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Met dit ontwerp hebben 6 studenten van de 
TU Eindhoven in 2009 de publieksprijs gewon-
nen van de wedstrijd die door het College van 
B&W was uitgeschreven in het kader van het 
Masterplan Scheveningen. Alle ontwerpen 
staan op:  http://toekomstscheveningenbad.
com/survey/. Onder de titel De Omloop heeft 
architect Theo Beunen ook een prachtig nieuw 
ontwerp voor de Pier gemaakt, kijk op www.
theobeunen.com. 
De huidige Pier is gesloten en wacht op een 
nieuwe eigenaar, als die er ooit komt !
Het zou beter zijn als de huidige Pier, die in 
zeer slechte staat verkeert, wordt gesloopt !
De huidige Pier is in de jaren 60 grotendeels 
gebouwd met gewapend beton, anno 2014 zijn 
er ook andere bouwmaterialen beschikbaar. 
Waarom geen nieuwe Pier in zee bouwen met 
composietmateriaal? Dit materiaal van de 
toekomst is wellicht beter en duurzamer dan 
gewapend beton. In 2012 heeft FiberCore-
Europe samen met Heymans een hybride brug 
van 142 x 6.2 meter gebouwd over de A27, 
kijk naar het filmpje op www.infracore.nl/
verkeersbrug-a27-lunetten.html. Wist u dat de 
brug voor Seinpost ook is gebouwd met com-
posietmateriaal.
Op 7 november 2013 is een motie aangenomen 
waarin het CDA, VVD en de PvdA het College 
verzoekt om een nieuw stedenbouwkundig ka-

Scheveningen is toe aan een nieuwe Pier 
wordt deze gebouwd met composiet, het bouwmateriaal van de toekomst?

der te ontwikkelen voor de Noord Boulevard.
Hommerson, eigenaar van onder andere Pala-
ce Promenade heeft een voorzet gegeven door 
architect Wim de Bruijn een (concept) plan la-
ten ontwerpen voor een nieuwe Noord Boule-
vard, op www.noordboulevard-scheveningen.
nl staat een animatiefilm. In dit ontwerp is 
geen nieuwe Pier opgenomen en ook de aan-
sluiting met de Nieuwe Boulevard van Morales 
ontbreekt.
Ik roep Bouwend Nederland om samen met 
bewoners en ondernemers een integraal plan 
te ontwikkelen voor een nieuwe Scheveningse 
Pier die meteen samen met de Noord Bou-
levard aansluit op de Nieuwe Boulevard van 
architect Morales. De  nieuwe Pier moet een 
toonbeeld worden van de innovatieve kracht 
van Bouwend Nederland, met gebruik van 
nieuwe bouwmaterialen zoals composiet, 
energiezuinig door gebruik te maken zon-
wind-en getijdenenergie en mogelijk een drij-
vende aanlegsteiger voor rondvaartboten.
Ik ben benieuwd naar de reacties en wil graag 
de discussie aangaan om voor Scheveningen 
een nieuwe Pier te realiseren die in de zee 
staat en een Noord Boulevard die naadloos 
aansluit op de Nieuwe Boulevard van Morales.

Hans Grijzen, hansgrijzen@xs4all.nl, 
tel. 0612151222.

Pierificatie, een groepsproject van Rik Verhalle, Erik de Jong, Daan Kuijsten, Ruud Coppens, Jeanine Creutzburg en Sanne Reinaerts van de TU Eindhoven, 
dat de publieksprijs voor een nieuwe Pier op Scheveningen won in 2009. Foto: High five

Van de voorzitter

Voor  u ligt het eerste nummer van de Klinker 
in 2014 en zoals u kunt zien is dat in kleur. 
De Klinker is bijna 30 jaar in zwart-wit ver-
schenen, maar dankzij nieuwe en goedkopere 
technieken kunt u de Klinker voortaan in kleur 
verwachten.
2013 was een vruchtbaar jaar, een van die ont-
wikkelingen is de vernieuwde website www.
scheveningendorp.nl. U kunt daar actuele 
berichten van het WOS en nieuws over Scheve-
ningen lezen
In 2013 zijn in samenspraak met bewoners en 
de Gemeente/het Stadsdeelkantoor een aantal 
zaken gerealiseerd. Hoogtepunten vind ik het 
invoeren van betaald parkeren in Keizerstraat 
West, de “renovatie” van de keerlus van lijn 11 
en erg geslaagd is het opnieuw inrichten van 
het Prins Willemplein. 
In 2014 starten wij met het maken van plan-
nen voor de herinrichting van het kruispunt 
Duinstraat/Prins Willemstraat en daar kunt 
aan bijdragen door plaats te nemen in een op 
te richten werkgroep. In maart staat de feeste-
lijke (her)opening van het Prins Willemplein 
op de agenda. Het WOS wil dit met uw hulp en 
steun tot een groot feest maken, meldt u zich 
daarvoor aan.

Ik wens u een voorspoedig en vooral gezond 
2014 toe.

Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach 
Voorzitter 

WOS verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Op woensdagavond 19 februari 2014 zal het WOS wederom een verkiezingdebat organiseren 
voor de verkiezingen van de Gemeenteraad 2014 die op 19 maart 2014 worden gehouden.
Alle deelnemende partijen zijn uitgenodigd om aan dit WOS verkiezingsdebat deel te nemen (in 
2010 hebben 12 partijen aan het debat deelgenomen).
Uiteraard zullen wij de deelnemers aan de hand van een aantal stellingen bevragen naar hun 
plannen met Scheveningen.
U bent van harte uitgenodigd om aan dit WOS verkiezingsdebat 2014 deel te nemen, het debat 
vindt plaats op woensdag 19 februari 2014 bij het WOS, Badhuisstraat 175 1e etage, aanvang 
debat 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Voor het laatste nieuws over dit debat kijk op de website: www.scheveningendorp.nl
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1. Opening/mededelingen / vaststelling 
agenda

 Voorzitter Jan Lautenbach opent de 
vergadering om 20.00 uur en heet iedereen 
welkom.

2. Vragen aan de wijkagent / rondje door 
de wijk

 Er zijn geen vragen voor de wijkagent.
Mededelingen van de wijkagent:
- per 1 januari 2014 worden korps 

Holland Midden en Politie Haaglanden 
samengevoegd en gaan verder onder de 
nieuwe naam “Eenheid Den Haag”

- Scheveningen, Loosduinen, Overbosch en 
Segbroek werken in teams, aangestuurd 
vanuit Scheveningen 

Vraag: Heeft het ook consequenties voor je werk 
als wijkagent? 

 De basis blijft hetzelfde.
- op  www.politie.nl  kunnen burgers 

kijken hoeveel inbraken er de laatste tijd 
zijn geweest in je wijk. Het doel is het 
inzichtelijk maken en het betrekken van 
burgers, waardoor ze beter gaan opletten en 
melding doen van calamiteiten. een melding 
worden binnen twee weken op de site gezet.

3. Parkeerregeling Scheveningen
 Het ligt in het voornemen van de gemeente 

per 1 maart 2014 de parkeerregeling 
in Scheveningen te versoepelen en te 
uniformeren. Het integrale voorstel is te 
vinden op de website van gemeente Den 
Haag www. denhaag.nl onder bestuurlijke 
stukken met RIS nummer 265306 en is 
op te halen bij het WOS. Het Dagelijks 
Bestuur van het WOS wil graag weten wat 
de bewoners van de voorgestelde regeling 
vinden.

