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De Scheveningseweg
de tram
de rails

De bomen langs de Scheveningseweg zijn inmiddels gekapt, ondanks het verzet van de Haagse
Bomenstichting. De rechter oordeelde dat een kapvergunning op de juiste gronden is verleend. Uitzondering is er voor negen bijzondere bomen die
moeten voorlopig blijven staan.

Het moeten kappen van de bomen was noodzakelijk voor de vervanging van de tramrails. Er komt
een nieuwe fundering onder de rails en de rails zelf
wordt vernieuwd en iets verder uit elkaar gelegd,
zodat de nieuwe trams er over kunnen rijden.

‘Het is voor de bereikbaarheid van Den Haag en
Scheveningen van het grootste belang dat de snelle,
veilige en betrouwbare tramverbinding zo spoedig

Hofpas

Den Haag Aardgasvrij beurs

De Hofpas is de leukste voordeelpas van de regio
Haaglanden waarmee je bij veel winkels, horeca
en culturele instellingen een speciaal voordeel
krijgt. Je kunt de Hofpas gratis aanvragen op de
site (www.dehofpas.nl) en binnen ca. 1 week
wordt hij dan gratis thuisbezorgd. De ruim 600
partners zijn heel divers: kledingwinkels, opticiens,
een schoenmaker, personal trainers, kappers,

Den Haag wil in 2030 aardgasvrij zijn. Dat betekent
dat gebouwen van het aardgas af zijn en overgaan
op energie uit zon, aarde, water of wind. Maar
wat kunt u als bewoner of ondernemer nu al doen
om aardgasvrij te wonen en te werken? Kom voor
meer informatie, ideeën en inspiratie naar de
Aardgasvrij beurs op zondag 30 september.
Op de Aardgasvrij Beurs ontdekt u alternatieven
voor energiewinning, ervaart hoe u kunt koken op
inductie, hoe een warmtepomp werkt en hoe u uw
duurzame verbouwing kunt financieren.
Wanneer
Zondag 30 september van 12.00 uur tot 17.00 uur
Waar
Atrium van het stadhuis, Spui 70
Toegang
Een bezoek aan de Aardgasvrij beurs is gratis.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina
Den Haag Aardgasvrij beurs.

lunchrooms, musea, kaasspecialiteitszaken,
theaters, tassenontwerpers, slijterijen,
kunstgaleries, giftshops, hotels, sieradenmakers
en nog veel meer. Het aanbod in de gehele regio
Haaglanden wordt continue uitgebreid met nieuwe
partners.
De Hofpas is een coöperatie zonder winstoogmerk
die lokale ondernemers ondersteunt. Want het
is goed als je lokaal blijft shoppen en in de buurt
activiteiten onderneemt. Zo ondersteun je de
economie in de stad maar ook die in je eigen wijk.
Ook is het een goede zaak als alle wijken levendig
blijven dankzij lokale winkels. Die verbinding
vergroten tussen de bewoners en ondernemers in
de wijk is één van de doelen van de Hofpas.

Omleiding lijn 1

mogelijk weer
wordt hersteld,’
zegt een woordvoerder van de gemeente. Het ziet er
niet naar uit, maar
er wordt gezegd
dat in december
de tram weer rijdt.
De bovenleidingen
zijn verwijderd en
aan de kant van de
stad is de rails plus
de bodem al verwijderd.
am
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(Ook bus 22 rijdt naar het centrum Den Haag)
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Algemeen Bestuur

Datum: woensdag 27 juni 2018
Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
De wijkagenten zijn in verband met de Volvo Ocean
Race niet aanwezig.
Een aanwezige is naar een bijeenkomst van de gemeente over hondenpoep geweest. Het was een
positieve bijeenkomst. Er
komt nog een vervolg op.
De gemeente gaat kijken of
er voldoende prullenbakken zijn, waar de zakjes
met hondenpoep in gedeponeerd kunnen worden.
De gemeente heeft ook een
inloopbijeenkomst over
de rotonde Duinstraat
gehouden. Naast specifieke
opmerkingen over de rotonde zijn er ook (ook in
de ingediende zienswijzen) opmerkingen gemaakt
over:de bankjes bij het stadsdeelkantoor, het beeld
“De Boom” van Lon Pennock, geluidswerend asfalt
in de Duinstraat en de verlichting in de Duinstraat
(ook bij de voetgangersoversteekplaats).
Wethouder Revis heeft op 4 juli 2018 in de Commissie Ruimte toegezegd dat alle opmerkingen
welke niet specifiek op de rotonde betrekking hebben door de desbetreffende gemeentelijke dienst
worden bekeken en worden teruggekoppeld naar
de indiener.
Er zijn geen mededelingen.

Wat verder ter tafel komt
Bij dit agendapunt komt het parkeerregime aan
de orde. Over het algemeen zijn de aanwezigen tevreden met het huidige parkeerregime en ook met
de indeling Kuststrook en Achterland. Een bewoner
van de Vuurbaakstraat vraagt of de straten Vuurbaakstraat, Vuurtorenweg, Zeekant en een gedeelte
van de Kompasstraat overgeheveld kunnen worden
van het Achterland naar de Kuststrook.
Opmerking notulist: dit punt is ingebracht in een
Parkeeroverleg met gemeentelijke functionarissen.
Nieuwbouw bij de Vuurtorenweg
Emil Driesenaar vertelt dat de bewonerscommissie
bezig is een zienswijze op te stellen over de bouwvergunning. De inhoud richt zich onder meer tegen
een gebouw van zes verdiepingen. Zoals eerder
besloten zal het WOS zich hierbij aansluiten.
Opmerking notulist: op 17 juli 2018 is de zienswijze naar het College van Burgemeester en Wethouders verzonden.
Rondvraag/sluiting
In een eerdere vergadering is gemeld, dat op het
kruispunt Duinstraat/ Scheveningseweg/Prins
Willemstraat naast de tramrails een gat in de weg
zit. Dit is nog niet gerepareerd. Dit wordt opnieuw
bij de gemeente gemeld.
In het voorjaar zijn in de Wassenaarsestraat een
aantal nieuwe bomen geplant. Met de gemeente
wordt contact opgenomen teneinde te zorgen dat
de bomen regelmatig ruimschoots van water worden voorzien.
De groep de Mos/Hart voor Den Haag heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd
extra parkeerplekken voor motoren op de boulevard aan te leggen. De vergadering is het hier
niet mee eens. Extra parkeerplekken hebben alleen
maar een aanzuigende werking voor motoren. En
dit terwijl het WOS al aantal jaren (tevergeefs) probeert de overlast door motoren te beperken.

