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Nog één keer: de Scheveningse stoeptegel
De aanbieding van het resultaat aan de Stichting Trix tijdens het afscheid van Karel Pronk

Wat heeft het afscheid van Karel Pronk te 
maken met de Scheveningse Stoeptegel ?

Het idee voor de tegel is ontstaan in 2011, ik 
was op vakantie in Plymouth, Engeland en 
kwam daar tegels tegen die door middel van 
metalen visjes de weg naar een plaatselijk 
zeemuseum wezen. Groot was  mijn verbazing, 

toen ik als lid van de begeleidingscommissie 
Boulevard, er achter kwam dat er op de nieu-
we Boulevard  tegels kwamen te liggen in het 
grote formaat van 133 x 133 cm voorzien van 
het Schevenings wapen. Het leek me leuk om 
dergelijke tegels ook in het alledaagse straat-
beeld van Scheveningen te hebben en zo ben ik 
begonnen.
Ik zocht contact met de fabrikant van de tegels, 
Betonfabriek Nigtevecht, met de vraag of de 
tegels ook in een kleiner formaat  (30 x 30 cm) 
geleverd kon worden. Toen ben ik gaan peilen 
of er animo voor de Scheveningse Stoeptegel 
was en dat was er zeker. Mede dankzij de me-
dewerkers van  het informatiecentrum Nieuwe 
Boulevard, waar gedurende 6 maanden een 
proefexemplaar heeft gelegen, zijn er zelfs 
bestellingen uit geheel Nederland binnengeko-
men.
Op 30 juni 2012 heeft de bekende cabaretier 
Sjaak Bral symbolisch als start van de verkoop 
de eerste Scheveningse Stoeptegel de grond in 
geslagen  voor het muurschilderij in de Heem-
raadstraat. 
Toen er ca. 250 Scheveningse Stoeptegels in 
bestelling stonden heeft de bewonersorgani-
satie Stichting Wijk Overleg Scheveningen-
Dorp op 13 november 2012  een order van 
400 stuks geplaatst. Met hulp van Karel Pronk 

hebben wij opslag kunnen regelen voor de 
400 tegels bij de TRIX en op donderdag 13 
december zijn de 400 Scheveningse Stoepte-
gels aangekomen bij de TRIX. De Scheveningse 
stadsdeelwethouder Marnix Norder heeft op 
8 februari 2013 een Scheveningse Stoeptegel 
voor het stadsdeelkantoor geplaatst, helaas 
heeft iemand deze tegel rond vlaggetjesdag 
permanent geleend. Ook was het mogelijk om 
voor 5 euro extra de Scheveningse Stoeptegel 
te laten plaatsen door de Buurtbeheer Maat-
schappij Scheveningen.

Begin maart 2013 waren de 400 Scheveningse 
Stoeptegels uitverkocht.

Deze WOS actie is een groot succes geworden 
door de medewerking van:

Martin van Leusden, Zeefront, bouwer van •	
de nieuwe Boulevard
Betonfabriek Nigtevecht, Hans Tasseron •	
leverde gratis 50 nieuwe Scheveningse 
Stoeptegels ter vervanging van de pallet die 
omgevallen was.
De medewerkers van het informatiecen-•	
trum Nieuw Scheveningen, Marja, Saskia, 
Leon, Koen.
Sjaak Bral, sloeg bij de start van de verkoop •	
de eerste Scheveningse Stoeptegel
Tineke Hooiveld, verleende toestemming •	
voor het instraten in de openbare ruimte
Marnix Norder, sloeg de Scheveningse •	
Stoeptegel voor het Stadsdeelkantoor
Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen, •	
Martin den Boer, Fred, voor 5 euro inge-
straat
Karel Pronk, regelde de opslag van de 400 •	
Scheveningse Stoeptegels bij de TRIX
De TRIX•	

Dick Teske•	
Telegraaf •	
Algemeen Dagblad•	
Scheveningsche Courant•	
Posthoorn •	
Radio Den Haag FM•	
302 kopers van de Scheveningse Stoeptegel •	

En nu kom ik bij Karel Pronk. Zoals reeds 
gezegd heeft Karel de opslag geregeld bij de 
TRIX.
Maar Karel is ook een van de oprichters van 
het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp begin ja-
ren 70 van de vorige eeuw. 
Karel heeft als eerste 4 Scheveningse Stoepte-
gels besteld.
Graag wil ik Karel de opbrengst bekend laten 
maken van de WOS actie DE SCHEVENINGSE 
STOEPTEGEL”

Het batig saldo van deze WOS actie be-
draagt: 2200 euro

(Het wapen van Scheveningen wordt niet 
erkend door de Hoge Raad van Adel. De ge-
meente Den Haag heeft wel toegestaan om het 
wapen als officiële vlag te gebruiken. Hiervoor 
heeft Marten Dijkstra namens het Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp in de jaren 80 vorige eeuw 
uitvoerig actie gevoerd. Op de begraafplaats 
Ter Navolging staat nog steeds de grafsteen 
van de familie Huybert met daarop het het 
“Wapen” van Scheveningen. Breng eens een be-
zoek aan deze historische grond.)

Hans Grijzen voor het afscheid van Karel Pronk blad-

zijde 
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Opening/mededelingen / vaststelling 1. 
agenda

Voorzitter Jan Lautenbach opent de 
vergadering en heet iedereen welkom. 

Collega Kees Varkevisser, wijkagent - 
Scheveningen Noord vervangt Edgar 
Portier en Peter van den Burg;
Hans geeft een presentatie van de nieuwe - 
website;
Bij agendapunt 4 wordt toegevoegd: - 
verslag V&P en de “Boom”
Vragen aan de wijkagent / rondje door 2. 
de wijk.
Vannacht is in de Jan Kistenstraat een •	
roofoverval geweest en de vermeende 
dader is in de Keizerstraat opgepakt. 
Afgelopen vrijdag is aan de Kanaalweg een •	
laptop gepikt. De wijkagent deelt mee dat 
er een aanhouding heeft plaatsgevonden.
Aan het dr. de Visserplein en in de •	
Kompasstraat is ingebroken en zijn 
diverse fietsdiefstallen gepleegd. De politie 
gebruikt lokfietsen, waarmee ze de dader 
kunnen opsporen. Er zijn diverse successen 
geboekt. 
Worden veel daders gepakt en zijn die •	
bekenden van de politie? De meeste zijn 
recidivisten.
Is er een toename van overvallen? Volgens •	
de cijfers van het eerste halfjaar van 
Stadsdeel Scheveningen is het positief 
- er is een dalende tendens. Voor meer 
informatie zie www.hoeveiligismijnwijk.nl . 
De wijkagent spoort de aanwezigen aan lid 
te worden van Burgernet
Moeten auto’s met een buitenlands •	
kenteken ook voldoen aan de verplichte 
APK keuring in Nederland? Nee, tenzij 
de politie er achter komt dat de eigenaar 
langer dan een halfjaar in Nederland 
verblijft. 

Andere actuele zaken3. 
De Klinker

de digitale Klinker is te lezen op de site.- 

Nieuwe Website
AB lid Emil Driesenaar heeft samen met - 
Alex en Hans Grijzen de nieuwe site 
opgezet, de site is sinds vorige week 
operationeel;
de nieuwe site is gebruiksvriendelijker en - 
toegankelijker;
teksten, berichten en foto’s kunnen nu veel - 
eenvoudiger geplaatst worden;
teksten, berichten en foto’s t.b.v. de website - 
mailen naar het WOS;
de deelgebiedsvertegenwoordigers worden - 
vriendelijk verzocht de tekst op de site te 
actualiseren;

Hans gaat onderzoeken of de 
verschillende deelgebieden op de kaart 
kunnen worden geplaatst en of er een 
teller van bezoekersaantallen kan worden 
geïnstalleerd.