Er worden voor- 
en nadelen 
genoemd:

- verruiming 
parkeerduur 
komt ten goede 
van bezoekers, 
familie en 
verzorgers 

- betaald 
parkeren 
vanaf 13.00 in 
combinatie met 
de verruiming 
van 60 naar 120 
minuten kan 
leiden tot extra 
parkeerdruk in 
het achterland door vroege boulevard- en 
strandbezoekers

- 30 minuten parkeren in de Kuststrook is te 
kort voor bezoekers, die korte tijd in de wijk 
moeten zijn

Vraag: de Jacob Pronkstraat wordt gerekend tot 
de Kuststrook. Kan dat beperkt worden tot het 
gedeelte van de straat vanaf de Keizerstraat tot 
de bocht bij lijn 11?
 Het WOS neemt dit punt mee.
Aangezien er verschil van mening is over de 
andere onderdelen van het voorstel, stelt de 
voorzitter voor een peiling te houden.
 Na peiling blijkt voorkeur te zijn voor: 

parkeren vanaf 13.00 uur, verruiming 
van 60 minuten naar 120 minuten en in 
de Kuststrook maximaal parkeerduur 60 
minuten handhaven.

 De voorzitter van het WOS heeft de 

commissie van de Gemeenteraad gevraagd 
het onderwerp op de inhoudelijke agenda 
te zetten, zodat het WOS haar opvattingen 
mondeling kan toelichten.

Voorstel:  na invoering wijzigingen op 
korte termijn evalueren en kijken naar 
mogelijke verbeteringen - niet meteen alles 
dichttimmeren.
Zijn er genoeg parkeerplekken voor toeristen? 

Toeristen kunnen op de boulevard en in 
de parkeergarages parkeren en vanaf 1 
november is het gratis parkeren op de 
boulevard.

4. Verkiezingen leden Algemeen Bestuur 
2014

 Het Dagelijks Bestuur stelt 3 leden per 
deelgebied voor. Het Algemeen Bestuur gaat 
daarmee akkoord. Begin 2014 vinden de 
jaarlijkse verkiezingen van de leden van het 
Algemeen bestuur weer plaats. In november 
2012 is het rooster van aftreden voor 2014 
al vastgesteld. Wel moet per deelgebied het 
aantal leden in het Algemeen Bestuur nog 
worden vastgesteld.

5. Andere actuele zaken;
 Gladheidbestrijding 
- op doorgaande wegen wordt gestrooid
- bewoners kunnen strooiplekken/straten 

doorgeven via de website van de gemeente  
en via: wos@scheveningendorp.nl; 
emildriesenaar@gmail.com; hansgrijzen@
xs4all.nl 

- vrijwilligers kunnen zich aanmelden als 
donateur van strooiplekken/straten via 
dezelfde gemeente site.

 Prins Willemplein 
 De herinrichting van de Prins Willemplein 

is gereed, op de 3 bomen na. De bomen 
worden in november/december geplant. 
De officiële opening van het plein is op 
29 maart 2014. Vrijwilligers voor de 
organisatie van de officiële opening kunnen 
zich aanmelden bij Hans: hansgrijzen@
xs4all.nl 

 Locatie voor het kunstwerk “De Boom” 
 Voor het kunstwerk “De Boom”, welke 

naast het postkantoor op de Hoge 
Prins Willemstraat staat, wordt een 
nieuwe locatie gezocht. Locaties kunnen 
doorgegeven worden aan het WOS.

6. Samenstelling Algemeen – en Dagelijks 
bestuur in 2014

 Wij zoeken in ieder geval een secretaris en 
beheerder van het WOS pand. 

 Per 1 januari 2014 legt Adri Plugge haar 
functie neer en stopt ook met beheer van 
het pand.

7. Leegstand winkels Keizerstraat
 Adri Plugge:
- in oktober 2013 zijn weer 3 winkelpanden 

leeggekomen in de Keizerstraat
- op de vorige vergadering is gesuggereerd 

met bewoners, ondernemers en gemeente 
om de tafel te gaan zitten en de situatie te 
bespreken.

 De voorzitter: het WOS zal het initiatief 
nemen de partijen bij elkaar te brengen.

8. Rondvraag/sluiting 
 Het afsluiten van de tramovergang 

Jacob Pronkstraat/Vuurbaakstraat voor 
auto’s is van de baan, nagedacht moet 
worden wat hiervan de consequenties 
zijn voor met name het autoverkeer in de 
Wassenaarsestraat.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 30 oktober 2013

Daan van Golden in het 
Gemeentemuseum Den 
Haag 
Het Gemeentemuseum heeft 
een schenking gekregen van 
17 werken van Daan van 
Golden uit de collectie Art 
& Project/Depot VBVR. Van 
Golden staat bekend om de 
verfijning, precisie en de 
eenvoud en scherpte in zijn 
werk Door de fantasie van de 
kunstenaar komen mens-of 
dierfiguurtjes tevoorschijn uit 
vormen en tegenvormen, die 
vervolgens door hem worden 
uitvergroot. Toeval speelt een 
belangrijke rol; een motief 
dat zijn aandacht trekt wordt 

naar voren gehaald. Van Golden vestigt zo de 
aandacht op de rol van de waarneming tijdens 
het werk.
De nieuwe tentoonstelling Daan van Golden – 
Reflecties is van 1 februari t/m 4 mei 2014 te 
zien in het GEM, museum voor actuele kunst in 
Den Haag. 

Delfts Wit - Het is niet alles Blauw dat in 
Delft blinkt

Gemeentemuseum Den Haag

23 november 2013 t/m 21 maart 2014

De geschiedenis van Delfts aardewerk is vooral 
Blauw gekleurd, maar kent vele verschijnings-
vormen, van blauwwit tot kakelbont. Delfts 
Blauw wordt wel gezien als toonbeeld van 
Hollands welvaren in de Gouden Eeuw, en is 
nog altijd zeer geliefd en wereldberoemd. Het 
Gemeentemuseum Den Haag beschikt over een 
van de mooiste en grootste collecties Delfts 
aardewerk ter wereld. Een nieuwe tentoonstel-
ling laat nu zien dat ook Delfts Wit een grote 
rol heeft gespeeld in de Delftse aardewerknij-
verheid door de eeuwen heen. Voor het eerst 
staat ongekleurd Delfts aardewerk centraal. 
Gecombineerd met een installatie van kleur-
rijke stofontwerpen van de Haagse beeldend 
kunstenaar Christie van der Haak ontstaat een 
uniek en eigentijds beeld.  

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
liet Nederland vanaf het begin van de zeven-
tiende eeuw kennismaken met Oosters por-
selein. De glans, de prachtige decoraties en 
de exotische vormen van de creaties spraken 
weliswaar buitengewoon tot de verbeelding, 
slechts de welgestelde burgers konden het zich 
veroorloven om deze bijzondere  producten 
aan te schaffen. De Delftse aardewerkindustrie 
zag dit als een uitdaging en streefde ernaar om 
de uiterlijke kenmerken van het Oosterse por-
selein zo dicht mogelijk te benaderen. Met suc-
ces, want hun verfijnde, luxueus uitgevoerde 
aardewerken product werd wereldwijd gezien 
als het beste alternatief voor het echte (export)

zie voor vervolg pagina 4, 3e kolom 
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Ût-te tent lokke.
Echtelek preitje.