Uit de brief van de gemeente Den Haag over de

inspraakreacties over het
kruispunt Duinstraat Scheveningseweg.
Het Hoofd afdeling Mobiliteit van de gemeente
Den Haag drs. David van Keulen Schrijft over de
vragen die zijn gesteld over de herinrichting van
het kruispunt Duinstraat Scheveningseweg het
volgende:

Over de zichtbaarheid van het zebrapad in de
Duinstraat ter hoogte van de Doornstraat wordt
gesteld dat het huidige zebrapad aan de normen
voldoet, er kan niets aan worden verbeterd. Er is
naar de situatie gekeken en er is nu een voorstel
om de zebra te verplaatsen naar de andere kant
van de Doornstraat. Daar is minder kans op
belemmeringen en is het zicht van het verkeer
op de zebra beter. Er is inmiddels budget voor
en er wordt gewacht op toestemming voor de
verplaatsing.
De looproute naar Keizerstraat en Hoogvliet
wordt veilig genoeg geacht. Er worden geen
aanpassingen gedaan.

De vraag om een bord te plaatsen midden op de
rotonde met daarop aangegeven dat Scheveningen
een woonplaats is en de rijsnelheid aan te passen
wordt hoe sympathiek ook niet gehonoreerd.
Argumenten tegen de plaatsing zijn de plek waar
het bord geplaatst zou moeten worden vrij moet
blijven van obstakels en onlangs is er een sanering
van een aantal overbodige borden geweest,
omdat het aantal borden verwarrend werkt op de
weggebruikers; men ziet door de borden de borden
niet meer. In dit kader is een dergelijk bord niet
wenselijk.
Om het tweerichtingsverkeer in de Ooststraat te
wijzigen wordt aangeraden hiervoor een verzoek
bij de gemeente in te dienen. De Ooststraat wordt
binnenkort opgeknapt. Een verzoek kan dan
worden meegenomen.
De paaltjes op de Hoge Prins Willemstraat
kunnen niet worden verwijderd. De paaltjes
zijn geplaatst als antiparkeermaatregel. Meer
maatregelen zijn niet mogelijk door de beperkte
ruimte.

Het bord van Hoogvliet in de Duinstraat is geen
verkeersbord maar een reclamebord. De gemeente
kan daar niet veel aan doen. Daarnaast is het
de verantwoordlijkheid van automobilisten om
manoeuvres veilig uit te voeren.
am

Lening voor financieren
duurzaamheid kleine VVE’s

Kleine VVE’s kunnen een lening aanvragen voor
het uitvoeren van duurzaam woningonderhoud.
Onder kleine VVE’s worden verstaan VVE’s kleiner
dan 10 appartementen. De voorwaarden zijn: het
onderhoud moet noodzakelijk zijn, de VVE dient
langer dan 1 jaar te bestaan, een onderhoudsplan
te hebben en een administratie die op orde is.
Enkele voorbeelden van de bedoelde verbeteringen
zijn verbeterde isolatie en zonnepanelen. Het
duurzaamheidsfonds biedt deze VVE’s de
mogelijkheid om onderhoud en verduurzamen te
financieren.

De Boom
In de vorige Klinker heeft een oproep gestaan om
ideeën in te sturen voor de Boom van Lon Pennock.
De Boom staat weer in de weg, ditmaal wegens de
uitvoering van de rotonde Scheveningseweg, Duinstaat, Prins Willemstraat, Badhuisstraat.
De Boom is gemaakt door Lon Pennock in 1973.

(Leonardus Petrus Paulus Pennock studeerde beeldhouwkunst
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den
Haag van 1962 tot 1967. Aansluitend zette hij zijn studie met
een Franse beurs voort aan de École nationale supérieure des
beaux-arts in Parijs tot 1968. In 1969 ontving hij zowel de
Buys van Hulten-prijs als de Jacob Maris aanmoedigingsprijs.
Tweemaal werd hem een stipendium toegekend door het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk:
in 1973 en in 1979. Pennock is als traditioneel beeldhouwer
opgeleid, maar veranderde snel in een abstracte, zelfs
minimalistische kunstenaar. Pennock woont en werkt in Den
Haag.)

Er hebben tot nu toe twee ideeën de redactie
bereikt:

Idee 1
Plaats het op de plaats van het beeld(je) van
de visser die netten binnenhaalt (tegenover de
Scheveningse trappen).

Dit beeldje valt niet op boven op het bultje.
Plaats dit leuke beeld op het Roosje Piersonplein
bij het begin van de Visserijbuurt en verplaats de
lelijke verkeersborden en/aan de straatverlichting
midden op dit verkeerspleintje.

(Dit beeld heet De wonderbare visvangst en is van Sybilla
Krosch, gemaakt in 1981. Sybille (ook wel Sybilla of Sibilla)
Krosch werd geboren in het stadsdeel Norf van de Duitse
stad Neuss. In 1948 verhuisde zij naar Den Haag, waar zij van
1956 tot 1960 beeldhouwkunst studeerde aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten. Krosch is werkzaam
als figuratieve beeldhouwster van mens- en dierfiguren en
als portrettiste. Zij is lid van de Haagse Kunstkring. Bron
Wikipedia)

Idee 2:
Ik vroeg me af of de plek bij Hoogvliet, richting
Zarauthtrap op de hoge Pr. Willemstraat. een mooi
alternatief is voor het beeld van Lon Pennock, nu
op pleintje bij Franse school.
Indien dit idee zou worden uitgevoerd, is het beeld
bijna terug op zijn oude plek. Dat was voor het
postkantoor dat er stond voor de bouw van de
huidige Hoogvliet

De informatiebijeenkomsten zijn op 20 september
in Rustenbroek-Oostbroek en op 12 november
in het Regentesse- en Valkenboskwartier.
Belangstelling? Aanmelden bij vvebalie@