De “Boom”
Bij het gebouw van het voormalig postkantoor 
aan de Hoge Prins Willemstraat staat de 
“Boom” 

Zie hiernaast voor meer details. 

De vergadering noemt twee mogelijke nieuwe 
plekken: keerlus lijn 11 en de “Blinkerd”

Nieuwbouw Hoogvliet
niets nieuws hierover te melden;- 

 V&P
Hans van Leeuwen heeft een - 
burgerinitiatief ingediend over de digitale 
bezoekerspas. Naar aanleiding hiervan is 
een onderzoek geweest onder de houders 
van de bezoekerspas in 2012. Uit het 
onderzoek is gebleken dat 97% voldoende 
heeft aan de uren;
in het Van Stolkpark is een onderzoek - 
geweest, waaruit blijkt dat de parkeerdruk 
kleiner dan 90% is, hetgeen als resultaat 
heeft dat er voorlopig geen betaald 
parkeren wordt ingevoerd; 
de dienst Parkeren heeft een onderzoek - 
gedaan naar het parkeerregime op 
Scheveningen. De dienst gaat op 1 oktober 

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur
  25 september 2013

Wie weet een betere locatie voor het kunstwerk DE BOOM van Lon Pennock ?

In de Klinker van september heb ik een oproep gedaan wie ons informatie kon verschaffen over het 
kunstwerk dat al vanaf 1973 voor het voormalig postkantoor staan aan de Hoge Prins Willemstraat. De 
Klinker was nog niet bezorgd of de reacties kwamen al binnen bij het WOS.
De kunstenaar bleek Lon Pennock te heten en hij woont in de Den Haag. Ik heb hem gesproken en 
hij vertelde mij dat het kunstwerk DE BOOM heet en dat het indertijd  in opdracht van de PTT was 
gemaakt. 
Hoewel Lon geen eigenaar is van het kunstwerk blijken er nog wel auteursrechten op te zitten, deze 
verlopen na 50 jaar. Lon heeft aangegeven wel te willen meewerken aan plaatsing op een andere 
locatie. 
Mijn vraag nu is: Wie weet een nieuwe en betere locatie voor het kunstwerk DE BOOM van Lon 
Pennock op Scheveningen. 
Het kunstwerk is gemaakt van 0,65 mm dik rvs en 
de afmetingen zijn 4,15 x 4,37  (ca. 16 m2).
Gezien de afmetingen zal het veel beter tot zijn 
recht komen in grote open ruimte. 
Aan de hand van de ontvangen voorstellen zal 
het WOS in overleg treden met de kunstenaar, 
projectontwikkelaar en het stadsdeelkantoor om 
de verhuizing te organiseren. 

Hans Grijzen

een voorstel indienen bij het College van 
B&W: maximaal halfuur betaald parkeren 
in de Kuststrook en alles wat er onder 
zit, krijgt één parkeerregime. De starttijd 
wordt van 10.00 - 24.00 uur en zondag van 
13.00 - 24.00 uur;
de gemeente gaat kijken naar de - 
parkeerautomaten; achteraf blijkt dat 
alleen met pinpas betalen niet zo handig is;
De voorzitter en Emil Driesenaar hebben - 
een afspraak met Ed Smid van het 
stadsdeelkantoor en twee mensen van 
Dienst Parkeren om te kijken naar de 
parkeersituatie in de Vuurbaakstraat;

Opmerking: Bij Seinpostduin kun je omhoog 
(niet terug) en bij de Schuitenweg terug, waar 
alles vaststaat. Bij calamiteiten kun je geen 
kant op. 

Bij de ‘A’ staat de Boom nu

foto: Hans Grijzen

Op donderdagavond 12 december 2013 
organiseert het WOS in samenwerking met het 
Kalhuis een buurt kerst borrel.
U bent van harte welkom, noteer deze datum 
vast in uw agenda.
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Nachtraedio.

We wazze laet naer bed ‘egaen. Toch nog effe de raedio indrukke.
D’r was ‘n program,  waer iederien moch belle over ‘n bepaeld onderwerrep.
T ging d’r over of te mense vaek ‘n masker op of af ‘aa’ne, of te wel je aars (vaek beter) voor doen as  
je ben.
Nae de meziek ‘oorde je de presentaeter opgewekt zegge: “Zô Jan, ‘é jij vaek ‘n masker op?”
“ Ik ‘oor je dubbeld, ‘oor.”
“Wacht Jan, daer zelle we wat an doen; zô beter?”
“Neen, ik ‘oor je-in de vorte.”
“Jan, as jij non êrst-te raedio bij je ût doet.”
“Dà’-ken-ik doen, ik stae d’r vlak naest.”
“Non Jan, vertel.”
“ Ik ‘oor niks.”
“Praet mar geweun deur, Jan, wij ‘ore je wel. D’r ken in zô’n direkte ûtzending wel-d’r-is wat mis 
gaen. Gae je gang mar Jan.”
“ Ik doe toch me raedio mar weer an.”
“Doe dat iet Jan.”
“Jae, mar ik ‘oor je-iet goed; wacht, non ‘oor-ik je deur de box, mar iet deur de tellefoon.”
“Jan, zelle we ‘t gesprek mar stoppe?”
“Neen, dà’s jammer, o , ik ‘oor je deur de boxe.”
“Jan, bedankt voor je tellefôntje; effe ‘t nommer noeme voor de vollegende bellers.
O, daer ‘eb-ik Krien; dag Trien... Och ‘ede, Trien ik zeg Krien.......Trien jij wel-d’r-is ‘n masker op?”
“Op straet lôp-ik nôit zonder.”
“En thûs, as je-in de spiegel kikt, Krien?”
“Of en toe; mar ik ‘eb ‘n gedicht ‘emaekt, ken-ik tat effe voorleze?”
“Non Krien, as ‘t mar gien gedicht is van ‘onderd vêftig couplette.”
“Neen, ‘t is twie menute lang.”
“Dà’s veuls te lang, Trien, d’r benne nog zôveul mense, die wachte, lees de leste vier regels mar voor. 
Ik mot ‘ard weze Krien, bedankt.”
Nae weer ‘t noeme van ‘t nommer wier de dorde gast ‘evraegd.
“Roel, jij ‘n masker?        
“Altêd. Nôit zonder,... niemand toch.”
“Dus jij ben nôit zonder masker?
“ Nôit.” 
“ Roel? Mag-ik je bedanke? 
Ik denk, dat-te presentaeter ‘n beetje ‘aest wulde maeke. De vollegende: “Frank ‘eb jij ‘n masker?” 
“Allien mè’-alco’ol.”
“Drink jij dan, Frank?”
“As-ik allien ben.”
“Ben je vaek allien?”
“A l t ê d.”
“Dus Frank, ammaar ‘n masker op?”
“Zô zou je ‘t kenne zegge.”
Mense kindere, ik kos t’r niks an doen, mar ik ‘a’ me toch ‘n pret op tat laete uur in me bed en de 
presentaeter ‘a’ ôk zô ies van ‘gôi ‘t mar in me put.
Die ‘a’ op ‘n gegeve mement ôk z’n masker of’ezettet en ik?
Ik te raedio; de ‘Vaek’ was ‘ekomme.

Immetje

Nadruk verboden 

WOS vraagt gemeente 
aanpassing strooiroute

Geachte mevrouw Van Veen,

In onze brief van 16 april 2013 hebben wij 
aandacht gevraagd voor een aantal locaties 
welke ons inziens in de gemeentelijke strooi-
route dienen te worden opgenomen. In de 
brief van 14 augustus 2013 heeft het Stadsdeel 
Scheveningen hierop afwijzend gereageerd.
Intussen heeft het WOS een aantal locaties 
aangemeld voor het digitale “adoptie” pro-
gramma waar burgers op in kunnen schrijven.