“Jij ‘oort iet in de polletiek, Im.”
“Neen, dà’-weet-ik ôk wel, daer ‘eb ik gien ‘ersene voor.”
“Dà’-bedoel ik geniens, neen, je laet je te gauw ût je tent lokke.”
“ O èèè.”
“ Jae, de mense zegge somtije wat teuge je en vaek stae je gelik op je-achterste biene; je-’oort 
soms mar ‘allef wat of ze zegge.”
“Neen, dà’s iet waer, mar dà-ik me gauw ût me tent laet lokke ken wel waer weze.
Dat-’eb-ik over’e’ouwe ût me jeugd.”
“Wel Im, je gaet me toch iet vertelle dà’-je’ôk al ‘n moeileke jeugd achter de regge ‘eb.”
“Neen, gelukkig iet, mar meschien ken je nog wel ‘euge dat onze moeders vrooger de was drôgde 
op van die ‘oute rekke. Zeumers op te Woensdagmiddag maekte ik van zô’n rek ‘n tent. Me-moe-
der dee d’r ‘n beddesprij over ‘één en ‘n ‘ouwe deke. Zô’n ‘êle middag was ik an ‘t speule met ‘n 
paer vrindinne in ons ‘uisje. Van alles zette we d’r in. Teuge etes-têd mos te tent of’ebroke, mar 
dà’-wulde ik iet.
“Kom Im, daelek komp je vaeder naer ‘ûs en je vrindinne motte ôk gaen ete”, ‘oorde ik tan me 
moeder zegge.
We deeje net of we niks ‘oorde en speulde vorder. Mên moeder mar rope, mar dan lokte ze ons 
de tent ût met ‘n lekkertje. Elleke kêr weer lukte dat. Effe laeter was te stoep voor ons ‘ûs weer 
leeg.”
“Im, ‘t is ‘n pracht ver’ael, dèr. Mar ‘t slaet as ‘n tang op ‘n varreke. ‘T ‘êt niks te maeke met-tie 
lange têne van je. Ik bedoelde geweun mar te zegge as dat je-’iet zô gauw ût je vel mot springe. 
Mar ik ben ‘t gesprek begonne met-te zegge dà’-je-’iet in de polletiek ‘oort. As ik non zô naer je 
lûstert Im, vin ik, dà’-je d’r meschien wel voor deugt, want je weet je toch wel aerdig urreges ût 
te draaie....!”
“Jae”, zee ik, “en ik weet ôk dà’-ik me non mar beter ‘iet ût me tent ken laete lokke.”

Immetje.

Nadruk verboden

Spreukje.
Vele kunnen het alfabet opzeggen van A tot Z, 
maar andersom, van Z tot A,  dat valt tegen.
Immetje.

De website van het WOS is vernieuwd.

In de afgelopen maanden hebben een aantal vrijwilligers, in het bijzonder Emil Driesenaar 
(applaus), de website (www.scheveningendorp.nl) van het WOS aangepast. Met name de 
wijkkrant De Klinker staat er nu in kleur op en de krant is te downloaden, dit is natuurlijk heel 
makkelijk voor de lezers die buiten het verspreiding gebied of in het buitenland wonen. Heeft u 
opmerkingen of wilt u iets op de website laten plaatsen, stuur dan een mail naar:
wos@scheveningendorp.nl. De makers wensen u veel leesplezier.

Op zaterdag 29 maart 2014 zal het vernieuwde Prins Willemplein op prinselijke wijze officieel 
in gebruik worden genomen. Deze activiteit van het WOS zal in samenwerking met het Kalhuis 
worden uitgevoerd. Ter voorbereiding van deze feestelijke gebeurtenis voor Scheveningen wil-
len wij graag in contact komen met Scheveningers die hieraan willen meewerken. Het is de 
bedoeling dat dit evenement een historisch tintje gaat krijgen en daarom roepen wij iedereen 
op die op 30 november 2013 in eigen verklede kleding heeft meegedaan aan de landing van de 
prins, zich aan te melden bij: hansgrijzen@xs4all.nl of wos@scheveningendorp.nl
Ter voorbereiding 
van deze dag zal er 
op dinsdagavond 21 
januari 2014 een in-
formatiebijeenkomst 
worden georgani-
seerd bij het WOS 
Badhuisstraat 175, 1e 
etage, aanvang 20.00 
uur.
Kijk voor het laatste 
nieuws op de website: 
www.scheveningen-
dorp.nl

porselein. Men sprak zelfs over Delfts ‘porce-
leyn’. In de late zeventiende en vroege acht-
tiende eeuw was Delft dan ook de onbetwiste 
wereldleider van dit zogenaamde tinglazuur-
aardewerk.

Ook in Delfts Wit aardewerk was de verschei-
denheid aan gebruiks- en siervoorwerpen 
enorm. In het achttiende-eeuwse interieur 
kwam dit naast en door elkaar voor. In de 
tentoonstelling Delfts Wit in het Gemeentemu-
seum Den Haag wordt onder meer ingegaan op 
de functie van wit Delfts aardewerk, zijn plaats 
in het Hollandse interieur en de wijze waarop 
Delfts Wit zich tot Delfts Blauw verhoudt. 
Daarnaast probeert de tentoonstelling een ant-
woord te geven op de vraag of al het Delfts Wit 

daadwerkelijk in Delft is vervaardigd.  
Installatie van Christie van der Haak

De collectie wit Delfts wordt gepresenteerd 
in een installatie van de Haagse kunstenaar 
Christie van der Haak (1950), in samenwer-
king met Asmir Ademagic (1969). De Christie 
van der Haak Collection bestaat uit rijke stof-
fen voor stoffering, wandbespanning en gordij-
nen. 

Bijschrift bij de afbeelding: Aardewerken plas-
tiek van paard, Delft, 1750-1800 en stofont-
werp van Christie van der Haak, 2013 

Aardewerken plastiek van paard, Delft, 1750-
1800 en stofontwerp van Christie van der 
Haak, 2013

Jacco Olivier – Cycle
2 februari t/m 4 mei 2014  
GEM, museum voor actuele 
kunst

Er gebeurt iets bijzonders 
wanneer de opbouw 
van de schilderijen door 
Jacco Olivier worden 
gefotografeerd en deze 
foto’s zijn omgezet in 
geprojecteerde animaties. 
De dynamiek van het schilderproces komt 
centraal te staan. 

Cycle (2012) is een 14 minuten durende 
animatie die de hele ruimte van het souterrain 
van het GEM vult. Als beschouwer voel 
je je hierdoor onderdeel van een rustig 
veranderend landschap. Je bent als het ware 
gesitueerd in een schilderij, in een verhaal 
zonder begin of einde, in een voortdurende 
cyclus.

vervolg van pagina 3, 3e kolom

Prins Willemplein, heropening op 29 maart 2014
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Beste aanwezigen, 
Vandaag neemt Adri Plugge afscheid als lid 
van het Dagelijks Bestuur van het Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp (WOS). 

KVS
Voordat Adri bij het  WOS over de vloer kwam 
was zij actief bij korfbalvereniging KVS, in de 
Klinker van juli 1997 wordt aandacht besteed 
aan het nieuwe kunstgrasveld. 
Ik kan mij nog herinneren dat een delegatie 
van KVS bij het WOS om 
ondersteuning had gevraagd 
omdat omwonenden?? tegen het 
kunstgrasveld waren, ik weet 
niet of Adri hierbij aanwezig 
was.