denhaag.nl is verplicht.
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Psycheloge
Je mot teugewoordig ‘el en ‘emel bewege om an ‘n goeie timmerman te komme.
Temet alleman (en vrouw) gaen vorder lêre.
We-’ebbe ik weet iet ‘oeveul psycheloge, psychiaeters en pedegôge en weet ik wat allemael.
Zôdoende ‘a’ Burt, die van mên z’n kammeraed, an’eboje om te ‘ellepe ‘n nieuwe keukedeur te maeke.
“Dà’-karrewêtje klaere me wel”, zee die teuge die van mên.
“As je komp, neem je dan je vrouw mee?”, vroog ik.
“Bep breng ik mee, dan kenne jûlie saempies zitte konkele azze wij an ‘t werrek benne.”
Burt ‘iel woord en ze-’aa’ne ‘t gauw voor mekander, dus daernae têd genog voor ‘n gleisje en ‘n klesje.
Netuurlek ‘aa’ne we ‘t over al die gelêrde, waer we non mee zitte en die enkele ambachsman.
“Jae”, zee Burt en ‘ij leunde achterover in z’n stoel (dat doet-tie ammaar as tie gaet vertelle), “ We ‘oorde
ôk nog ‘n ver’ael van onze buurman, waer Bep?”
Z’n vrouw kik tan altêd ‘n beetje verbaesd naer d’m, zô van: waer zel die non weer mee komme?
Burt strekt tan z’n biene ût en steekt van wal: “Onze buurman, ‘n bovenste beste man, achter in de vêrteg,
‘n ‘ard werrekend mens, ammaar vrindelek, was op ‘n goeie dag (êgelek ‘n kwaeje dag) overspanne
‘eraekt.
Waervan?
Dà’-wis-tie iet; ‘ij ‘a’ niks gien moeielek’ede thûs of op z’n werrek, ‘oe dan ôk, ‘ij ‘a’ ‘t iet mêr.
‘IJ dee gien ôg dicht, lee mar te tobbe over alles en niks, dus naer de dokter.
Die stierde ‘m naer, jaewel ‘oor, ‘n psycheloog.
Daer mos-tie is gaen praete en z’n moeilek’ede op taefel legge.
Êrst wulde die iet, op te lange lest is-tie toch ‘egaen.
Vollegs zên zegge zat t’r ‘n opmeloeres achter de schrêftaefel; daer ‘a’ die ‘t gelik al iet op.
Mar goed, ‘ij was t’r non ienmael, dus raekte ze an de praet.
Êrst over koetjies en kallefies en toe’ over wat ‘m non zô ût z’n slaep kos ‘ouwe.
“Kik”, zee de psycheloog, “‘t zit tusse je ore en as je non tienmael teuge je êge zêt: ik ben iet mankerende’,
zel je zien dan gae je ‘t gelôve en is ‘t over.“
“ Is tat waer?”, vroog te buurman.
“Zô waer ik ‘ier zit”, zee de psycheloog..
De buurman doch effe nae en zee: “‘Oeveul mos ik U ôk weer betaele voor dut bezook?”
“Dorteg euro”, was ‘t antwoord.
“Kik”, zee de buurman, “As je non tienmael teuge je-êge zêt: de man ‘êt betaeld, de man ‘êt betaeld…, dan
gae je ‘t gelôve en is ‘t waer….en de buurman stapte de spreekkaemer ût zonder ‘n cent te betaele!”
We zeeje: “Burt, Burt, waer ‘ael je ‘t vandaen. Azze de mense je ver’ael tien mael ‘ore of leze, gaene ze ‘t
gelôve en is ‘t waer!
Nadruk verboden
Spreukje
De een wekt vertrouwen,
De ander achterdocht.
Immetje

Vernieuwde parkeerautomaten in Scheveningen
Een bewoner binnen het WOS-gebied melde deze
week dat de parkeer automaten op Scheveningen
zijn aangepast. Het is nu mogelijk contactloos te
betalen bij de automaten. Ook is het voor buitenlanders makkelijker geworden om met een buitenlandse betaalpas te betalen, contactloos en met
de pin. In het verleden bleek dat niet iedere buitenlandse betaalpas geschikt was voor betalen bij
de oude automaten, waardoor buitenlanders nog
al eens wel een parkeerplek hadden bemachtigd,
maar in gebreke bleven omdat betaling niet ging.
De eerder genoemde bewoonster heeft een aantal
keren haar betaalpas ter beschikking gesteld om
deze mensen te helpen. Met de laatste aanpassingen is dat probleem nu opgelost.

de oude
en de nieuwe automaat
Het is even zoeken, nieuw is het gele vlakje rechts
onder op de vernieuwde automaat
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Kalhuis weer open
Het Kalhuis is vanaf 20 augustus weer open en doe
mee met al onze activiteiten.

Boetseerlessen in het Kalhuis
Elke maandagochtend van 9.00 -11.30 uur en
maandagmiddag van 11.30 -14.30 uur, wordt er
in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Boetseer
les gegeven,
de kosten hiervoor bedragen : € 7,00 per les. Meldt
u zich aan of doe eens mee met een proefles. een
Proefles kost hetzelfde als één les.
U kunt zich aanmelden door te bellen 070
3069900.
Buurtlunch in het Kalhuis
Vanaf 31 augustus 2018 starten wij elke vrijdag
met een gezonde buurtlunch, van 11.30 – 13.00
uur in het Kalhuis.
Kaartjes te koop voor € 2,- bij de receptie
Tel: 070-3069900

Nieuw in het Kalhuis Intuïtief Schilderen:
In het Kalhuis aan de badhuisstraat 177 start in
elke dinsdag in september van 9.30 tot 12.00 uur
intuïtief schilderen.
Intuïtief teken/schilderen is je hart laten spreken
in kleuren en vormen.
Kom genieten en ontdekken en laat je inspireren.
De prijs is 24 euro per 4 lessen. Je kunt je opgeven
bij de balie van het Kalhuis.
Met vriendelijke groet,
Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH Scheveningen
kalhuis@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl

Alexej von Jawlensky
Expressionisme en devotie
29 september 2018 t/m 27 januari 2019
“Mijn kunst is meditatie en gebed in kleur”
één van de belangrijkste Duitse expressionisten
is Alexej von Jawlensky (1864-1941) Alexey haalt
het beste uit verschillende religieuze stromingen.
Deze Russische kunstenaar ontwikkelt zich in
München. Samen met Wassily Kandinsky staat hij
aan de wieg van de kunstenaarsgroep Der Blaue
Reiter. Jawlensky’s werk bestaat uit landschappen,

stillevens en portretten.
Vriendschap en kruisbestuiving in München
Door een aantal invloeden gaat Jawlensky
krachtige, monumentale portetten schilderen
zoals zijn Vrouwenkop uit 1911 zeer kleurig, rood
en blauw en de geelgroene ogen van de vrouw
verbeelden een heftige gemoedstoestand.

