Scheveningseweg en de betekenis 
die deze verbindingsweg in de loop der eeuwen 
heeft gehad en nog altijd heeft voor Scheveningen 
en Den Haag. Er zullen mooie afbeeldingen en in-
teressante documenten zijn te zien en er komen 
verrassende nieuwe feiten boven water. Tegelij-
kertijd is filmmaker Bob Entrop bezig met de ver-
vaardiging van een mooie documentaire over de 
Scheveningseweg. Die gaat volgens de planning bij 
de opening van de tentoonstelling op 2 mei in pre-
mière en is vanzelfsprekend op de tentoonstelling 
doorlopend te zien. De tentoonstelling zal vanaf 3 
mei voor het publiek toegankelijk zal zijn en lopen 
tot en met 27 september. 

Kaping Zeemanshoop
Op 14 mei is het 75 jaar geleden dat de Scheve-
ningse reddingboot Zeemanshoop werd gekaapt 

door vier studenten die met meer dan veertig 
Joodse landgenoten aan boord naar Engeland 

voeren. Zij kwamen daar met de overbeladen boot 
wonderwel behouden aan. Deze bijzondere red-
ding door de Zeemanshoop wordt op 14 mei aan-
staande herdacht in Muzee Scheveningen en bij het 
boothuis van het KNRM-reddingstation nabij de 
kade van waar de Zeemanshoop destijds vertrok. 
Het programma wordt nader bekend gemaakt in 
De Scheveningsche Courant. In de gang van Muzee 
Scheveningen zal door foto’s en documenten aan 
deze spectaculaire tocht aandacht worden besteed 
met een mini-tentoonstelling.

100 jaar Duindorp - oproep
Voor deze najaarstentoonstelling werd al de kiel 
gelegd door de instelling van een tentoonstellings-
commissie, die gevormd wordt door de ‘Duindorp-
kenners’ Rinus Aandewiel, Rob Beekhuizen, Jaap 
Spaans en Bert van der Toorn. Zij zijn bezig met het 
verzamelen van interessant historisch materiaal 
voor de tentoonstelling zoals documenten, ver-
halen, filmopnamen, oude foto’s en mogelijk ook 
voorwerpen die betrekking hebben op de geschie-
denis van Duindorp. Als u wat beschikbaar wilt 
stellen kunt u contact opnemen met directeur Paul 
de Kievit via email p. dekievit@muzee.nl. De ten-
toonstelling staat gepland in de periode 17 oktober 
t/m januari 2016.

Vrijwilliger van Verdienste
Al meer dan dertig jaar zet Nel Noordervliet-Jol 
zich met hart en ziel in voor de cultuurgeschiede-
nis van Scheveningen. Niet alleen met het schrijven 
van artikelen en boeken, maar ook en vooral met 
haar vrijwilligerswerk in ons museum. Het gaat 
dan vooral om haar zorg voor de collectie Scheve-
ningse klederdracht waarin zij bij uitstek deskun-
dig is. Daarnaast al het werk dat zij verricht voor 
de Historische en Genealogische Vereniging Sche-
veningen, het voormalige Centrum voor Familieg-
schiedenis. Voor haar niet-aflatende inzet en toe-
wijding werd ‘Onze Nel’ tijdens de Nieuwjaarsbij-
eenkomst in de 
Scheveningen-
zaal gehuldigd 
en uitgeroepen 
tot Vrijwilliger 
van Verdienste 
– een speciaal 
door het be-
stuur in het 
leven geroepen 
eretitel. Zij 
kreeg de Vrij-
willigersketen 
omgehangen, 
een originele 
zogenoemde 
‘rakband’ met 
houten kralen, 
die ooit aan de mast van een logger dienst deed 
en die zich in het depot bevindt. Later hebben we 
bij haar thuis - Nel is niet meer goed ter been - de 
bijbehorende oorkonde overhandigd. Onze vrijwil-
ligers zijn goud waard!
 