Dr. de Visserplein
Het Dr. de Visserplein is als een 
rode draad verbonden met Adri.
Voordat Adri bij het WOS actief 
werd is er in 1997 een offerte 
gemaakt voor de herinrichting 
van het Dr. de Visserplein, 
het WOS heeft hier een rol in 
gespeeld bij het verkrijgen van 
subsidies. 
Adri zal er in die tijd ook wel bij 
betrokken zijn geweest, enige tijd later komt 
haar naam voor op de presentielijsten van 
Boog.
Samen met familie De Groot heeft Adri zich 
ingezet om het verwaarloosde plantsoentje 
nieuw leven in te blazen, in de Klinker van 
februari 2003 staat een foto waarin Adri een 
boeket bloemen afgeeft aan familie De Groot 
bij het gereed komen van het vernieuwde 
plantsoentje. 
Het Dr. de Visserplein zou in de jaren daarna 
voor gespreksstof blijven zorgen, waren het 
niet de zwervers, brand in het Haags Hopje, 
planten die niet willen bloeien, hekwerk, 
hangjongeren,  Adri had elke WOS vergadering 
wel weer wat te melden over het plein. 
Wijkagent Rene Teunissen heeft er grijze haren 
van gekregen.
Dan de verbouwing van het schoolgebouw 
tot wooneenheden, zelfs tot aan de Raad van 
State is Adri samen met enkele buren hierbij 
betrokken geweest. 
Quote van buurman Jacob Pronk: “Als er iets 
gebeurde en/of gebeurt op het pleintje, Adri 
wist het en, als het nodig was, gaat zij op zoek 
naar een oplossing”.

WOS website.
In december 2003 heeft Adri (geboren 
in Katwijk) samen met Toby, beiden in 
Scheveningse dracht, een promotie wandeling 
gemaakt door het dorp om te melden dat de 
website van de WOS geopend was. Het was die 
dag verschrikkelijk slecht weer en we hebben 
staan schuilen in de Badhuisstraat bij de 
haringkar van Wilgers.

Dagelijks Bestuur.
Vanaf 2008 tot en met heden heeft Adri deel 
uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur van het 
WOS zij was in deze functie verantwoordelijk 
voor de huishoudelijke zaken en de PR. 
Voor de huishoudelijke taken hebben wij in 
Hanneke Oortgiessen een geschikte opvolger 
gevonden.
Quote van Jan Brand, oud WOS voorzitter:  

“Adri is een van die Scheveningers die 
zich zonder eigen belang inzetten voor 
Scheveningen en daarbij respect toont voor 
politiek, burger en eigen wensen”.

Jetta Klijnsma
Toen wij samen op 25 januari 2009 bij het 
afscheid van wethouder Jetta Klijnsma, de 
oud wethouder van Cultuur en Financiën, in 
het Theater aan het Spui aanwezig waren, zei 
Jetta tegen Adri: wat leuk dat je samen met je 

echtgenoot gekomen bent !

WOS actie Eigen Stoepje 
Schoon.
Op 26 september 2009 heeft 
het Adri in het kader van de 
actie Eigen Stoepje Schoon 
van harte meegewerkt aan het 
uitdelen van de 2000 groene 
bezems bij de kinderboerderij, 
maar Adri zorgde er ook voor 
dat er bezems overbleven voor 
haar eigen buren.

Deelname in overleggroepen.
Adri heeft namens het 
WOS deelgenomen aan; 
Kuststrookoverleg, De 

Overloop, Anton Constandse, en was 
uiteraard deelgebiedsvertegenwoordiger van 
Keizerstraat-West.

Fotograaf.
Adri had ook tot taak om foto’s te maken van 
belangrijke gebeurtenissen op Scheveningen, 
menig foto is geplaatst in onze wijkkrant De 
Klinker.

Tramhalte
Adri, we zullen geen afspraakjes meer maken 
bij de tramhalte op de hoek van de Jurriaan 
Kokstraat, als we op weg waren naar een VVD 
borrel, de jaarlijkse nieuwjaarsrecepties in 
het IJspaleis of een andere bijeenkomst om de 
Scheveningse belangen te behartigen.

Wat nu ?
Adri wil wat anders gaan doen, in de Klinker 
van juli 1997 werd een cursus genealogie 
aangeboden door het Gemeente archief, zou 
Adri dat toen ook gelezen hebben ? 
Opvallend is dat er in dat zelfde nummer 
aandacht wordt gevraagd voor de leegstand in 
de Keizerstraat, dit onderwerp heeft Adri met 
enige regelmaat tijdens de WOS vergaderingen 
aan de orde gesteld en is nog steeds actueel.

Tot slot.
Beste Adri ik ga afronden, helaas kunnen wij 
nog geen nieuwe vertegenwoordiger bekend 

Adrie Plugge
een geboren Katwijkse in Scheveningse dracht

BEDANKT! 
  
Allemaal erg bedankt voor jullie bijdragen 
van mijn afscheid van het WOS. Ik heb hier 
erg van genoten. De moeite die ieder hiervoor 
genomen heeft, is fantastisch. De bloemen en 
de ets niet te vergeten. De kaarten e-mails, 
telefoontjes en alle persoonlijke mooie 
woorden. Het zal mij nog allemaal lang in 
herinnering blijven. 
Ik hoop velen van jullie nog tegen te komen in 
de toekomst.  
Nogmaals dank, 
  
Hartelijke groet, 
  
Adri Plugge van der Plas

maken voor jouw deelgebied Keizerstraat-
West, maar wie weet gaat dit afscheid 
bewoners in Keizerstraat-West aan het denken 
zetten. 
Adri ik wens jou, mede namens het Algemeen 
Bestuur van het WOS, samen  met je 
echtgenoot Ab nog een groot aantal gezonde 
jaren toe.

Hans Grijzen

Herinrichting 
kruispunt Duinstraat/
Scheveningseweg.
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft geld beschikbaar gesteld voor de 
herinrichting van het kruispunt: Duinstraat/
Scheveningseweg/PrinsWillemstraat/
Badhuisstraat.

Het WOS start op 5 februari 2014 met een 
werkgroep om te brainstormen en plannen 
te maken voor dit kruispunt. Wie hieraan 
wil meedoen wordt verzocht zich aan te 
melden bij hansgrijzen@xs4all.nl of wos@
scheveningendorp.nl
De startbijeenkomst vindt plaats in de grote 
zaal van het WOS, Badhuisstraat 175 1e etage, 
aanvang 20.00 uur.
Kijk voor meer nieuws op de website: 
www.scheveningendorp.nl

Ouderencentrum

Op  woensdag 18 december is in Scheveningen 
in het wijkcentrum Het Kalhuis het Centrum 
voor ouderen geopend.

Bij het Centrum voor Ouderen kunnen mensen 
terecht voor vragen op het gebied van zorg, 
werk, welzijn en gemeentelijke dienstverlening 
(voorzieningen gehandicapten, hulp bij het 
huishouden en juridische dienstverlening). Sa-
men met een professional wordt gekeken naar 
de vraag en er wordt direct hulp en ondersteu-
ning geboden. Aangezien het inlooppunt ge-
vestigd is in een bestaande accommodatie is er 
altijd wel iemand aanwezig om hulp te bieden. 
Dit maakt dat het Centrum voor Ouderen toe-
gankelijk en laagdrempelig is. De openingstij-
den zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) 
van 11.00 uur - 14.00 uur, maar ook buiten 
deze tijden is er altijd wel iemand aanwezig 
die kan helpen. 
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Dit Scheveningse Schuitpraatje is opgetekend 
door wijlen de heer T.I. van Leeuwen medeop-
richter van de voorganger van het Muzee. Het 
schuitpraatje verhaalt over alles van vroeger, 
eind l9e eeuw, begin 20e eeuw, dus de tijd van 
de bomschuiten dat met visserij en zaken daar-
omheen te maken had. 