Isolement in oorlogstijd en de weg naar abstractie
De Eerste Wereldoorlog voert hem naar
Zwitserland, Saint-Prex aan het meer van Genève.
Vanuit een klein kamertje schildert hij telkens
weer het uitzicht uit zijn enige raam zijn eerste
Variationen: landschap. Een zware artritis dwingt
hem tot een nieuwe werkwijze. Zo ontstaan tussen
1934 en 1937 ongeveer duizend Meditationen, die
vaak niet groter dan 18x13 cm zijn..
Kinderkunstboek bij tentoonstelling Jawlensky
Bette Westera (tekst) en Sylvia Weve (illustraties): Jawlensky – Haar ogen
In het prentenboek Jawlensky – Haar ogen
proberen de makers de kleurrijke schilderijen van
Alexej von Jawlensky door de ogen van Jawlensky
zichtbaar te maken.
Jawlensky –
Jawlensky – Haar
ogen (ISBN 978
90 258 7549 7)
is het nieuwste
deel in de reeks
kinderkunstboeken
die Gemeentemuseum Den
Haag uitgeeft in
samenwerking met
uitgeverij Leopold. Het boek is voor
€ 14,99 verkrijgbaar in de museumshop en de
betere boekhandel. De kunstprentenboeken
leveren, niet alleen aan kinderen maar ook aan
de (groot)ouders goed te volgen introductie

vervolg op pagina 5, 3e kolom

Verlichting Heemraadstraat

De financiën van het WOS

Geachte heer Grijzen, beste Hans,
Naar aanleiding van het spreekuur van wethouder
Guernaoui op 28 juni jl. op het kantoor van het
stadsdeel Scheveningen, heeft u o.a. de volgende
vraag voorgelegd aan de wethouder. Op zijn verzoek
reageer ik, namens de wethouder, op uw vraag.
Vanaf 2010 ben ik al bezig om de openbare
verlichting in de Heemraadstraat te laten
vervangen door Historische verlichting, in de
straat is 1 lantaarnpaal geplaatst tijdens de
opening van het muurschilderij in 2012 door
Sjaak Bral. Door Dave Andringa, coördinator
uitvoering openbare verlichting, zijn op 19
oktober 2017 nog 2 lantaarnpalen toegezegd, te
plaatsen in het eerste kwartaal 2018. Deze palen
zijn nog niet geplaatst. Tevens zouden wij graag
6 Historische gevelarmaturen zien geplaatst in
de Heemraadstraat. Dus in totaal 2 palen en 6
gevelarmaturen in de Heemraadstraat.
De levensduur van de huidige gevelarmen en
armaturen is 45 jaar. In dat kader betekent dit dat de
verlichting (plaatsing 1999) nog zeker 25 jaar mee
kan gaan. Vanuit efficiënt beheer en goed omgaan
met gemeenschapsgeld wordt er daarom niet voor
gekozen nu andere masten en armaturen te plaatsen.
De straat is zo smal dat het plaatsen van historische
masten geen optie is (denk aan: bereikbaarheid
installatie in de mast, het inleveren van
voetgangersruimte van de al smalle trottoirs, grote
kans op aanrijdingen van voertuigen).
Het alternatief om gevelarmen met historische
armaturen te plaatsen, betekent dat er 11 gevelarmen
en armaturen geplaatst dienen te worden tegenover
de 6 die nu aanwezig zijn. De huidige armaturen
zijn naar beneden gericht en hebben een breed
stralend effect. Daarmee is lichthinder beperkt in de
woningen. De historische armaturen zijn rondstralend
en zullen voor veel meer hinder zorgen. Deze
armaturen aanpassen kost nog meer geld en zorgt er
vervolgens voor dat er te weinig licht op straat komt.
Op basis van deze argumenten is in oktober 2017
aan U aangeven dat we geen historische verlichting
aanbrengen.
De masten met nummer 16 en 17 (zijde
badhuisstraat) zullen wel vervangen worden voor
historische masten
(omdat daar wel
plaats is). Aan U was
meegedeeld dat dit in
1e kwartaal van 2018
plaats zou vinden.
Door problemen met
de levering van het
armatuur staat het nu
gepland voor september.
Hopende u hiermee
voldoende te hebben
geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Mendy van Veen
Stadsdeeldirecteur Scheveningen
De lantaarnpalen zijn op 9 augustus geplaatst

Zie voor meer informatie op pagina 7
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’n Roopje van de Noordster (6)

in de kunst. En ze zijn bij uitstek geschikt voor
liefhebbers van prentenboeken en illustraties.

Bij het geven van dit roopje is het zomerreces ten
einde. Daarin konden we terugzien op een paar
prachtige tochten die de Noordster buitengaats
maakte op Vlaggetjesdag en tijdens de Volvo Ocean

De Sch. 236 kakende in de jaren zestig (fotograaf onbekend)

foto: Dick Teske

Race. Na twee maanden aan de Dr. Lelykade voor
de kant bij het Gouden Kalf te hebben gelegen
is de Noordster sinds 5 september weer terug
op haar vaste plek aan de overkant. Jongstleden
maandag 10 september heeft de Graaiploeg de
werkzaamheden hervat.

Stand restauratie
De restauratie heeft intussen niet stil gelegen. In
augustus is de grote koekoek op het dek vervangen
door een stalen luik dat van vier patrijspoorten
is voorzien en zo nodig kan worden opengezet.
Daardoor krijgt de toekomstige expositieruimte
- nu nog de ‘messroom’
- meer licht en kan er
beter worden geventileerd.
Bovendien is het luik
zo laag en plat mogelijk
gemaakt opdat het straks
mooi ligt verzonken tussen
de houten luiken van het
vlakke vleetloggerdek.
Voor dit najaar staan
diverse werkzaamheden
op het programma. Het
foto: Wout Bruin

voorin gaat door leerlingen van ROC Mondriaan
onder leiding van een leermeester worden
betimmerd. De ruimte wordt aan weerszijden
voorzien van kooien en banken en in het midden
een naar de steven taps toelopende tafel. Een dezer
weken zal de door Glomar Marine aangeboden
voormast worden geplaatst, die vanuit Polen over
zee naar Scheveningen
wordt gebracht. Het zal
een bijzonder gezicht zijn
om straks de mast in de
takels te zien hangen. Als
hij eenmaal staat en de
verstaging is aangebracht,
is het silhouet van de
haringlogger weer een
stukje dichterbij. De
achtermast volgt later,
wanneer (volgend jaar) de
brug in de oorspronkelijke
staat wordt teruggebracht.
Aanwinsten collectie
Het is plezierig dat wij
nu al voorwerpen krijgen
foto: Glomar Marine
geschonken die te zijner tijd
deel gaan uitmaken van de museale collectie. Als
de restauratie van de Noordster is voltooid, zal
het schip immers ook moeten worden aangekleed
met alles wat zich vroeger aan boord van een
haringlogger bevond. Behalve aan grote objecten
zoals manden, tonnen, jonen, netten, boord- en
toplichten en wat dies meer zij, gaat het hier ook
om kleine voorwerpen, zoals kaakmes, boetnaald,
kommaliewant, visserskleding, zeekaart en een
visserijalmanak. Wat we tot nog toe kregen:
van Frank Vrolijk Antieke Bouwmaterialen een
potkachel om te plaatsen in het voorin en van de
firma Meeuwisse twee ankers. Van Bert van der
Toorn een fraaie ingelijste kleurenfoto ergens
uit de jaren zestig van de Noordster gezien op
stuurboordzij terwijl de haring wordt gekaakt en
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van Jos van der Wal kregen we een stuurboordlicht.
Als u iets heeft dat vroeger op de visserij werd
gebruikt en dat u zou willen afstaan (of in
bruikleen geven) aan de Noordster voor een mooie
plek aan boord, dan horen wij dat graag.
Bijzondere donatie
Het is ook fantastisch om te constateren dat ons
donateursbestand - de ‘Vrienden van de Noordster’
- voortdurend groeit. Er zijn er inmiddels bijna
300 die 23.60 euro of meer per jaar bijdragen!
Daarnaast zijn er ook incidentele giften dankzij
loffelijke initiatieven. Toen oud-wethouder
Karsten Klein in juli afscheid nam, verzocht hij zijn
genodigden geen cadeaus mee te nemen, maar een
gift over te maken naar de bankrekening van de
Noordster. Het resultaat is 1.000 euro! Ook vanuit
dit roopje zeggen we Karsten Klein daarvoor
hartelijk dank! Omdat hij ook een belangrijke
rol heeft gehad in de totstandkoming van het
Noordsterproject, hebben wij hem uitgenodigd om
erelid te worden van ons Comité van Aanbeveling
en we zijn er blij mee dat hij die uitnodiging
graag heeft aanvaard. Ook de oud-vissers en oudvissersvrouwen dachten aan de Noordster: zij
brachten op 15 juni tijdens de jaarlijkse vaartocht
op de Fortuna en Estrella en de ‘vrouwenmiddag’
in het Gouden Kalf een bedrag bijeen van 249,25
euro. Het is mooi om te zien hoe nauw zij bij ons
Noordster-project betrokken zijn. Bent u het nog
niet? Wordt dan gauw Vriend van de Noordster –
het ‘Vlaggeschip van Schevening’ – en koers naar
www.sch236.nl
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Noordster terug op
Scheveningen
hendrikgrootveld@telfort.nl