Resteert een aantal straten welke ons inziens 
toch in de strooiroute dienen te worden opge-
nomen.

Kolenwagenslag en Jan Kistenstraat.
Deze straten worden gebruikt door grote 
vrachtwagens welke de bedrijven in de Keizer-
straat bevoorraden. Bij gladheid levert dit pro-
blemen op doordat de straten  schuin aflopen.

Vuurbaakstraat/Zeekant/Kompasstraat
De Vuurbaakstraat loopt omhoog. Dit levert bij 
gladheid problemen op. De Kompasstraat loopt 
steil naar beneden. Dit geeft ook problemen.
De Vissershavenstraat is in de strooiroute 
opgenomen. Het is o.i. een kleine moeite de 
strooiwagen vanuit de Vissershavenstraat de 
Vuurbaakstraat in te laten rijden en vervolgens 
een stukje Zeekant en een stukje Kompasstraat 
mee te nemen..

Wij verzoeken u bij de desbetreffende dienst te 
bevorderen dat bovengenoemde straten in het 
strooiprogramma worden opgenomen. 

Met vriendelijke groet,

Namens het WOS,
Jan Lautenbach, voorzitter.

Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur in 2014

Ieder jaar houdt het WOS verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur. Uit de leden van het Algemeen Bestuur wordt vervolgens het 
Dagelijks Bestuur gekozen. Een aantal leden van het Algemeen Bestuur treedt, volgens het rooster van aftreden, in 2014 af. Sommigen daarvan 
zullen zich herkiesbaar stellen. Wie dat zijn wordt nog bekend gemaakt. In een aantal deelgebieden zijn ook nog vacatures voor het Algemeen 
Bestuur. Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nl kunt u vinden in welke 
deelgebied de straat waar u woont thuishoort. Onderstaand per deelgebied het aantal zetels, waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

Bent u die betrokken bewoner, die zich samen met ons wil inzetten voor een nog mooier, veiliger, schoner en socialer Scheveningen Dorp, meldt u 
zich dan aan als kandidaat voor het Algemeen Bestuur. U kunt zich aanmelden door een briefje te schrijven aan:
WOS Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen, te mailen naar wos@scheveningendorp.nl of een telefoontje te plegen naar 
(070)3500034.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach
Voorzitter

Spreukje.
De één glimlacht
de ander grijnst

Badhuisstraat West 3 Badhuisstraat Oost 3 zetels
Keizerstraat Oost 3 zetels Keizerstraat West 3 zetels
Kop Keizerstraat 2 zetels Vuurbaakstraat e.o. 3 zetels 
Seinpostduin 2 zetels Zeijlplas 3 zetels
Renbaankwartier West 3 zetels
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Karel Pronk neemt afscheid van de Stichting Trix
Afscheidsspeech Karel Pronk

Na al die blijken van waardering en betrokkenheid 
bij mijn-ons werk aan het leerproject van de Sticht-
ing Trix om kansloze jongeren te trainen voor een 
plek en een bestaan in onze samenleving, volgt een 
kort stukje geschiedenis wat ik wil ophalen over 
deze plek hier aan de Tweede Haven.
Vanuit het museum Scheveningen is eind jaren 
tachtig het idee ontstaan om een replica te bouwen 
van een verdwenen scheepstype; de bomschuit.
In Lelystad werd in die tijd gewerkt aan een replica 
van het VOC-schip de Batavia, wat voor Lelystad 
een publiekstrekker werd.
In die tijd, had het gemeentebestuur van Den Haag, 
plannen het gebied hier in de Tweede Haven toe-
ristisch aantrekkelijker te maken voor bezoekers 
die naar Scheveningen kwamen.
De fusie, het samengaan van het Museum Schev-
eningen en het Zeemuseum dat in een nieuw mu-
seum aan de tweede haven gebouwd zou worden, 
daar zou een historische werf, goed in passen.
Ons museumbestuur heeft met de scheepsbouw-
meester in Lelystad, Willem Vos, van de Batavia, 
gesproken en de werf aldaar werd bezocht. Willem 
Vos was bereid ons te helpen bij de bouw van een 
bomschuit.
Maar zijn bestuur wilde die samenwerking niet. 
Om reden dat in ons kleine landje op meerdere 
plaatsen al replica’s van historische schepen ge-
maakt werden of er plannen voor hadden.
Zo bouwde Kampen aan een Koggeschip, Hin-
delopen aan een Fluitschip, Amsterdam aan de 
Amsterdam, Utrecht aan een Statenjacht en Delf-
shaven aan de Delft.
Het voorstel van het bestuur van de Bataviawerf 
was, ‘dat Scheveningen zijn bomschuit beter hier 
kan laten bouwen. Over enige tijd is de Batavia 
klaar en gaat te water op de werf, dan wordt de 
kiel-gelegd voor de Zeven Provincien.
En daar is voor het publiek niet veel aan te zien. 
Een klein schip als een bomschuit is in ongeveer 
twee jaar te bouwen en bovendien hier is een werf 
met vakmensen en goed gereedschap. En het vin-
den van sponsoren is met al die scheepsbouwactiv-
iteiten al moeilijk genoeg’.
Maar Scheveningen wilde zijn bomschuit zelf bou-
wen.
De historische scheepswerf werd opgericht in 1993. 
Vanuit Lelystad kregen wij wel een scheepstimmer-
man, Dirk de Boer. En er moesten financiën komen.
Het Loosduinse museum was het eerste dat een 
donatie gaf. Gevolgd door de gemeente, de Lions 
Scheveningen en via een bestuurslid, kwam er een 
gezamenlijk bedrag van ongeveer f 20.000,- voor 
de bouw van een loods voor de bomschuit.
A1 spoedig bleek dat het opstarten niet zo makke-
lijk ging. Houtbewerkers werden minder gevraagd 
in de samenleving. Het project bomschuit werd 
stopgezet. Een oude haringlogger werd aange-
schaft met de naam Trix. Met de bedoeling om van 
deze logger weer een zeilend zeeschip te maken. 
En dat werd in 1997 de Stichting Trix, waarin de 
Stichting Historische Scheepswerf mee samenging. 
Al doende kwam er meer bekendheid. Jongeren 
werden door vele instanties aangemeld om een vak 
te Ieren en werkervaring op te doen.
Helaas niet altijd met succes, maar ik vergeet 
nooit de vader en moeder met vier kinderen, daar 
in die hoek, die toekeken hoe hun oudste kind een 
diploma kreeg en dat er werk voor hem stond aan 
te komen. Die stralende gezichten daar doen wij, 
bestuur, de leermeesters, de lasinstructeurs met as-
sistentie van stage-lopende leerlingen van het Mon-
driaancollege, het voor! Bedankt, het ga jullie goed.

Van de opbrengst van de Scheveningse stoeptegel heeft de Stichting Trix onderstaande appara-
tuur aangeschaft:  v.l.n.r. een bandschuurmachine, een slijpmachine en een cirkelzaagmachine.

Karel weet enthousiasme bij mensen 
op te wekken

Herinneringen en cadeautjes

mevrouw Pronk

Karel in zijn element; diploma’s uitreiken

foto: Hans Grijzenfoto: Hans Grijzen
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Het hoofdstuk WOS begon voor Karel Pronk bij 
het Schevenings Museum. Hij werkte daar als 
vrijwilliger en werd later gevraagd als bestuurs-
lid. Dat Schevenings Museum beschikte over 
twee zalen in het schoolgebouw op de plek waar 
nu het gebouw staat waar het stadsdeelkantoor en 
de bibliotheek in zijn gevestigd. Om een tentoon-
stelling te maken werden de expositie-delen uit 
de voorraden die opgeslagen lagen op de zolders 
van de reders; onder andere J.J. van der Toorn 
en Simon Taal gehaald. Wat niet op dat moment 
gebruikt werd, bleef op de zolder van de reders 
staan.