Haringvissen. De eerste reis van het seizoen.
Het vertrek
De mannen wuifden nog wat naar de achter-
blijvenden op het strand. Men ging het dek op-
ruimen. Een en ander vastsjorren. En het was: 
Bezaansschoot aan. Men kreeg een borreltje 
als men voor matroos voer. Dan je kooi opma-
ken. In de grote schuiten had men zes kooien, 
in elke boeg een dwarsscheeps, twee onder en 
twee boven langsscheeps. De stuurman deelde 
de wacht in.
Met de haringvisserij draaide hij niet mee in de 
wacht. Wel was hij voor alles verantwoordelijk 
en gaf orders. Als je land ziet, vreemde vuren 
of vaartuigen in de weg komen, direct waar-
schuwen.
Had men goede, dat is ruime wind, dan was 
men in vier à vijf dagen ter plaatse, ter hoogte 
van Lerwick. Onder het uitvaren was men be-
zig met enkele kleinigheden te maken, zoals 
klûsmatten1 maken voor ‘schavielingen’2 van 
de reep; de vlag of bolbakens op de jonen3; lui-
erdoppen4 en kaakmesjes5 klaarmaken.
Had men een vrijer aan boord, dan kwam hij 
met een grote koek en fles wijn voor de dag, 
die hij had meegekregen van zijn vrijster. De 
koek en de wijn werd onderling verdeeld en 
de vrijster kreeg later een half vat of tonnetje 
haring.
Had men tegenwind dan duurde het wel veer-
tien dagen of drie weken voor men ter plaatse 
was.

Het vissen
Ging men vissen, dat heette aan schot, dan liet 
men eerst de zeilen zakken en opbergen. De 
giek werd uit het oog gelicht en aan bakboord 
in de zij gelegd. Met een bries liet men de mast 
lopen opdat men niet zo snel afdreef. Het kie-
leinde moest men uit de kassing lichten wat 
niet altijd in één ruk gebeurde, De stuurman 
zei wel eens: ‘’Nou jongens in éénen hoor, voor 
een half zesje. Dat was wat stukken zeekaak 
bij thee- of koffiedrinken. Dan was het één, 
twee, drie op het zeetje en met een ruk werd 
de mast gelicht. op de zijplank gelegd en onder 
de beting6 geschoven en men zette hem vast 
aan bak- en stuurboord. leder stond op zijn 

plaats en het schieten van de netten begon met 
de woorden: ‘’Als het de baas belieft’’. Paaien 
maar! De stuurman roept: “Op hoop van ze-
gen!’’ 
De schotters lichten hun pet en het eerste 
net word in zee gepaaid. De stuurman maakt 
de seizings aan de reep7 vast, een ander de 
breeltouwen8. Het polletje9 of teefje9 wordt 
overboord gezet. Het is een klein punt- of buik-
breeltje geverfd met de merken van de reder 
en zijn naam op de bodem gezet.
Twee man tilden de vleet op, twee paaiden de 
vleet uit, één gaf de breels aan en één stond bij 
de reep om indien nodig te stoppen. Heeft men 
de vleet van vijf en zestig netten uit, dat is ruim 
twee kilometer, dan wordt de reep aan de be-
ting vastgemaakt.
Men schoot op verschillende tijden van de dag. 
Deed men het in de namiddag dan kookte men 
meteen het avondeten: rijst en gebakken ha-
ring die men eerst op at. Daarna rijst met bier.
Voor het eten deed men de plicht. Men zong 
een psalmvers, las een kapittel uit de bijbel en 
er werd gebeden.

1 klûsmatten:: om schade door slijten van de 
reep in de kam (kluis(gat)) werd er een mat 
van touw in gelegd
2 schavielingen: inslijten van de kabel door de 
bewegingen van het schip
3 jonen: drie jonen per nettenrij; één aan het 
begin, één in het middel en één aan het eind 
(uiterjoon)
4 luierdoppen: van deze term heb ik niet kun-
nen achterhalen wat het betekent. Als iemand 
het weet dan wil de redactie dat graag verne-
men (Heemraadstraat 239, 2586SW Scheve-
ningen of Klinker.wos@gmail.com)
5 kaakmesjes: dit zijn gewone mesjes, maar 
door het er mee werken in de natte en koude 
omstandigheden op zee werd het heft van het 
mes verdikt met touw om meer grip te krijgen
6 beting: versteviging bij de boeg van het schip 
(bolder)
7 reep: touw waar de netten aan vastzitten
8 breeltouw: een breel is een ton, later zijn die 
vervangen door drijvers. Ze lopen in een punt 
en de punt gaat naar beneden in het water. 
Breeltouw is het touw waarmee de breel aan 
de reep vast zat. 1e breel of 2 breels werd teef 
(zie 9) genoemd
9 polletje of teefje: drijvers

Met dank aan K.H. Pronk en J.C. de Jong voor 
de technische aanwijzingen.

Schuitpraatje

Ook in 2014 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.
Hans Grijzen, Wim Taal, Maria Nelck, Ciska 
Bourseul, Herman  Annegarn en Emil 
Driesenaar hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Jan Lautenbach heeft zich verkiesbaar gesteld 
voor het deelgebied Vuurbaakstraat e.o..
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 welk deelgebied de straat 
waar u woont thuishoort.
Onderstaand per deelgebied het aantal zetels 
waarvoor verkiezingen plaatsvinden:
Badhuisstraat-West 3 zetels
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
Wanneer u zich kandidaat wilt stellen voor 
een zetel in het Algemeen Bestuur kunt u 
een briefje schrijven  aan WOS Badhuisstraat 
175,2584 HH Scheveningen, een mailtje 
sturen naar wos@scheveningendorp.nl of een 
telefoontje te plegen naar (070)3500034.

Met vriendelijke groet,
Jan lautenbach
voorzitter

Afscheid van een kleurrijk 
stukje Scheveningen
Op de hoek van de 
Prins Willemstraat, 
Badhuisstraat zult 
in de toekomst niet 
meer de bloemen-
kiosk aantreffen. De 
kiosk moest wijken 
voor de nieuwbouw 
voor Hoogvliet. 
Toch jammer. 

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

REDACTIE
Jessie Moermans
Eindredactie Ap Mos

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

Kopijdatum

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

27 februari 2014

Aan
Gemeente  Den Haag / Griffie

Scheveningen,  19 november 2013
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: U13.099
Betreft: voorstel wijziging parkeerrege-
ling Scheveningen d.d. 2 oktober 2013 (RIS 
265306)

Geachte leden van de commissie Leefomge-
ving,

Momenteel is bovengenoemd voorstel onder-
werp van gesprek in uw commissie.
Het werkgebied van het Wijkoverleg Scheve-
ningen Dorp (WOS) beslaat een groot gedeelte 
van het gebied waar het in het voorstel over 
gaat.

Inleiding
Het betaald parkeren is in het verleden inge-
steld om via het systeem van beprijzing de 
schaarse parkeerplekken in de openbare ruim-
te te verdelen.
Uitgangspunt hierbij is dat bewoners (in het 
bezit van een auto) voorrang krijgen. De be-
woners betalen een relatief gering bedrag 
waarvoor zij hun auto in de nabijheid van hun 
woning kunnen parkeren.
In zijn algemeenheid is dat ook aardig gelukt. 
In het werkgebied van het WOS wordt, in ver-
gelijking met de tijd, dat het betaald parkeren 
nog niet ingevoerd was, nog maar in geringe 
mate op verboden plaatsen (denk hierbij aan 
opritten, stoepen, hoeken van straten enz.) 
geparkeerd en de bewoners kunnen hun eigen 
auto in de nabijheid van hun woning parkeren.
Dat wil nog niet zeggen dat er een overvloed 
aan parkeerplekken is. Over het algemeen 
staan in het Dorp, maar ook in het Renbaan-
kwartier, de parkeerplekken aardig vol. Ook 
moet er in een gedeelte van het gebied nog 
Ondergrondse Restafval Containers (ORAC’S) 
worden geplaatst. Deze nemen ruimte in be-
slag. Het toenemend aantal oplaadpunten voor 
elektrische auto’s gaat ook ten koste van vrij 
beschikbare parkeerplekken.
Bezoekers van de betrokken wijken kunnen 
tegen betaling parkeren. Daarnaast bestaat er 
nog een breed scala van vergunningen voor 
specifieke groepen (niet uitputtend): huisart-
sen, verloskundigen, bedrijven, verhuizers, 
mantelzorgers, invaliden, bezoekers enz.
Kortom aan bijna iedereen is gedacht.