Korenfestival
Scheveningen
terugnaardekust.com

22 & 23 september

22 september van 11:30 - 18:15 uur

Keizerstraat-Boulevard-Kurhausplein
45 koren - 2000 zangers
9 binnen- en buiten podia
11:30 uur massaal inzingen plein Oude Kerk
Pop, Musical, Jazz, Folk, Hollands enz.
Meezingen, luisteren, swingen, dansen enz.
Workshops en interactief Black Gospel
Pendelen met Boulevard Express trein
18:00 Finale Sing-along in de Oude kerk

23 september van 13:00 - 17:00

Boulevard - Kurhaus
9 koren - 400 zangers
De beste Shanty koren van Nederland

Special guest
Gregor bak &
Jukebox Boys

Het korenfestival is mede mogelijk gemaakt en aanbevolen door: Terug naar de Kust’
In de Keizerstraat: Pizzeria La Lanterna I de Maatschappij I Wapen van Scheveningen I Duo I
Meneer Chocola-Bayonne I Hofje van Noman I Tante Knier I De Snoeshaan I Valentini I Subway
Strandtenten t/o Keizerstraat: BooNooNooNoos I Copacabana

Kinderkunstboek bij tentoonstelling Jawlensky
Bette Westera (tekst) en Sylvia Weve
(illustraties): Jawlensky – Haar ogen
Bette Westera schrijft gedichten, liedjes, verhalen
en informatieve boeken voor kinderen. Voor Doodgewoon, kreeg ze de Woutertje Pieterse Prijs, de
Gouden Griffel én de Gouden Poëziemedaille. Held
op sokken (Zilveren Griffel 2014), Was de aarde
vroeger plat? (Zilveren Griffel en Gouden Poëziemedaille 2018) en A is van Os, over het ontstaan
van ons alfabet.
Sylvia Weve werkt voor kranten, tijdschriften,
uitgeverijen, bedrijven, reclamebureaus, stichtingen, televisie en theater. Ze maakt boekomslagen
en illustreert meer dan 150 (kinder)boeken welke
werden bekroond met driemaal een Vlag en Wimpel, driemaal een Zilveren Penseel en een Gouden
Penseel. In 2015 won ze samen met Bette Westera
de Woutertje Pieterse Prijs voor de gedichtenbundel Doodgewoon.

Overzicht tentoonstellingen Gemeente museum
Stephan Vanfleteren
Terre / Mer
Nog t/m 18 november 2018
Schilderijen over de duinen, het strand, de zee, de
bomen en kerktorens in Zeeland

Glans en Geluk
Kunst uit de Wereld
van de Islam
8 september 2018 t/m
3 maart 2019
Een Perzische twaalfpuntige stertegel uit
omstreeks 1445, samen
met honderden andere
uit de collectie islamitische kunst van het
museum. Het omvat
keramiek, glas, metaal,
tapijten en houten deuren uit de periode 900-1900.
Anne Geene en Arjan de Nooy
The Universal Photographer
13 oktober 2018 t/m 17 maart 2019

Pseudowetenschappelijk en humoristisch is het
werk van Anne Geene (1983) en Arjan de Nooy
(1965), zoals Ornithologie, een alternatieve vogelaarsbijbel. Dit najaar voor het eerst te zien in Gemeentemuseum Den Haag. De bijbehorende publicatie verschijnt gelijktijdig met de tentoonstelling

Lauren Greenfield
Generation Wealth
15 september 2018 t/m 3 februari 2019
Foto’s van gouden handtassen, glimmende sportauto’s, fonkelende juwelen, luxueuze villa’s en mooie
lichamen. Meer dan 200 foto’s en korte films over
rijk zijn.
‘Niet weggooien’: aandacht voor het behoud van
historisch materiaal uit de oorlogsjaren
Het doel van de actie ‘Niet weggooien’ is om
voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren
te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken
namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij

vervolg op pagina 6, 3e kolom
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Esther Blom