Het toenmalig museum had geen ruimte om te 
vergaderen, dat werd bij de Stichting Oud Sche-
veningen in het CJV-gebouw in de Keizerstraat 
gedaan. 

Ook toen waren er architecten en raadsleden die 
het beste voor hadden met Scheveningen. Er wer-
den twee gebouwen gepland bij de ingang van 
Scheveningen om de entree tot Scheveningen een 
groots aanzien te geven. Deze gebouwen staan 
er nu nog, van de Scheveningse weg af gezien, 
rechts het voormalige GAK-gebouw, waar nu het 
Stadsdeelkantoor in zit en links het veel beschei-
dener voormalige gebouw van de AMRO-bank, 
dat nu een apotheek is geworden.

Omdat het GAK-gebouw was gepland op plek 
waar het museum was gevestigd moest er een an-
dere plek worden gevonden. Er zijn verschillende 
locaties waar dat zou hebben gekund en na afwe-
gingen en discussies is de keuze op het gebouw 
aan de Neptunusstraat gevallen. Na een van die 
vergaderingen over de nieuwe vestigingsplaats 
voor het museum vertelde een ambtenaar van de 
gemeente dat er gebouwen aan de Boulevard en 
daarachter zouden worden gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. Dat de omgeving van de Nep-
tunusstraat zou worden omgevormd tot een mooi 
nieuw gebied, met een plein voor het gebouw van 
het museum, met uitzicht op het Westbroekpark 
en een makkelijke passage naar het strand.

Dat gebouw aan de Neptunusstraat werd in het 
begin gedeeld, het museum kreeg de beschikking 
over twee zalen. Het werd ook gebruikt door een 
scoutinggroep en door een gymnastiekvereni-
ging. De kinderen renden na de lessen door het 
mu-seum, tot groot vermaak van de vergaderende 
museummedewerkers.

De dienst Stadsontwikkeling had een vergade-
ring bij de Wijkvereniging Scheveningen in de 
Marcelisstraat belegd om de Scheveningers te 
vertellen wat er zou gebeuren met de bebouwing 
in Werfstraat en omgeving. Deze buurt werd van 
oudsher gebruikt voor onderhoud en bevoorra-
ding van de bomschuiten, die op het strand lagen. 
Er waren daar veel erven en bedrijfsgebouwen, 
maar ook huisjes en nieuwere portiekwoningen. 
Die moesten het veld ruimen en worden vervan-
gen door nieuwbouw en een nieuw bejaardenhuis.

Maar omdat daar veel huisjes bij waren die goed-
koop waren gekocht, opgeknapt en goed onder-
houden zou het jammer zijn als deze goede huis-
jes zouden worden afgebroken. Bij een volgende 
vergadering van het museum heeft Karel deze 
kwestie ter tafel gebracht. Bij die vergadering zat 
ook een raadslid van de PvdA. Dit raadslid heeft 
Karel verwezen naar een groep BNA-architecten. 
Ze zaten toen in de buurt van de Bijenkorf en ze 

heetten ‘Dooievaar’. (Recent heeft deze groep 
zich bezig gehouden met de bouw of verbouw 
van het Dans- en Muziektheater.) De architecten 
zijn gaan kijken en kwamen ook tot de conclusie 
dat er toch aardig wat goede huisjes stonden en 
dat het toch mogelijk moest zijn deze te bewaren.

De gemeente heeft daarna besloten om het be-
jaardenhuis aan de Vissershavenstraat te bouwen, 
daar was nog grond die niet was bebouwd. Het 
was toen een stuk duin nog met bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog er in. Nu bleef er tijd en 
ruimte over om het gebied van de Werfstraat na-
der te beschouwen. Daartoe werd in de jaren 70 
van de vorige eeuw het COS (Commitee Opbouw 
Scheveningen) opgericht. Het Commitee kreeg 
van het bouwbedrijf Zwolsman een van alle ge-
makken voorziene bouwkeet om van daar uit te 
werken aan de plannen. Ook bracht de gemeente 
geen kosten in rekening. Mevrouw Mastenbroek, 
zij woont daar nog steeds in de buurt,  verzorgde 
de dagelijkse gang van zaken.
De ambtenaar in het stadhuis voor Stadsontwik-
keling, de heer ir. F. van der Sluijs, zorgde voor 
het contact tussen de plannenmakers en de ge-
meente. Zo zijn de rotte kiezen uit de oude be-
bouwing gehaald en vervangen door nieuwbouw. 
De bebouwing die goed was verzorgd en onder-
houden is zo bewaard gebleven.
Later werd de bouwkeet vervangen door een an-
dere locatie, dat werd de Wassenaarsestraat, hoek 
Ankerstraat; Het Vuile Gat genaamd.
Omdat ook het Renbaankwartier met sloop werd 
bedreigd, kwam er uit die buurt commentaar dat 
het COS zich niet voldoende bemoeide met de 
problematiek in die wijk. Zo kwam de discussie 
op gang over de grootte van het bereik van het 
COS. Die liep in het begin van Duindorp tot de 
Watertoren. Later werd dat ingeperkt, wijken gin-
gen hun eigen comité oprichten.
De Havenkade werd gedempt, dat was natuurlijk 
een mooie bouwlocatie voor een nieuw bankge-
bouw, dat ging niet door. Toen was er een plan 
voor een weg, later werd dat de Las Vegas weg 
genoemd. Die weg is niet doorgegaan omdat de 
weg te veel verkeer zou opleveren wat inhield dat 
de afstand van de huizen tot de weg groter moest 
worden. Dat had tot gevolg dat er dus minder hui-
zen konden worden gebouwd en dat leverde de 
gemeente weer te weinig geld, onroerendgoedbe-
lasting, op. De wijk tussen de Badhuisstraat en de 
Havenkade mocht blijven staan. Daar zijn weer 
delen van opgeknapt.
Door het ontstaan van al die werkgroepjes/wijk-
verenigingen versnipperde dat weer te veel en 
werd het GSBO (Gezamenlijke Scheveningse 
Bewoners Organisaties) opgericht voor de nodige 
coördinatie. 

Zo rolde Karel van het een in het ander. Dat nam 
erg veel tijd wat in zijn directe omgeving nog al 
eens de opmerking ontlokt of hij niet beter voor 
de gemeente zou kunnen gaan werken. Dat is ge-
lukkig nooit gebeurd, want we kunnen wel stellen 
dat Karel voor Scheveningen op deze manier veel 
meer waard is. Nog steeds is. We zien hem re-
gelmatig bij het WOS op de vergaderingen waar 
hij zijn mening duidelijk laat horen. We zien hem 
vaak in het Muzee duizend en een dingen regelen. 

Ze zien hem nu wel vaker thuis, tot op zekere 
hoogte…

Ap Mos

Karel Pronk en het WOS, een interview
de geschiedenis van ...

Imitatie, nadoen is een kunst 
in Museon
 
Vanaf 18 oktober is de tentoonstelling Imita-
tie, nadoen is een kunst in het Museon in Den 
Haag te zien. Leer allerlei soorten imitatie ken-
nen, zowel in de natuur, in de wereld van de 
technologie als bij jezelf. Je kunt zelfs creatief 
worden door te imiteren! Ontdek het zelf door 
te spelen tegen robots, apen na te apen, je te 
camoufleren tussen de zebra’s en te dansen 
met de sterren. Stap op het podium, geef een 
eigen popconcert, leer een echte van een valse 
diamant te onderscheiden en vergelijk een au-
thentieke designertas met een namaakversie. 