Het voorstel
Hoewel in de opvatting van het WOS het hui-
dige regime over het algemeen als bevredi-
gend wordt ervaren is het goed periodiek te 
kijken of er mogelijkheden tot verbetering zijn, 
zonder daarbij oude problemen weer de kans 
te geven de kop op te steken en nieuwe te cre-
eren.

- Gratis parkeren van 10.00 – 13.00 uur 
en de uniforme maximum parkeerduur 
van 120 minuten. 

Deze versoepeling van het parkeerregime 
heeft zeker positieve effecten voor de parkeer-
doelgroep zoals omschreven op pagina 5 van 
het voorstel. Het kan er echter ook toe leiden 
dat bezoekers van de boulevard en het strand 
weer in de woonwijken gaan parkeren.
Boulevard- en strandbezoek begint steeds 
vroeger en in combinatie met het feit dat in 
Het Achterland in het voorstel i.p.v. 60 mi-

nuten 120 minuten geparkeerd mag worden, 
wordt het weer aantrekkelijk om voor een 
betrekkelijk gering bedrag per auto naar de 
boulevard en het strand te gaan. De term Het 
Achterland suggereert wel dat dit straten ver 
gelegen van de boulevard zijn, maar dat is niet 
het geval.

Als het gratis parkeren in de periode tot 13.00 
uur leidt tot een ongewenste verhoging van 
de parkeerdruk in de woonwijken moet inder-
daad, zoals in het voorstel staat, de venstertij-
den opnieuw bekeken worden. Wanneer de op-
rekking van de maximum parkeerduur tot 120 
minuten leidt tot een ongewenste parkeerdruk 
moet opnieuw naar deze 120 minuten worden 
gekeken. Of het straattarief dan verhoogd moet 
worden is een optie; teruggaan naar 60 minu-
ten kan ook.

Vergunningengebied De Kuststrook
Het College stelt voor de parkeerduur te maxi-
meren op 30 minuten. Het WOS is het met dit 
voorstel niet eens. De huidige parkeerduur van 
60 minuten zorgt er al voor dat de ongewenst 
parkeren (voor boulevard- en strandbezoe-
kers) niet of nauwelijks voorkomt. De parkeer-
duur beperken tot 30 minuten is derhalve niet 
nodig. Voor bezoekers welke maar voor korte 
tijd in het gebied moeten zijn is 30 minuten 
parkeren vaak (veel)te kort, maar 60 minuten 
is voldoende. Te denken hierbij aan kortston-
dig “sociaal” bezoek, leveranciers enz. 

Resume:
- Het WOS kan voorhands akkoord gaan 

met de uitbreiding in het Vergunningen 
gebied Het Achterland (verruiming niet 
betaald parkeren van 10.00 uur naar 
13.00 uur en betaald parkeren verrui-
men van 60 naar 120 minuten).

- Het WOS stelt voor in het Vergunningen 
gebied De Kuststrook de parkeerduur 
op 60 minuten te handhaven c.q. te be-
palen (in het werkgebied van het WOS; 
vanaf lijn 11 tot de Scheveningse Slag).

Tot slot merkt het WOS nog op dat volgens het 
voorstel de gehele Jacob Pronkstraat tot het 
Vergunningen gebied De Kuststrook wordt 
gerekend. Het WOS stelt voor dit te beperken 
tot het gedeelte voor de 
straat vanaf de Keizer-
straat tot de bocht bij 
lijn 11.

Het WOS vraagt zich 
verder af of de Gevers 
Deynootweg niet een 
logischer grens voor de 
Kuststrook is. Immers 
door de straten tot de 
Dirk Hoogenraadstraat 
hiertoe ook te rekenen 
betekent dit, dat in deze 
straten twee parkeerre-
gimes gaan gelden. 

Het WOS wordt graag in de gelegenheid ge-
steld haar opvattingen mondeling in de verga-
dering van de commissie toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach
Voorzitter

Reactie van het WOS op voorstel wijziging parkeerregeling
U heeft het gemerkt, het bleef maar regenen 
en alle kranten stonden vol met artikelen over 
de wateroverlast. U vraagt zich nu natuurlijk af 
wat dit met de tuinkolom te maken heeft.Ik zal 
het u uitleggen.
In deze tijd waarin iedereen het druk heeft, 
worden de tuinen dicht bestraat om vooral 
niet veel werk te hebben. Hierdoor wordt het 
steeds lastiger om het water weg te krijgen. 
Al het water gaat via afvoeren naar het riool 
en dat geeft weer overbelasting. Daarom nu 
van mij een oproep:  In elke tuin kunnen plan-
ten geplant worden welke weinig onderhoud 
vergen. Door deze planten te zetten krijgen 
vogels,vlinders en insecten meer woonruimte 
en voedsel en een deel van het vele water 
kan wegzakken in de grond. We kunnen den-
ken aan de diverse klim- en leiplanten die 
tegen schuttingen of gevels geplaatst kunnen 
worden, maar een paar tegels uit de tuin en 
beplanten met vaste planten welke weinig on-
derhoud behoeven is ook mogelijk. Welke zult 
u zich nu afvragen, nu de volgende planten zijn 
ideaal als beplanting met weinig onderhoud; 
De Alchemilla of vrouwenmantel dekt lekker 
de grond af en geeft geel/groene bloemen, de 
diverse aster soorten, de diverse geranium 
soorten, de schoenlappersplant ( Bergenia), 
Nepeta of kattenkruid en natuurlijk de diverse 
siergrassoorten van groot tot klein . Een plant 
wil ik extra onder de aandacht brengen om-
dat hij niet vaak gezien wordt, maar zeker de 
moeite waard. De Liriope muscari is een in de 
nazomerbloeiende plant die weinig eisen stelt 
aan de bodem.( zie de foto) Hij heeft bloeiaren 
die wat lijken op de bloemen van het bolge-
wasje Muscari beter bekend als het blauwe 
druifje. Hij bloeit lang en heeft nauwelijks on-
derhoud nodig (eens in de 4 jaar scheuren en 
terug planten). 
Ik wens u een minder natte winter toe.
Herman

Water, Water en nog eens water
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Voorontwerp rotonde West-
duinweg-Zeesluisweg-Duin-
straat in de inspraak 
  
Het college van B&W heeft het voorontwerp 
voor de aan te leggen rotonde op de kruising 
Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat vrijge-
geven voor inspraak.  
 
De inspraakperiode loopt van 6 november tot 
en met 18 december 2013. De stukken zijn in 
te zien via de website van de gemeente Den 
Haag, bij het Haags Informatie Centrum in het 
stadhuis aan het Spui en bij het stadsdeelkan-
toor Scheveningen (Scheveningseweg 303). 
Op 19 november tussen 16.30 en 19.30 uur is 
er een inloopbijeenkomst voor omwonenden 
en andere belangstellenden in de Derde Am-
bachtsschool, Zwaardstraat 16 te Schevenin-
gen.  
 
De kruising Westduinweg-Zeesluisweg-Duin-
straat is een belangrijke verbinding in Scheve-
ningen. Vooral op drukke, zomerse dagen ont-
staan hier snel opstoppingen. De VVD-fractie 
heeft op 29 maart jl. een initiatiefvoorstel in-
gediend om de doorstroming op de kruising te 
verbeteren. Uit onderzoek bleek dat een roton-
de de verschillende verkeersstromen beter kan 
verwerken. Ook is een rotonde veiliger, omdat 
fietsers en auto’s van elkaar gescheiden zijn.  
 