Het is vrijdagochtend en ik zit met mijn jongste zoon van 2 jaar aan de eettafel, de oudste van vier slaapt
nog. Het is mooi weer en als ik uit het raam kijk zie ik de vuurtoren (omringd door steigers) schitteren
in een zonnige blauwe lucht. Mijn jongste zoon heeft het al bedacht: hij wil straks met zijn skateboard in
de halfpipe op het strand.(Dat klinkt spannender dan het is, hij gaat dan op ons longboard liggen en rijdt
met een kleine stukjes heen en weer). Ongelofelijk dat dit op loopafstand van ons is en we op elke willekeurige vrije dag kunnen besluiten even langs het strand te gaan.
Als een van de import Scheveningers vind ik het een eer dat ik ook mijn Scheefse belevenissen mag
beschrijven. Aangetrokken door het strand, golven en wind waren we al ontzettend vaak op het Scheveningse strand te vinden. Sinds 2016 hoefden we hiervoor niet meer op de fiets of in de auto te springen:
we kochten ons leuke huis aan de Vissershavenstraat. Na ruim acht maanden klussen konden we er ook
echt gaan wonen en toen begon het grote genieten. Het kopen van dit huis is een van de beste aankopen
ooit. We zeggen ongeveer wekelijks tegen elkaar wat een geluksvogels wij zijn dat we hier kunnen wonen
samen met onze twee jongens.
We zijn allevier ontzettend veel op het strand om te surfen, hardlopen, wandelen, met zand te spelen of te
vissen. Ik vind het echt leuk dat zelfs als je naar de Gamma gaat om een handjevol schroefjes te halen, je
even een heel klein stukje om kunt rijden om de zee te zien.
Ik probeer me in te zetten om Scheveningen een prettige woonplaats te laten zijn en blijven. Daarom
volg ik de plannen en ontwikkelingen op de voet en ben ik aangesloten bij verschillende werkgroepen.
Zo hoop ik echt dat het bereikte akkoord tussen de bewonerscommissie en projectontwikkelaar Kondor
Wessels om de hoogbouw naast de vuurtoren vijf lagen hoog te maken in plaats van zes toch doorgang
kan vinden. Ook ben ik aangesloten bij de werkgroep Minder grijs, Meer Groen om Scheveningen een
minder ‘stenige’ uitstraling te geven. Op korte termijn komt er meer groen in de straten.
Wat ik echt heel leuk vind is dat er op Scheveningen een soort ‘collectieve blijheid’ is. Echt bijna iedereen
die ik spreek vindt het ontzettend leuk om hier te mogen wonen. Ook de mensen die hier al ruim 50 jaar
wonen! De mensen die op straat een praatje met je maken en vertellen over de avonturen als zeevisser
lang geleden. Of de buurtbewoners die hier al hun hele leven wonen. Bij ons in de straat wonen de mensen gemiddeld 50 jaar in de huizen. Wij gaan er dus vanuit dat er nog heel veel jaren in Scheveningen
voor ons liggen.

de verbouwing van een woning of zomaar bij het
opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of
voorwerpen.
Bij de speciale actiedagen van ‘Niet Weggooien!’
zijn de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen
ontdekt. Meer informatie is te vinden op www.
actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet Weggooien!’
is een initiatief van alle musea, archieven en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig
houden.

Klaus Baumgärtner
Sequence
15 september 2018 – 3 februari 2019
Klaus Baumgärtner (1948 – 2013) fotografeerde
‘dingen’. Een trap, een putdeksel, een kop koffie.
Meer dan vijftig fotowerken te zien in het Fotomu-

Dirk Hoogenraadstraat

Het boek over de Dirk Hoogenraadstraat in Scheveningen. Een boek van, voor, door en over de bewoners van de
Dirk Hoogenraadstraat en de Dirk Hoogenraadstraat zelf. Bijna 400 pagina’s over Dirk Hoogenraadstraat, Scheveningen, het Renbaankwartier. De gehanteerde bouwstijlen, de
bedrijvigheid van het
heden en het verleden,
de beide wereldoorlogen en de gevolgen
voor de wijk, de straat
en joodse medebewoners, de hofjes, de oude
en nieuwe bewoners in
de straat, het café.

seum Den Haag. De fotograaf is geboren in Duitsland en opgeleid in Zwitserland. Hij vestigde hij
zich in 1984 in Den Haagen werkte als docent aan
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
(KABK).
Dit jaar verscheen ook het boek Collage met memoires van Robine Clignett, de weduwe van Klaus
Baumgärtner.
Bij de tentoonstelling verschijnt het gelijknamige
fotoboek Sequence met een tekst van Hans Locher

vervolg op pagina 7, 3e kolom

Bestellen kan voor
€ 17,95 per exemplaar.
Stuur een berichtje
naar: Jim@vanhuizen.
nl
Dirk@Hoogenraadstraat.nl

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.
Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

Uw gevel gratis graffitivrij

REDACTIE
Eindredactie Ap Mos

Ongewenste graffiti

C

Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag:
09.00 - 12.00 uur
donderdag:
09.00 – 12.00 uur
telefoon:
070-3500034
e-mail WOS:
wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig
uit. De gemeente laat het

Meld graffiti

gratis verwijderen.

Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met

U hoeft het alleen maar

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

te melden. Hoe eerder u

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti

Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone

bij komt!

plek om in te wonen, werken en leven.

Kopijdatum
DPZ 2016

het meldt, hoe kleiner de

www.denhaag.nl/graffiti

De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker
(november 2018) is
31 oktober 2018
6
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Je rol als ouder en je kind cenWoon- en leefgenot (vrooger)
traal bij scheiding
2 bijeenkomsten
De CJG’s van Segbroek, Scheveningen en
Loosduinen bieden dit najaar een tweetal
bijeenkomsten voor ouders (alleen of met
zijn tweeën) op 2 verschillende locaties naar
keuze.
Tijdens deze bijeenkomsten krijg je handvatten en deel je ervaringen over je rol als ouder
tijdens, na of bij een scheiding.
Deze bijeenkomsten horen bij elkaar en worden verzorgd door het Kenniscentrum Kind
en Scheiding.
Er is keuze uit 2 locaties voor het bijwonen
van de 2 bijeenkomsten:
-

Bibliotheek Scheveningen (woensdagmorgen
19 sept. en 10 okt.) van9.00–12.00uur

-

Bibliotheek Segbroek. (donderdagavond 1 en 22
nov.) Van19.00-22.00uur

De groep bestaat uit 6 á 15 personen. Bij veel belangstelling, wordt er snel een nieuwe groep ingepland.
Aanmelden:
Via aanmeldformulier naar; Kenniscentrum Kind en
Scheiding,
Wendy van Vliet
w.vanvliet@schoolformaat.nl

Lessen over computers, tablets en nieuwe media
gaan weer van start in september. De planning is al
bekend! Vraag ernaar in de bibliotheek of mail naar
scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl
Bijzondere Foto’s: Scheveningen Toen & Nu
Het Haags Historisch Festival is een mooi moment
voor de opening van een bijzondere fototentoonstelling in bibliotheek Scheveningen! De tentoonstelling
“Jacques Meijer, Scheveningen 1955-2001” is opgezet in het kader van de manifestatie Feest aan Zee
- 200 jaar badplaats Scheveningen.
Scheveningen Toen
In 1955 maakte Jacques Meijer (1934) als fotojournalist zijn eerste foto’s op Scheveningen en bood die te
koop aan bij kranten en tijdschriften. Het dagblad het
Vaderland plaatste ze regelmatig in de rubriek “Den
Haag Vandaag”. Het weekblad Wereldkroniek publi-