Een expositie boordevol leuke onderdelen met 
echte robots! Bovendien worden er op zondag- 
en woensdagmiddag en in de schoolvakanties 
extra activiteiten georganiseerd. Imitatie, 
nadoen is een kunst is te zien tot en met april 
2014. 
 
Veel te doen op het ImitatieLAB, het Imitatie-
PLEIN en de Museon Makeshop
In de Museon MakeShop gaan techniek en cre-
ativiteit hand in hand en is er voor jeugd van 
alle leeftijden van alles te doen! Voor jonge kin-
deren worden er speciale doe activiteiten geor-
ganiseerd in het ImitatieLAB. Kun je springen 
als een kikker? Op het ImitatiePLEIN worden 
leuke, leerzame demonstratie gegeven. ‘Ben 
je sneller dan een robot? In de Museon Make-
Shop kan iedereen vanaf 6 jaar aan de slag met 
techniek door dingen te maken. Van DIY (do 
it yourself) robots, 3D geprinte voorwerpen 
tot handschoenen die reageren op beweging. 
Je gebruikt hierbij gereedschappen en allerlei 
materialen èn je werkt onder begeleiding. In 
de Makeshop krijg je altijd een introductie in 
één van de tentoonstellingen van het Museon, 
waar het idee is terug te vinden van wat je gaat 
maken. De shop is iedere eerste zondag van de 
maand en iedere woensdag erna open tussen 
13.00 en 17.00 uur. 
Meer weten? Kijk op www.museon.nl voor het 
uitgebreide activiteitenprogramma!
Bezoekersinformatie 
 
Openingstijden:  
dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur, gesloten 
op maandag (behalve in de schoolvakanties – 
alle regio’s.

Wonderkamers compleet 
vernieuwd 
vanaf 17 november open voor publiek 
Wie de compleet vernieuwde Wonderkamers 
van het Gemeentemuseum Den Haag heeft 
bezocht, zal nooit meer durven beweren dat 
musea saai zijn. Bezoekers maken hier op een 
verrassende, speelse en interactieve wijze 

zie voor vervolg pagina 6, 3e kolom
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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@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

Kopijdatum

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

1 januari 2014

Aan
De Gemeenteraad
Postbus 19157
2500 CD Den Haag

Scheveningen,  30 juli 2013
Ons kenmerk: U13.053
Betreft: Zienswijze Wijkoverleg Scheveningen 
Dorp (WOS).

Geachte dames en heren,

Onderstaand de zienswijze van het WOS op het Ont-
werp Bestemmingsplan Scheveningen Haven alsmede 
de daarbij behorende (onderliggende)documenten 
hier na te noemen Ontwerp Bestemmingsplan Sche-
veningen Haven.

In zijn algemeenheid betreurt het WOS het dat de 
driedeling Bad, Dorp en Haven wordt losgelaten. 
In feite wordt de Badplaats doorgetrokken naar de 
andere kant van de Haven. Het WOS maakt dan ook 
bezwaar tegen die onderdelen van het Ontwerp Be-
stemmingsplan Scheveningen Haven welke ingaan 
tegen eerdergenoemde driedeling en ook tegen die 
onderdelen van het Ontwerp Bestemmingsplan Sche-
veningen Haven welke het karakter van de Haven 
(verder) aantasten.

Zonder uitputtend te zijn noemen wij hierbij (pagina 
101 van het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen 
Haven):

-het voorgestelde (90 meter hoog) vijfsterrenhotel op 
het Zuidelijk Havenhoofd

-een driesterren hotel met een hoogte van circa 40 
meter aan de kop van het Noordelijk Havenhoofd

-de voorgestelde bouw aan de verbrede  duinstrook 
tussen Noordelijk  Havenhoofd en Boulevard

Het tweede onderdeel waar het WOS een aantal op-
merkingen over wil maken betreft de milieu-en ver-
keersproblematiek.

In zijn algemeenheid is het WOS van opvatting dat 
de gemeente veel te gemakkelijk omgaat met het 
milieuaspect. De gevolgen, van de mogelijkheden 
welke het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen 
Haven biedt, voor mens en natuur, worden deels wel 
in beeld gebracht maar ons inziens onvoldoende. Ne-
gatieve gevolgen moeten in een later stadium worden 
gemitigeerd  terwijl  het in de opvatting van het WOS 
meer voor de hand ligt ontwikkelingen welke mens 
en natuur schaden niet mogelijk te maken.

Kortheidshalve verwijzen wij bij dit onderdeel van 
onze zienswijze naar de zienswijze van onze collega 
bewonersorganisatie uit de Vogelwijk.

Wat het verkeersaspect betreft merken wij het vol-
gende op:
In het Rapport Adviescommissie Scheveningen Ha-
vens  uit 2005 merkt de Commissie op (pagina 41 
van het advies), dat de variant het ontwikkelen van 
het Zuidelijk Havenhoofd tot een locatie voor wo-
ningbouw en recreatie, waardoor Scheveningen als  
badplaats er een tweede poot bijkrijgt, beperkt is ge-
zien het feit dat de capaciteit van de toegangswegen 
geen grootschalig verkeer toestaat. In feite is dit de 
afgelopen 8 jaar niet veranderd (lees verbeterd). In 
het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven 
wordt nog wel aandacht besteed aan het verkeer 
op de Westduinweg, maar het lijkt wel alsof daar de 
wereld ophoudt (richting Dorp). Momenteel is het al 
zo dat de verkeerssituatie in de Duinstraat, de Prins 
Willemstraat en Jurriaan Kokstraat bij tijd en wijle 
problematisch is. Dit geldt in nog sterkere mate bij de 
kruispunten met de Scheveningseweg,  de Badhuis-
straat en de Keizerstraat. De praktijk leert dat een ge-
deelte van het verkeer (waaronder vrachtwagens) uit 
en naar het gebied van het Ontwerp Bestemmings-
plan Scheveningen Haven door het Dorp gaat. Dit zal 
alleen toenemen.

Het derde onderdeel waar het WOS aandacht aan wil 
besteden is de bestemming van en vier tal locaties.

Op pagina 122/123 komt aan de orde het Uiterjoon 

(Visserhavenstraat 277)
Uiteraard is het  recht van de Respect Zorggroep de 
huisvesting van Woonzorgcentrum Het Uiterjoon te 
willen vernieuwen. Vergroting van de bouwhoogte 
of bouwvlak heeft tot gevolg dat niet meer wordt 
voldaan aan de Haagse bezonningsnormen. Het WOS 
raadt de gemeente aan bij concrete bouwplannen 
hier niet te lichtvaardig mee om te gaan (zie onze 
eerdere opmerking over negatieve gevolgen welke  in 
een later stadium  gemitigeerd  (moeten) worden).

De Naald (pagina 123)
Het WOS begrijpt dat de bestemming met een be-
perkt aantal functies wordt uitgebreid. Het WOS 
merkt wel op dat een nieuwe bestemming geen extra 
bestemmingsverkeer mag aantrekken. De parkeersi-
tuatie in dit gebied is nu al problematisch

DSB-locatie (pagina 124 Vissershavenstraat)
Voor deze locatie is een wijzigingsbevoegdheid opge-
nomen waarbij de bestemming woningbouw wordt. 
De WOS is van mening dat bij nieuwbouw recht moet 
worden gedaan aan de “traditionele” bouw  in dit 
gebied te weten laagbouw met een roodpannen dak 
erop.