Na afloop van de inspraakperiode worden de 
inspraakreacties verwerkt en wordt een defi-
nitief ontwerp vastgesteld. Naar verwachting 
kan in de tweede helft van 2014, na het strand-
seizoen, gestart worden met de aanleg van de 
rotonde.

Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders

Scheveningen, 10 december 2013
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: U13.115
Betreft: Inspraak kruispunt Westduinweg.

Geachte dames en heren,

Het Algemeen Bestuur van het Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp is zeer verheugd met uw 
voornemen om in 2014 een rotonde aan te leg-
gen ter hoogte van de Westduinweg/Zeesluis-
weg zoals wij dat o.a. hebben aanbevolen op 
pagina 6 van ons Verkeerd Circulatie Plan d.d. 
19 november 2010.

Vanuit de vergadering d.d. 27 november 2013 
zijn een viertal opmerkingen gemaakt:

1. Is het mogelijk dat de HTM bus een 
aparte halteplaats krijgt zodat de rij-
baan niet wordt geblokkeerd tijdens 
het stoppen bij de halte voor de flat 
Hoog Lindoduin?

2. Kan de middenberm op de Westduin-
weg ter hoogte van de Aldi worden 
gesloten voor het autoverkeer dat ko-
mende vanaf de parkeerplaats linksaf 
wil richting Duindorp?

3. Is het mogelijk om de ventweg Duin-
straat, voor de oude Brandweerkazerne 
en Politiebureau open te stellen voor 
het verkeer dat komende vanuit de 
Duinstraat rechtsaf wil slaan naar de 
buurt Oud Scheveningen ?

 Bijkomend voordeel is dat dit verkeer 
niet eerst via de nieuwe rotonde rechts-

af de  Zeesluisweg moet inrijden en 
vervolgens weer rechtsaf over het spoor 
zijn weg moet 
 vervolgen naar de buurt Oud Scheve-
ningen.

4. Het geplande parkeerterrein aan de 
linkerzijde van de flat Hoog Lindoduin 
kan worden bereikt via een weg achter 
de sporthal Lindoduin. De vergadering 
vraagt zich af of dit een handige routing 
is voor taxibusjes en ambulances. Wij 
stellen voor om met name voor hulp-
diensten aan de voorzijde van de flat 
Hoog Lindoduin een parkeerplaats aan 
te leggen. 

Het verheugt ons zeer dat er ook middelen 
beschikbaar zijn gesteld om het kruispunt 
Duinstraat/Scheveningseweg/Badhuisstraat 
en Prins Willemstraat aan te pakken in relatie 
tot het te realiseren nieuwbouwproject van 
Hoogvliet.
Tot slot merken wij op dat er in ons rapport 
Verkeerd Circulatieplan ook hebben gepleit 
voor een rotonde  ter hoogte van het kruispunt 
Statenlaan/Westduinweg.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid onze opmer-
kingen mondeling toe te lichten.

In afwachting  van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het WOS
Jan Lautenbach, voorzitter

CC. Directeur Stadsdeelkantoor Schevenin-
gen, Brandweer Scheveningen, Politie Nieuwe 
Parklaan, deelnemers V&P overleg, BOH.

WOS reactie op het voorstel 
rotonde Westduinweg

rotonde Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat

Over prullebakken
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
van het raadslid C.J. Pluimgraaff 
In oktober 2012 stelde mijn fractie vragen 
over de schade aan de nieuw aangelegde bou-
levard van Scheveningen. De schade bestond 
uit scheuren in de basaltstenen en roest op de 
prullenbakken. Het college gaf in reactie op 
onze vragen aan dat de problemen verholpen 
werden en dat de leverancier voor de extra 
kosten opdraaide. Over de prullenbakken werd 
gesteld dat de roestplekken een gevolg waren 
van een fabricagefout. Inmiddels staan wij 
aan de vooravond van de vervanging van de 
1850(!!) prullenbakken op Scheveningen. Het 
CDA maakt zich echter zorgen over de nieuwe 
prullenbakken. Dezelfde leverancier levert per 
slot van rekening de prullenbak en het is ons 
onbekend of het nu een fabricagefout was die 
eenvoudig te verhelpen is of dat het gaat om 
de kwaliteit van de onderdelen van de prul-
lenbak op zichzelf. Met andere woorden is de 
leverancier die bij de vorige aanbesteding als 
keuze uit de bus is gekomen capabel om een 
prullenbak te leveren die bestand is tegen de 
omstandigheden op en rond de boulevard van 
Scheveningen en gaat deze nieuwe lichting wel 
voldoen aan de beloofde hoge kwaliteitseisen 
van de ‘Overal Vision Scheveningen Boule-
vard’? 
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Het was in de laatste weken van het jaar een 
drukte van belang in ons Muzee – een beetje 
dezelfde winterse bedrijvigheid als vroeger 
heerste aan de haven, wanneer de loggers bij 
Bouweteelt werden ‘afgesneden’.

Boekpresentatie Geschiedenis van Scheveningen
Nog voordat de maand begon vond op 30 no-
vember de presentatie plaats van het eerste 
deel van het nieuwe tweedelig boekwerk Ge-
schiedenis van Scheveningen. Eerder op die 
historische dag van de Landing van de Prins 
had ik het eerste exemplaar op het strand mo-
gen aanbieden aan koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima. Het tweede exemplaar 
werd tijdens de presentatie overhandigd aan 
de heer Houtschild, voorzitter van de Stichting 
’s-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor 
boekhandelaren en uitgevers, de hoofdspon-
sor van het boek. Het is een prachtige uitgave 
geworden. 320 bladzijden dik en met vele 
mooie en grote kleurenillustraties. Dit eerste 
deel bestrijkt de periode vanaf de vroegste tijd 
tot 1875. In de museumwinkel en boekhandel 
is het te koop voor € 39,50. Het tweede deel 
bevat de geschiedenis vanaf 1875 tot en met 
2013 en zal eind november van dit jaar ver-
schijnen.

Tentoonstelling Vorstelijke Voet aan Wal
Op 7 december vond onder grote belangstel-
ling de opening plaats van deze tentoonstel-
ling, die laat zien hoe prins Willem Frederik 
op 30 november 1813 na een ballingschap van 
bijna 19 jaar voet zette op het Scheveningse 
strand en hoe die historische gebeurtenis 
sindsdien om de 25 jaar steeds is herdacht 
en nagespeeld. De tentoonstelling werd ge-
opend door de Leidse hoogleraar Vaderlandse 
Geschiedenis en lid van het Nationaal Comité 
Henk te Velde, die het eerste exemplaar van 
het 19de deeltje van onze Historische Reeks in 
ontvangst nam. Daarin worden alle vieringen 
van de landing beschreven. Het fraai uitge-
voerde boekwerkje met mooie afbeeldingen 
telt 124 bladzijden en is in de museumwinkel 
te koop voor € 14,95. Maar donateurs kunnen 
het op vertoon van hun donateurspas gratis 
komen ophalen. De tentoonstelling loopt tot en 
met 16 maart 2014.