Er is veel veranderd… maar waterpret is tijdloos!
Fotograaf: Jacques Meijer

ceerde veel reportages over het uitgaansleven op
Scheveningen en de opening van de nieuwe Pier. De
eerste foto’s van zendschip VERONICA, dat in 1960
als piraat voor Scheveningen voor anker ging, werden
veel gepubliceerd. Op de wandschermen hangt een
keuze uit de zwart-wit foto’s die Jacques Meijer van
1955 -1965 in de haven, en op het strand en de boulevard maakte.
Scheveningen Nu
Op het scherm wordt deel twee van de expositie geprojecteerd. Het zijn kleurenfoto’s uit 1994 - 2001. Ze
werden gemaakt voor de tentoonstelling “Dynamisch
Archief” in de Kunsthal Rotterdam om de grote veranderingen op Scheveningen te laten zien. De kleuren
onderstrepen dat de tijd verandert. Zwart/Wit is verleden, nostalgie. We denken en leven nu in kleur.
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(Uitgeverij Lecturis, €39,95).
Marc Mulders
Bloem en dier
29 september 2018 t/m 27 januari 2019

Woon- en leefgenot
Nu eens weer een stukje historie
Uit de goede oude doos
Marc Mulders (1958) schildert van uit zijn deur‘t Loopt niet over van glans of glorie
opening de zoemende bijen en fladderende vlinders. In het Berlage kabinet vindt u een overzicht
Maar aardig voor de bejaardensoos.
van het werk van de 60-jarige Mulders. Het boerdeVroeger had je van die oude hofjeshuisjes
rijatelier op het landgoed Baest is zijn werkplaats.
Zonder keukens of wc’s
Met gronden belegen met plavuisjes
En in de kamer soms 2 bedstee’s
Knelis nu, de eega van Kaatje
Een in zichzelf gekeerde man
Liep door de kamer in z’n baadje
Te scharrelen met de beddenpan
En plaatste die op ‘n plank getrouw
In de bedstee om ‘s nachts de eerste nood te stuiten
Ten behoeve van hem en vrouw.
Want hun wc stond in ‘t hofje buiten
Met nog enkele toiletten voor de 8 gezinnen
En versierd met hartjes in de deuren,
Ging men daar na veel gebruik naar binnen
Werd je omringd door onaangename geuren.
Zelfs de carboleum in de tonnen gedeponeerd
Kon dan de onwelriekende lucht niet verdrijven,
Het gemak door deze mensen ontbeerd
Cursussen in bibliotheek
Is met pen en inkt niet te beschrijven.
Scheveningen: wees er snel bij voor de
De tonnen-ophaaldienst dat waren mensen
laatste plaatsen!
die met een versje werden bezongen
Computerkennis bijspijkeren? De cursussen in biAls zij de mensen bediende op hun wensen
bliotheek Scheveningen worden door deelnemers
Zongen die op hun beurt uit volle borst en longen: geprezen als helder en duidelijk, in prettige sfeer
en aangepast aan uw tempo. Probeer het zelf: bij de
“Jaap Peut en Willem van de poepkar
volgende cursussen is nog plek!
Zijn kerels van stavast
Wees er wel snel bij want de eerste start al op donJaap Peut die leegt de tonnen
derdag 6 september!
En Willem houdt ze vast.”
Word, een eerste kennismaking
Of dat het hele versje is dat weet ik niet
do 6 en 13 september
Omgaan met bestanden
Ook niet of er een refrein is aan verbonden
do 20 en 27 september
Hoe je het ook draait of ziet.
E-mail met Gmail.com
Zo ongeveer was het zoals ik u doe verkonden
do 4 en 11 oktober
Werken met de Cloud
Wat meer nog nu over Knelis
Di 16 en do 18 oktober
Uit dat oude hofjesstraatje
Zelf betwijfel ik of het waar is
Alle cursusochtenden zijn van 10.00-12.00 uur.
Maar .’t werd voor waar verteld door ‘n buur van Prijs per cursus: niet-leden € 20,00/ leden €
10,00/ Ooievaarspas € 5,00.
Kaatje.
Liever een andere cursus? Mail ons of kijk op de
Ze memoreerde dat op ‘n nacht Knelis na gebruik website voor de onderwerpen in november en december.
van Po
Meer informatie en opgeven: mail scheveningen@
Knelis het ding liet vallen en toen zo
bibliotheekdenhaag.nl of bel: 070-3538620. Of kom
Kreeg Kaatje gedeeltelijk de inhoud over ‘t even langs aan de Scheveningseweg 333. Graag tot
ziens!
gezicht
Ze deed toen uitingen met zoveel kracht
Dat ik die niet vermeld in dit gedicht
Zo zie je waar de mens toe is in staat
Als hij verstoken is van een goed behoorlijk privaat.
Bron Hes Hulleman

vraag naar de
speciale tarieven
voor kleuters en
peuters

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 66
Het blijft Feest aan Zee
De zomer zit er bijna op. Maar Feest blijft het
aan Zee. Eind augustus vond de presentatie van
het mooie boekwerk “Welkom aan de Kust” van
Danny Verbaan plaats. Prachtig hoe Danny 200 jaar

Scheveningen Bad in woord en beeld heeft gevat.
Natuurlijk wilt u de geschiedenis van de badplaats
lezen en voelen en de herinneringen en anekdotes
lezen. Dat kan: koop dan het boek bij Muzee of bij
de plaatselijke boekhandel.
Feest aan Zee is de komende maand extra zichtbaar in Muzee met een overzichtstentoonstelling.
Die tentoonstelling is van 15 september tot en met
13 oktober in Muzee te zien. De tentoonstelling is
samengesteld door leden van KopS, de vereniging
van op Scheveningen wonende en/of werkende
kunstenaars.

Gratis in de herfstvakantie!
Muzee geeft een cadeautje! Omdat Scheveningen
Badplaats 200 jaar bestaat. Tijdens de herfstvakantie van 20 – 28 oktober mogen kinderen gratis bij
Muzee naar binnen om te ontdekken hoe de Scheveningse mensen vroeger leefden en om de wonderlijke onderwaterwereld te ontdekken! Neem
dus (klein)kinderen mee en kom naar Muzee!
Niet gratis en ook mooi
Op maandag 22 oktober speelt - tijdens het festival
De Betovering - de voorstelling “De kleine vuurtorenwachter” bij Muzee.
Kom kijken naar de wonderlijke dingen die er gebeuren als Sylke opeens vuurtorenwachter wordt.
Een mooi en bijzonder verhaal met muziek, woorden, schaduwen en schimmen.