De WOS maakt in ieder geval bezwaar tegen de mo-
gelijkheid met gebruikmaking van artikel 45 lid 2 (Al-
gemene wijzigingsregels) de maximale bouwhoogte 
op te hogen tot 22 meter +NAP en houdt vast aan de 
huidige bouwhoogte.
Het bezwaar is gegrond op het feit dat het historisch 
karakter van de buurt verder wordt aangetast en dat 
de omwonenden te maken krijgen met een veel ho-
gere bebouwing naast/tegenover hun woningen.

Transformatie kantoorgebouwen (pagina 124)
Het Ontwerp Bestemmingsplan maakt de transfor-
matie van kantoorgebouwen mogelijk via een wijzi-
gingsbevoegdheid. Het WOS begrijpt de argumentatie 
hiervoor. Als het over het kantoor aan de Zeekant 
gaat (voormalige archiefruimte van het Joegoslavië 
Tribunaal) vraagt het WOS aandacht voor de ver-
keers- en parkeerproblematiek.

In het gebied Vuurtorenweg, Vuurbaakstraat, Zeekant 
en Kompasstraat is de verkeers-en parkeersituatie 
momenteel al problematisch. Een nieuwe bestem-
ming/bestemmingen welke extra verkeer aantrekt zal 
dit alleen maar erger maken.

Tot slot.

Het WOS zal gaarne gebruik maken van de mogelijk-
heid in de Commissie en de Raad deze zienswijze toe 
te lichten.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach
Voorzitter

Zienswijze WOS op het 
Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven kennis met beeldende kunst, kunstnijverheid, 

architectuur en mode. Dankzij de meest 
moderne tentoonstellingstechnieken komt 
kunst tot leven door middel van een game 
waarin je als bezoeker de hoofdrol speelt. 
Directeur Benno Tempel: “Wie Wonderkamers 
bezoekt, ervaart iets totaal anders dan bij 
een traditioneel museumbezoek. Dit is een 
fantastisch uitje voor gezinnen of grootouders 
met kleinkinderen en een verlengde 
leeromgeving voor scholen. Ik daag iedereen 
vanaf tien jaar uit: Kun jij Wonderkamers aan?”
 
Wat biedt Wonderkamers? 
Het avontuur in Wonderkamers begint 
met een film waarin directeur Benno 
Tempel om hulp vraagt bij de inrichting 
van het Magische Midden, een bijzonder 
gebouw vol kleine kunstwerken van (inter)
nationale topkunstenaars, afkomstig uit 
de miniatuurcollectie Ria & Lex Daniëls. 
Vervolgens gaan bezoekers in tweetallen 
op pad met een tablet in de hand. In dertien 
spectaculair vormgegeven ruimtes komen heel 
verschillende thema’s aan bod. Er ontvouwt 
zich een wondere wereld waarin bijvoorbeeld 
in een mooie outfit op de catwalk kan worden 
geparadeerd en waar, onder aanmoediging 
van niemand minder dan Mondriaan zelf, op 
het ritme van de Boogie Woogie kan worden 
gedanst.

Wonderkamers is mede mogelijk gemaakt door Het 
Mondriaanfonds, BankGiro Loterij, SNS Reaal Fonds, 
Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds 1818, Wecycle 
en Samsung.
Pieter Bijwaard, Harald Vlugt 
en Joost Zwagerman
De ruimte trilt een pennenstreek
Gemeentemuseum Den Haag 
9 november 2013 t/m 23 februari 2014 

Nieuwsgierig schrijft Joost Zwagerman al de-
cennia lang over beeldende kunst. Ter gelegen-
heid van de 50e verjaardag én een nieuwe pu-
blicatie presenteert het Gemeentemuseum Den 

Vergaderingen over uw buurt 
bijwonen?

Iedere laatste woensdag van de maand kunt 
u de algemene vergaderingen bijwonen die 
gaan over zaken die bij u in de straat en directe 
omgeving uw interesse hebben of uw wenk-
brauwen hebben doen optrekken. Kom eens 
luisteren en vertellen.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur aan 
de Badhuisstraat 175. Er is koffie en thee!

vervolg van pagina 5, 3e kolom

zie voor vervolg pagina 7, 3e kolom
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Haag een unieke tentoonstelling. In De ruimte 
trilt een pennenstreek ontstaat er een dialoog 
tussen de poëzie van Zwagerman en het werk 
van bevriende kunstenaars Pieter Bijwaard en 
Harald Vlugt.

In de vitrines worden te midden van de kunst-
werken en gedichten de boeken getoond die 
Zwagerman de afgelopen jaren maakte met de 
twee kunstenaars. Hij schreef meer dan vijf-
entwintig boeken waaronder de romans Vals 
licht, De buitenvrouw en Gimmick! 
De tekeningen van Bijwaard en de fotocollages 
en monumentale sculpturen van Harald Vlugt 
maken het een bijzondere tentoonstelling

Frans Zwartjes – The Holy 
Family
2 november 2013 t/m 19 januari 2014
GEM, museum voor actuele kunst, Den Haag 

Frans Zwartjes (Alkmaar, 1927) maakte in 
de jaren zestig internationale furore met zijn 
eigenzinnige artistieke zwart-wit films en 
foto’s. Zwartjes toont situaties tussen man en 
vrouw die broeierig en bedwelmend zijn en 
angst of radeloosheid verraden. Hij creëert 
met zijn actrices een wereld die heel intiem en 
eigen is.
Zijn actrices, onder anderen Willeke 
van Ammelrooy, Moniek Toebosch en 
zijn echtgenote Trix Zwartjes, lijken 
gevangen in een web van seksueel geladen 
machtsspelletjes, waarin hysterie, psychose en 
wreedheid regelmatig terugkomen als thema.
De tentoonstelling is tot stand gekomen in 
samenwerking met EYE Filminstituut in 
Amsterdam. 
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie 
Frans Zwartjes – The Holy Family, uitgegeven 
door Galerie Van Zoetendaal (€ 35,--) 

Een veilige kust 
en meer natuur

Het Hoogheemraadschap van Delfland 
streeft naar het behoud van een veilige kust en 
meer natuurlijk onderhoud van de kuststrook. 
Op plekken waar het strand en de duinen 
breed genoeg zijn mag het zand stuiven. Dat 
draagt bij aan de diversiteit van planten en 
dieren. Bovendien kunnen de duinen door 
het stuivende zand zo langzaam meegroeien 
met de stijgende zeespiegel. Waar nodig 
wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden 
door het aanbrengen van extra zand met 
zandsuppleties.

Het beleid voor dit dynamisch kustbeheer 
is vastgelegd in de nieuwe kustnotitie. 
Veranderingen in de kuststrook waren voor 
het Delfland aanleiding om het beleid voor de 
kust tegen het licht te houden. In de kustnotitie 
staat ondermeer wat wel en niet mogelijk is.
De zeewering, die bestaat uit het strand en de 
duinen, biedt inwoners van Delfland en ver 
daarbuiten bescherming tegen hoog water op 
zee. De kuststrook heeft de afgelopen jaren een 
flinke metamorfose ondergaan om te zorgen 
dat dit in de toekomst ook zo blijft. Tussen 
Kijkduin en Hoek van Holland is het strand 
verbreed en een extra duinenrij aangelegd. In 
Scheveningen en Kijkduin zijn de boulevards 
versterkt. Deze nieuwe situatie is vastgelegd in 
de Legger Zeewering. 
De Legger Zeewering beschrijft waar de kering 
ligt en hoe breed deze is. In de Beleidsregel 
Medegebruik Zeewering staan spelregels die 
gaan over wat er aan bebouwing, wegen en 
kabels en leidingen op en bij de kering wel en 
niet mag. Bij het beoordelen van bouwplannen 
van onder andere gemeenten en van 
particulieren maakt Delfland gebruik van de 
informatie uit de legger en de beleidsregel. 
De Ontwerp Tussennotitie Kust, de Ontwerp 
Legger Zeewering en de Ontwerp Beleidsregel 
Medegebruik Zeewering liggen van 23 
oktober tot en met 3 december ter inzage 
bij Delfland in het Gemeenlandshuis aan de 
Phoenixstraat in Delft en op www.hhdelfland.
nl/bekendmakingen. Inwoners en andere 
belanghebbenden kunnen gedurende deze 
periode hun opmerkingen kenbaar maken 
door het indienen van een zienswijze.