Nieuwe aanwinst
De heer Jan Harteveld verschafte ons een kopie 
van een oud briefje met daarop een met de hand 
geschreven ‘Vissersalfabet’. In 26 regels komen in 
alfabetische volgorde begrippen en termen uit de 
visserij aan de orde. Van ‘Aas’ tot ‘Zoutevis’ wordt 
telkens in een regel de betekenis ervan aangege-
ven, waarbij elke regel eindigt met een woord dat 
rijmt op het laatste woord van de voorafgaande 
regel. Behalve een ‘Vissersalfabet’ tegelijk dus ook 
een ‘Vissersrijm’. U vindt het hieronder afgedrukt, 
met waar nodig een verklarende voetnoot. Het rijm 
krijgt een plek in de literaire (vissers)collectie. 
Hartelijk dank aan gever Harteveld! Zo kan onze 
collectie blijven groeien. 

Het Vissersalfabet*

A	 is	het	aas,	waar	men	schelvis	mee	vang(t)
B	 is	de	bokking,	die	men	vindt	in	de	hang
C	 is	’t	corsjak(1),	dat	past	aan	het	lijf
D	 is	het	donkje(2),	waar	men	alles	mee	drijf’
E	 is	de	stof	voor	Engelsleren	broeken
F	 zijn	de	froks(3)	met	‘Van	Toor’(4)	maar	voor		
	 ‘t	zoeken
G	 is	de	gellemof(5)	die	past	aan	de	hand
H	 is	een	haring	die	men	vangt	in	het	want(6)
I	 is	de	ingang	van	menige	haven
J	 zijn	de	jumpers(7)	door	zeelui	gedragen
K	 zijn	de	kousen	door	moeder	gebreid
L	 is	de	leng,	altijd	duur	in	zijn	tijd
M	 is	de	matroos	die	zwalkt	op	de	baren
N	 is	het	nummer	der	schepen	die	varen
O	 is	de	oliebroek	die	kan	men	niet	missen
P	 is	de	pieterman,	een	der	gevaarlijkste	vissen
Q	 is	het	quartel(8),	gewoon	twintig	netten
R	 is	de	reep(9)	om	de	vleet(10)	uit	te	zetten
S	 is	‘t	signaal	dat	geeft	men	op	zee
T	 is	het	takel,	daar	hijst	men	steeds	mee
U	 is	de	uitreis	op	hoop	van	veel	zegen
V	 is	de	vis	met	veel	moeite	gekregen
W	 is	de	wind	voor	de	zeeman	veel	waard
X	 is	een	letter	die	men	liever	maar	spaart
IJ	 is	het	ijs	waar	men	trawlvis	in	legt
Z	 is	de	zoutevis,	een	heerlijk	gerecht

*Met	dank	aan	Jan	Harteveld

Verklaring van enige gebezigde termen:

1.  Ook wel kezjak: kort jasje voor de man met 
 opstaand kraagje en korte mouwen.
2.  Donkje: stoomlier aan boord.
3.  Frok: onderhemd.
4.  Van Toor: winkel in Vlaardingen
 voor zeekleding (ihb oliegoed) en   
 visserijbenodigdheden. 
5.  Gellemof: ter bescherming van de vingers bij 
 het kaken van de haring waarmee het 
 ‘gelletje’ (deel van de ingewanden) wordt
 verwijderd.
6.  Want: het geheel van staande netten – de
 vleet
7.  Jumper: (afk. uit Engels) trui die over het 
 hoofd werd aangetrokken (vgl. ‘taanjumper’)
8.  Quartel (of kwartier): een kwart deel van de 
 vleet (ingeval die bestaat uit 80 netten).
9.  Reep: de tros waaraan de vleet door middel
 van zgn. seizings is verbonden.
10.  Vleet: het geheel van een aantal (80 tot 
 100) aan elkaar verbonden drijfnetten die bij
 de haringvisserij als een gordijn in zee 
 hangen.

Henk	Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen
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