Najaars Schelpendag
Op zaterdag 17 november organiseert Muzee weer
de najaars schelpendag: voor alle schelpenverzamelaars een absolute aanrader. Het biedt alle

mogelijkheid om de collectie uit te breiden en
mede-verzamelaars (weer) te ontmoeten. Op deze
schelpendag is er weer veel nieuw materiaal, voor
een groot deel afkomstig uit oude collecties. Zo
krijgen ‘oude’ schelpen weer een nieuwe bestemming. Veel bijzondere soorten die niet vaak meer
worden aangeboden, allemaal met zeer goede
vindplaatsen: Pectinidae, Volutidae, Conidae, Cypraeidae, Buccinidae, Cardiidae, Patellidae etc. Ook
worden er weer fossielen aangeboden – schelpen,
ammonieten, belemnieten, brachiopoden en nog
veel andere fossielen. De meeste zijn niet gedetermineerd en daarom heel goedkoop. Voor de
liefhebber zeer interessant. Verder zijn er weer
tweedehands (schelpen) boeken in de verkoop.
Welkom dus. Voor donateurs is de entree gratis,
voor andere schelpendag-bezoekers is € 2,50.
Adieu Indië
De voorstellingen over Nederlands-Indië 18601949 zijn steeds uitverkocht en de vraag blijft. Dus
organiseert de stichting “Het portret spreekt” in
september en oktober extra voorstellingen in Muzee. Een prachtige herkansing. Voor meer info: zie
muzee.nl of hetportretspreekt.nl

Muziek en meer
Zoals inmiddels ruimschoots bekend biedt Muzee
naast de collectie en tentoonstellingen meer: ook in
de komende maanden zijn er volop culturele activiteiten, zoals Adieu Indië, jazz op vrijdag, zaterdag
en/of zondag. Check Muzee voor het programma
voor de komende tijd en geniet van goede muziek
in een warme entourage!
Muzee wenst heel Scheveningen een goede nazomer
drs. Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

Nog tot 26 september Scheveningen door de lens van Marcel Minnée
Tot en met 26 september in de centrale gang van het Muzee foto’s van de Haagse fotograaf Marcel Minnée (1941). Scheveningen was een geliefd onderwerp van de fotograaf. In een schoolopdracht documenteerde hij bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe Pier tussen 1959 en 1961. Zijn foto’s kenmerken
zich door een sterk
licht-donkercontrast,
bijzondere standpunten en een persoonlijke
benadering. Na zijn vakopleiding heeft Minnée
voor zijn werk de hele
wereld overgereisd.
Voor opdrachtgevers als
de ANWB, verschillende
ministeries en de Europese Commissie kwam
hij van de oude SovjetUnie tot Egypte. Zijn
werk werd getoond in
verschillende exposities
en verzameld door onder andere het Gemeentemuseum Den Haag en
het Nationaal Archief.
Voor de presentatie bij
née twaalf foto’s die hij
door de jaren heen.
serie over de bouw van
foto’s hebben diverse
een mooie ontwikkeling
ningen.
am

Muzee selecteerde Minop Scheveningen maakte
Zes foto’s komen uit de
de Pier. De andere zes
onderwerpen en laten
in de tijd zien op Scheve-

Uit de zienswijze van Commissie Tegen Hoogbouw naast de
Vuurtoren aan de gemeente
De ruimte in de Klinker ontbreekt om de volledige zienswijze te publiceren. Het WOS beschikt wel over een volledige tekst. U kunt deze
tekst daar opvragen. Dit is een uittreksel en hier een daar versimpeld.

De Commissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren maakt, gesteund door meer dan 3821 ondertekeningen en de bewonersorganisatie WijkOverleg
Scheveningen-dorp (WOS), bezwaar tegen de vergunning die gegeven wordt om op de Vuurtorenweg
35-37 af te wijken van het huidige bestemmingsplan.
De Nota van Uitgangspunten is zonder inspraak tot
stand gekomen. De hoogte van het ontwerp drukt de
monumentale vuurtoren weg en ontsiert de Scheveningse kustlijn.
Nota van uitgangspunten is zonder inspraak tot
stand gekomen
• Er is nauwelijks aandacht besteed aan de aanzienlijk hogere bouwenvelop tijdens de eerste
informatieavond d.d. 2 april 2015.
Ook in het verdere proces zijn mogelijkheden tot
inspraak en afstemming met belanghebbenden
niet benut:
• De gemeente heeft nagelaten om de Scheveningse gemeenschap te betrekken in de keuze
van het winnende ontwerp zodat hun belangen
konden worden meegewogen in het besluit. De
gemeente heeft ook naderhand niet de voorwaarden willen aanpassen toen bleek dat er bezwaren kwamen uit Scheveningen.
• Inspraak vermijdend gedrag blijkt ook uit de
commissiebrief van 22 mei 2018 RIS299752,
waarin de demissionaire wethouder aangeeft
dat er geen afzonderlijke verklaring van geen
bedenkingen nodig is. Daarmee negeert hij stoïcijns de realiteit van de maatschappelijke ophef
over de hoogbouwplannen.
Nota van Uitgangspunten verbloemt verhoging
en stedenbouw verkwanselt kwalitatieve criteria
De Nota van Uitgangspunten besteedt pagina’s vol
aan tekst, uitleg en visualisaties van de kwalitatieve aspecten in hoogdravende woorden. Echter
er zijn geen meetbare criteria en stedenbouw verkwanselt deze criteria in de tender van het Rijks
Vastgoed bedrijf.
De verhoging van de bouwenvelop t.o.v. het huidige
bestemmingsplan wordt daarentegen schimmig
weergegeven in de NvU waardoor de bestemmingsplanwijziging lastig is te toetsen:
- De hoogte van de bouwenvelop is uitgedrukt in
NAP waardoor de procentuele verhoging schappelijk lijkt: 13% (34/30 m. NAP) in plaats van 70%
(19,5/11,5 m. bouwhoogte)
- De hoogte van de bouwenvelop wordt vergeleken
met het kleine teruggetrokken hogere deel van het
huidige pand, wat slechts een heel klein gedeelte
van het pand beslaat en wat in het nieuwe pand
vergelijkbaar zal zijn met de technische installaties
die nog boven op het ontwerp komen en niet worden afgebeeld op de tekeningen en visualisaties
- Het zijaanzicht met de hoogtes is vanuit een onrealistisch standpunt weergegeven, de vuurtoren
wordt te groot weergegeven en de vigerende hoogtes worden niet getoond.
- Er zijn geen representatieve 3D volumestudies of
visualisaties van de bouwenvelop in het document
te vinden waarmee de belanghebbenden zich een
beeld konden vormen van de omvang van de nieuwe envelop.
- De cirkel om de vuurtoren die de invloedssfeer
weergeeft waarin de architect moet zorgdragen
voor een respectvolle aansluiting met de vuurtoren
oogt als een objectief afdwingbaar criterium maar
is dat niet.
Geen draagvlak bij belanghebbenden, liefhebbers van Scheveningen en in de raad
Dit blijkt uit de 3821 steunbetuigers die met handtekeningen en digitaal via www.vuurtorenweg.com
verklaren dat ze “Tegen hoogbouw naast de Vuurtoren” zijn.
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