Den Haag werkt aan logische, snelle en veilige 
fietsroutes van de randen van de stad naar het 
centrum. Het gaat om bestaande fietsroutes 
waarvan delen op dit moment niet goed zijn 
ingericht voor fietsers. Er ontbreken bijvoor-
beeld fietspaden of oversteekplekken zijn on-
overzichtelijk. Er is nu een ontwerp gemaakt 
voor de ontbrekende of onveilige delen in 
de fietsroute vanuit Scheveningen. De route 
loopt vanuit de binnenstad via Noordwal, De 
Constant Rebecquestraat, Conradkade en Van 
Boetzelaerlaan tot aan de Kranenburgweg.  
 
Het ontwerp van de fietsroute is vrijgegeven 
voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 
2 oktober tot en met 13 november 2013. De 
stukken zijn in te zien via de website van de 
gemeente Den Haag, bij het Haags Informatie-
centrum in het stadhuis (Spui 70) en de stads-
deelkantoren Segbroek (Fahrenheitstraat 190) 
en Scheveningen (Scheveningseweg 303).  
  
Aanpassingen fietsroute 
De Noordwal vormt het startpunt van de 
fietsroute vanaf het centrum. Hier komt een 
fietspad. Voor fietsers in de richting van het 
centrum wordt aan de andere kant van de weg 
een fietsstrook aangelegd. In het midden van 
de Noordwal blijft autoverkeer in één richting 
mogelijk. Er komen drempels en de maximum 
snelheid wordt 30 kilometer per uur.  
 
Op het eerste gedeelte van de De Constant 
Rebecquestraat wordt in beide richtingen een 
fietspad aangelegd. Tussen het De Constant 
Rebecqueplein de de Conradkade wordt een-
richtingverkeer ingevoerd voor auto’s. Fietsen 
blijft mogelijk in twee richtingen. Fietsers van-
af het centrum kunnen gebruikmaken van een 
fietspad, fietsers vanaf Scheveningen van een 
fietsstrook. Hierdoor kunnen automobilisten 
de parkeerplekken aan beide kanten van de 
weg bereiken.  
 
Zowel de Conradkade als de Suezkade worden 
ingericht als fietsstraat, elk in één richting. 
In een fietsstraat staan fietsers op de eerste 
plaats en zijn auto’s te gast.  
 
De kruising met de Laan van Meerdervoort 
wordt aangepast zodat fietsers hier veilig kun-
nen oversteken. De bestaande oversteekplaats 
wordt verplaatst in de richting van de brug zo-
dat deze in twee richtingen gebruikt kan wor-
den. Bij de oversteekplaats worden de rijbanen 
voor auto’s versmald naar één rijstrook.  
 
Het deel van de Conradkade tussen Laan van 
Meerdervoort en Groot Hertoginnelaan wordt 
een fietspad in beide richtingen. In de nieuwe 
situatie is er voor autoverkeer alleen een rij-
baan in de richting van Scheveningen. De ande-
re rijbaan werd weinig gebruikt. Hulpdiensten 
kunnen nog wel in twee richtingen over de 
Conradkade dankzij de aanleg van een verhar-
de strook langs de trambaan. Ook tussen Groot 
Hertoginnelaan en President Kennedylaan 
komt een fietspad in twee richtingen. Op dit 
gedeelte van de Conradkade blijft autoverkeer 
in beide richtingen mogelijk.  
 
In Scheveningen sluit de fietsroute aan op de 
Kranenburgweg waar een maximumsnelheid 
van 30 kilometer per uur geldt. Fietsers kun-
nen hierdoor veilig naar Scheveningen-Haven 

rijden. Voor de Kranenburgweg zelf zijn op dit 
moment nog geen plannen gemaakt in afwach-
ting van de mogelijke inpassing van Randstad-
rail lijn 11 over deze weg. 

Snelle en veilige fietsroute van Scheveningen naar de binnenstad
een bericht van de gemeente

Voedselbank Scheveningen

De voedselbank groeit, ook op Scheveningen. 
Er maken momenteel 78 gezinnen gebruik van 
de voedselbank en het breidt zich per week uit.
Het is moeilijk om elke week voldoende te 
leveren aan de cliënten. Er is een tekort aan 
voedsel, de nood is hoog, vandaar deze oproep.
In heel Den Haag zijn er 2500 gezinnen, 
die gebruik maken van de voedselbank. 
De Voedselbank Scheveningen vraagt 
particulieren en winkeliers om producten, die 
over zijn en waar de kwaliteit nog goed van is, 
aan ons te schenken.
Hieronder ziet u een aantal artikelen, die wij 
onder andere kunnen gebruiken.
Houdbare producten: Rijst, pasta, blikken 
groenten, blikken vlees, ontbijtgranen, 
ontbijtkoek, koekjes/ snoepjes, pastasaus, 
pannenkoekenmix, zoet broodbeleg, houdbare 
melk, suiker, thee, koffie, kruiden, zout, 
aardappelpuree. Schoonmaakartikelen, 
wasmiddel, zeep, shampoo, tandpasta en 
deodorant  zijn duur in aanschaf deze zijn 
welkom.
Verse producten: broodbeleg, zoals kaas, ham, 
worst en melk. 

U kunt uw spullen brengen op donderdag 
tussen 13.00 – 15.00 uur bij de Malle Mok, 
telefoon: (070) 3380690. Of op afspraak via 
de volgende nummers: 06-47228305 / 06-
24991658.

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.
De prijs per dagdeel slechts € 55 is.•	
Voor € 25 extra zetten wij koffie en thee •	
voor u.

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 
wos@scheveningendrop.nl. 

vervolg van pagina 6, 3e kolom
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Vorstelijke voet aan wal in de steigers
Eind deze maand is het zo ver: dan loopt heel 
Scheveningen uit om te vieren dat het op 30 
november precies tweehonderd jaar geleden 
is dat prins Willem Frederik - de latere ko-
ning Willem I - aankwam op het Scheveningse 
strand. Sinds 1838 wordt deze historische 
gebeurtenis - het was het begin van de stich-
tingsfase van ons koninkrijk - op Scheveningen 
om de 25 jaar herdacht en sinds 1888 nage-
speeld. Dit jaar dus voor de achtste keer. In 
Muzee Scheveningen wordt momenteel hard 
gewerkt aan de tentoonstelling die laat zien 
hoe al die keren de landing is gevierd. Elke 
keer gebeurde dat op grootse wijze. De exposi-
tie zal bestaan uit foto’s, prenten, documenten, 
filmbeelden en voorwerpen die met de landing 
te maken hebben. De tentoonstelling heeft als 
titel Vorstelijke voet aan wal – 200 jaar landin-
gen op Scheveningen. De opening is voorzien 
op zaterdag 7 december en zal lopen t/m 4 mei 
2014. 