Aanwinst: Vaandel Scheveningse Schutterij 
Muzee Scheveningen kreeg ter gelegenheid 
van de Landing van de Prins van de gemeente 
Den Haag voor onbepaalde tijd in bruikleen 
een fraaie replica van het vaandel van de Sche-
veningse Schutterij uit omstreeks 1787. Het 
oorspronkelijke vaandel behoorde ooit tot 
de collectie van het Gemeentemuseum, maar 
raakte vermoedelijk bij de evacuatie van de 
collectie tijdens de oorlog kwijt. Gelukkig was 
er nog een afbeelding van, op basis waarvan de 
replica kon worden gemaakt. Het vaandel heeft 
een plek gekregen in de Scheveningenzaal en 
zal op (Scheveningse) hoogtijdagen mogen 
worden gebruikt. Muzee Scheveningen is de 
gemeente hiervoor zeer erkentelijk. Nu nog de 
heroprichting van de Scheveningse Schutterij…

Drukbezocht Kerstland
Weer een week later bezochten op zaterdag 14 
december ruim 950 bezoekers ons Kerstland. 
De hele dag door was het op dit niet meer weg 
te denken winterevenement een drukte van 
belang. Alle Vrienden van Muzee hadden weer 
hun uiterste best gedaan om aan de kramen 

een zo mooi en gevarieerd assortiment te bie-
den. Daarin zijn zij uitstekend geslaagd: aan 
het eind van de dag was veel uitverkocht. Ook 
vanaf hier dank aan onze Vrienden! Dit jaar 
wordt Kerstland gehouden op zaterdag 13 de-
cember. Safe the date!.
 
Tentoonstellingsprogramma 2014
Er valt trouwens nog veel meer in de gloed-
nieuwe 2014-agenda te noteren. Er staan vier 
mooie tentoonstellingen op stapel:

•	22 Maart t/m 4 mei: de tentoonstelling Het 
Schevenings oeuvre van de kunstschilder 
Jhr. mr. J.A. de Jonge (1864-1927), uit de 
verzameling van de Haagse collectioneur en 
gastconservator Fred Klomp. De expositie, 
die mede in het teken staat van het 150ste ge-
boortejaar van de schilder, bevat tientallen 
werken (aquarellen en schilderijen) die een 
prachtig beeld geven van o.a. het Schevening-
se bad- en strandleven.

•	 Van 10 mei t/m 8 juni de tentoonstelling 
Kunst op Scheveningen, waarop Schevening-
se kunstenaars van het kunstenaarscollectief  
‘KopS’ hun werk tonen uit diverse disciplines.

•	Daarna volgt van 28 juni t/m 7 september 
de grote zomertentoonstelling 50 jaar Rol-
ling Stones in het Kurhaus, 8 augustus 1964-
2014. Op die datum zal het precies vijftig jaar 
geleden zijn dat ‘de Stones’ hun legendari-
sche optreden hadden in het Kurhaus: na vijf 
nummers moesten zij stoppen omdat in de 
zaal een complete chaos uitbrak en honderd 
man politie nodig was om de zaal te ontrui-
men. Het concert is mede bekend geworden 
door de filmbeelden die er van het concert en 
de rellen zijn gemaakt. .

•	 Van 20 september t/m eind december de 
najaarstentoonstelling Drie massagraven 
voor de Nederlandse kust, gewijd aan de 
ondergang van drie Engelse kruisers voor 
de kust van Scheveningen op 22 september 
1914 – honderd jaar geleden. 1459 Britse 
militairen kwamen door de Duitse torpedo’s 
om en slechts 837 opvarenden overleefden 
de ramp. Een deel van de omgekomen ligt be-
graven op de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan. De tentoonstelling zal van deze 
scheepsramp, een van de grootste in de we-
reldgeschiedenis, een indrukwekkend beeld 
geven.

Namens allen in Muzee Scheveningen wens ik 
U een Gelukkig Nieuwjaar - naar aloude Sche-
veningse traditie gebiedt ‘op z’n Schevenings 
en in dichtmaat’:

‘Et jaer is weer klaks om’evloge
‘etis weer Bouweteelt.
De daege lenge zienderôge
Nog effe en de graaitêd is in beeld.
Kik ons Muzee: ‘etis ’n smul
Nurregens ‘e je zulk prachtig spul!
Schût en schelp en Schevening’
Kleiderdacht – d’r ontbreekt gien ding.
Tentônstelling of prooverijtje:
Elleke dag een leevend breitje!
An iederien op Schevening én in De ‘Aeg
Wens ik ‘artelek en graeg
Zegen en Bewaering
En een lekker scheepje ‘aering.
Of, ôk nog aars ‘ezeid:
’t nôdige voor têd en eeuwegêd!

Mr. Hendrik Cornelis Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 38
1.  Kan het college een toelichting geven op de 
kwaliteitseisen die zijn gesteld bij de aanbeste-
ding van de prullenbakken op de boulevard?
Aan de afvalbakken die zijn geplaatst op de 
boulevard en in overige delen van Den Haag 
zijn eisen gesteld wat betreft materiaal en be-
werking van het materiaal zodat het geschikt 
is voor klimaatklasse C5. Dit is de zwaarste kli-
maatklasse voor atmosferische corrosie.  
2.  Kan het college verzekeren dat de leverancier 
niet de verroeste prullenbakken vervangt door 
prullenbakken van dezelfde kwaliteit?
Met de leverancier zijn afspraken gemaakt 
over de vervanging van de afvalbakken door 
nieuwe bakken waarbij de kwaliteit is verbe-
terd. De leverancier heeft daartoe het produc-
tieproces van de bakken aangepast. 
3.  Welke zekerheid heeft het college op de 
plaatsing van prullenbakken op de boulevard en 
de aanpalende gebieden met de onder 1 gespeci-
ficeerde kwaliteitseisen?
De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in een be-
stek. Op de coating en constructie van de afval-
bakken is een garantie van 5 jaar na oplevering 
overeengekomen.
VOORJAARSSERIE 2014 MUZIEK IN MUZEE: 
VIVE LA MÉDITERRANÉE!

De klassieke kamer-
muziekserie in Muzee 
Scheveningen, Muziek 
in Muzee, startte afge-
lopen september haar 
vijfde seizoen. Deze 
concertreeks wordt 
georganiseerd door 
violiste en artistiek 
leider Heleen Kuiper 
in samenwerking met 
Muzee Scheveningen. 
VOORJAARSSERIE 2014: afwisselend, spran-
kelend en temperamentvol!

Zondag 16 februari, 12.00 uur
A. Vivaldi: Sonate in c klein, RV 83
J. Turina: Circulo
E. Chausson: Trio in g klein opus 3
uitgevoerd door het Mesdag Piano Trio: Henk 
Mak van Dijk, piano; Heleen Kuiper, viool; 
Ephraïm van IJzerlooij, cello

Zondag 6 april, 12.00 uur
G. Donizetti: Kwartet nr. 3 in c klein 
M. Ravel: Kwartet in F-groot 
H. Wolf : Italiaanse serenade 
uitgevoerd door The Hague String Quartet: 
Paul Eggen en Heleen Kuiper, viool; Emlyn 
Stam, altviool; Caecilia van Hoof, cello

Zondag 25 mei, 12.00 uur
J. Arriaga : Kwartet nr.1 in d-klein
L. Boccherini : Kwintet nr.4 ‘Fandango’ in D-
groot, G.448 
uitgevoerd door Fernando Cordas, gitaar; Paul 
Eggen en Heleen Kuiper, viool; Emlyn Stam, 
altviool; Willem Stam, cello

De toegangsprijs bedraagt €14 voor volwas-
senen en €7 voor kinderen tot en met 12 jaar 
(inclusief museumbezoek en consumptie) 
Abonnementsprijs voor de 3 concerten: €35 
voor volwassenen en €17,50 voor kinderen tot 
en met 12 jaar.  Ooievaarspashouders ontvan-
gen 50% korting.
info: www.muzee.nl 
reserveren: 070 350 08 30
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