Historische nettenwagen gerestaureerd
Een van de – grote – voorwerpen die op de 
tentoonstelling te zien zal zijn is de nettenwa-
gen. De in het traditionele grijs geschilderde 
boerenwagen werd vroeger gebruikt voor het 
vervoer van netten en scheepsvoorwerpen en 
ontleent aan die functie zijn naam. Met zo’n 
kar werd ook de prins op 30 november 1813 

vanaf de branding over het strand naar de 
pastorie in de Keizerstraat gereden. De netten-
wagen maakt al jaren deel uit van de museale 
collectie en dateert vermoedelijk uit de eerste 
decennia van de vorige eeuw. Of hij al gebruikt 
werd bij het naspelen van de landing in 1913 
valt niet te achterhalen, maar zeker is wel dat 
hij dienst deed in 1938 en 1988. Het was dus 
een belangrijk speelrekwisiet. De wagen was 
in de loop der jaren behoorlijk aangetast door 
de invloed van weer en wind, maar recent is hij 
gerestaureerd. Twee vrijwilligers van Muzee 
Scheveningen – vader en zoon Kees en Chris-
tian Bal – hebben dagen lang staan schrappen, 
schuren en schilderen. Het resultaat is verbluf-
fend: onze nettenwagen is weer als nieuw. 

Nieuw deeltje in Historische Reeks
Bij de tentoonstelling zal het 19de deel van onze 
mooie Historische Reeks Muzee Scheveningen 
verschijnen onder de titel: Het was op Sche-
veningen! De Landing van de Prins herdacht, 
1838-2013. Het deeltje heeft hetzelfde onder-
werp als de tentoonstelling en beschrijft hoe 
de landing sinds 1838 steeds is herdacht en 
nagespeeld. Het zal veel mooie illustraties gaan 
bevatten, die met zorg zijn uitgezocht. Het zal 
een week na de opening van de tentoonstelling 
worden gepresenteerd tijdens Kerstland op 14 
december en te koop zijn voor € 14,95. Maar 
voor elke donateur – u bent het toch zeker al? 
– ligt vanaf Kerstland gratis een boekje klaar. 

14 december Kerstland
Trouwens over Kerstland gesproken: ook dit 
jaar hebben de Vrienden van Muzee Scheve-
ningen voor een mooi programma gezorgd. Er 
zijn optredens van het koperensemble van mu-
ziekvereniging Forum Hadriani uit Voorburg, 
het Schevenings Vissersvrouwenkoor, het blok-
fluitensemble ‘De Medeklinkers’ en het kin-
derkoor ‘De Zeesterren’. Verder is er een pop-
penkast voor de kinderen en wordt een kerst-
verhaal voorgelezen in Schevenings dialect. De 
zalen en gangen zullen gevuld zijn met kramen 
met lekkernijen zoals gebakken en gerookte 
vis, oliebollen en appelflappen, terwijl tal van 
artikelen te koop zijn zoals boeken, kerstarti-
kelen en handwerk. Elk jaar is het een heel ge-
zellig gebeuren en een drukte van belang. Wij 
rekenen ook dit jaar op uw aller komst!

22 en 23 november: ‘Achter de duinen’ 
‘Achter de duinen’ is muziektheater van Frans 
de Leef, Jeannette Scheffer en de Dakota Band. 
Na twee succesvolle voorstellingen in het voor-
jaar treden zij op vrijdag 22 en zaterdag 23 
november opnieuw op in Muzee Scheveningen. 
Zij hebben een gevarieerd programma met 
liedjes van Dirk Witte tot Frank Boeijen en met 
columns van Frans de Leef. Het zal een aan-
gename avond zijn waarop men kan genieten 
van mooie, serieuze en humorvolle teksten, 
waar een vleugje Scheveningen natuurlijk niet 
in mag ontbreken. Aanvang 20.15 uur; entree-
prijs € 12,--. Plaatsen kan men reserveren bij 
de receptie van Muzee Scheveningen, of via 
info@muzee.nl of telefonisch via 070-350 08 
30.

6 december: Friday Night Jazz
Nog meer muziek op vrijdag 6 december. Dan 
is er in de succesvolle serie Friday Night Jazz 
een optreden met Alex Sipiagin op trompet, 
Karel Boehlee op piano, Joris Teepe op contra-
bas en Hans Braber op drums. In onze Sche-
veningenzaal zal men de ‘tent uitswingen’. Om 
teleurstelling te voorkomen wordt aangeraden 
kaarten van te voren te reserveren via info@
fridaynightjazz.net.

15 december: ‘Muziek in Muzee’
Een dag na Kerstland kunt u bijkomen onder 
de prachtige klanken van een kamermuziek-
concert in de serie ‘Muziek in Muzee’. Een 
strijkkwartet, dat bestaat uit Lars Wouters 
van den Oudenweijer (klarinet), Paul Eggen en 
Heleen Kuiper (viool), Ron Ephrat (altviool) en 
Monique Heidema (cello), voert dan werken 
uit van Mozart en Brahms. Aanvang 12.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt € 14,--, waarin begre-
pen museumbezoek en een consumptie. 

Zo gaan wij in Muzee Scheveningen met ten-
toonstelling, muziek en boek de wintertijd te-
gemoet. Vanuit Muzee alvast een goeie Bouwe-
teelt en mooie decemberdagen toegewenst! 

Mr. Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen.

Lasagne

Bij lasagne denken we direct aan een lekker 
Italiaans gerecht opgebouwd in lagen, maar ik 
denk dan altijd aan het voorjaar. In het voor-
jaar komen weer alle bollen op en genieten we 
weer van de prachtige lentekleuren. Nadeel is 
dat bollen in pot eenmaal bloeien en daarna 
veel blad geven .Nu begint de tijd om bloem-
bollen te planten en door middel van lasagne-
beplanten kunnen we langer plezier hebben 
van dezelfde oppervlakte. Wat is lasagne-
beplanting? Dit is het planten van bloembollen 
met diverse bloeitijden in lagen in potten of in 
de tuin. Elke bol heeft zijn eigen plantdiepte 
en afstand, standaard is dat elke bol 2 keer de 
hoogte van de bol aan grond boven zich moet 
hebben. Een bol van 2 cm hoog moet dus 4 
cm grond boven zich hebben .Zorg altijd voor 
een goed waterdoorlatende grond want bollen 
kunnen vorst en droogte goed doorstaan, maar 
gaan rotten als ze te nat staan.
Lasagne-beplanting maakt gebruik van plant-
dieptes door de grootste bollen onderin te 
planten en de kleinere daarboven. Je kan in 2 
of 3 lagen werken. 
Voor in de pot: ( zie voorbeeld)
Onderin eerst wat scherven of grind en 1 laag-
je grond, daarna de eerste laag bollen (tulpen) 
weer wat grond en de volgende laag bollen 
(narcissen of hyacinten), dan weer en laagje 
grond en dan als laatste de kleinste bollen 
(krokussen, sneeuwklokjes of blauwe druifjes), 
dek deze ook weer af met grond en geef het 
wat water zodat de grond goed tegen de bollen 
aan spoelt.

Als men een pot op deze manier beplant, heeft 
men drie keer plezier van dezelfde pot. Na de 
laatste bloei zet je de pot ergens verstopt neer 
en laat de bollen weer energie opdoen voor het 
volgende jaar.(Laat al het blad eraan zitten tot-
dat het geel is anders bloeien ze niet meer.)
Let bij het aankopen van de bollen op bloeitij-
den en kleurcombinaties. (Zorg dat de bloeitij-
den elkaar op volgen.)
Kijk of alle bollen gaaf zijn en geen sporen van 
beschadiging, of schimmels vertonen en bewaar 
ze droog tot het planten.

Succes, Herman Poelsma

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 37

Meld uw graffiti! 

U doet gratis mee met de graffiti-
schoonmaak-regeling bij u in de 
wijk..Bel om een meldingsformulier 
direct naar 070-353 4605 of  het 
algemene nummer Den Haag 14070. 
U mailt het meldingsformulier naar 
meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Uw 
deelname is en blijft gratis, omdat uw 
bewonersorganisatie met de gemeente een 
collectief  contract heeft gesloten. 
Gemeente Den Haag


