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Deplorabele staat 
van de boulevard
Acht jaar na het gereedkomen van de Scheveningse 
boulevard, een ontwerp van de architect en steden-
bouwer Manuel De Solà Morales, ging onze WOS-
penningmeester Hans Grijzen op onderzoek naar de 
inmiddels ontstane gebreken aan deze boulevard. 
Die gebreken zijn veroorzaakt door o.a. corrosie, 
verkeerde gebruikte materialen, vernielingen en 
achterstallig onderhoud. Hij heeft hiervan 33 foto’s 
gemaakt. Op deze pagina alvast één foto van een col-
lage van deze fotoreportage, waarvan u op pagina 3 
er nog 8 kunt zien, plus de tekst van de memo die 
Hans schreef aan Boudewijn Revis, onze wethouder 
van Financiën, Stadsontwikkeling en Stadsdeelwet-
houder voor Scheveningen. 
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Beste lezer,
De eerste  Klinker van het nieuwe jaar verschijnt in 
een nieuwe vorm en wel ingevouwen in de Scheve-
ningsche Courant. Nieuw is ook dat  er een andere 
hoofdredacteur is en wel Joke Damen. Het Bestuur 
wenst haar veel succes in deze rol.

Ap Mos is teruggetreden als hoofdredacteur. Het 
WOS is hem veel dank verschuldigd voor de vele 
jaren (meer dan 10 jaar) dat hij zijn beste krachten 
aan de Klinker heeft  gewijd. Het valt niet mee de 
teksten voor de Klinker tijdig bij de drukker te krij-
gen maar Ap is het altijd gelukt. Nogmaals bedankt. 
Tot slot nog een mededeling over de bouwplan-
nen bij de Vuurtoren. Het WOS heeft samen met de 
Vrienden van Den Haag de Raad van State gevraagd 
de beslissing van de Gemeente te vernietigen. De 
beslissing hield in dat er hoger gebouwd (nieuw-
bouw) mag worden dan het bestemmingsplan 
toestaat. Helaas heeft de Raad van State geoordeeld 
dat de Gemeente met het nemen van de beslissing 
volgens de regels heeft gehandeld en heeft de eis 
van het WOS derhalve niet ingewilligd. Het is voor-
lopig niet anders. 

Jan Lautenbach,
voorzitter WOS

Uitspraak rechter over hoogbouw naast vuurtoren
Op 9 januari stonden de WOS samen met de Vrien-
den van Den Haag in de rechtbank om hun bezwa-
ren tegen de omgevingsvergunningsverlening voor 
de hoogbouw naast de vuurtoren nader toe te lich-
ten.
Het publiek in de volle zaal van de Raad van State 
betuigden luidruchtig hun steun toen Emil Driese-
naar namens de WOS uit de Nota van Uitgangspun-
ten citeerde waar het allemaal om gaat:

‘Van bijzondere waarde is het complex van Vuurto-
ren en dienstwoningen (Rijksmonumenten sinds 
1978) dat ook vanaf het strand een belangrijke 
beeldwaarde bezit. Het is één van de ankerpunten 
van historisch Scheveningen. Het vrije zicht hierop 
is dan ook een cultuurhistorische waarde die geres-
pecteerd zou moeten worden.’  

Jacob Bijl van De Vrienden van Den Haag heeft 
de rechtbank op de twijfelachtige gang van zaken 
rondom de totstandkoming van deze vergunning 
gewezen. Een gang van zaken waarbij de Gemeen-
teraad geen rol had betreffende de hoogte, het ont-
werp of de bestemmingsplanwijziging en waarbij 
toezeggingen door de wethouders niet werden 
nagekomen.
Kort voor het indienen van deze tekst om te druk-
ken voor De Klinker blijkt ineens dat de uitspraak, 
die niet eerder dan half februari, maar uiterlijk eind 
maart verwacht werd, vervroegd zal plaatshebben 
op woensdag 5 februari. 

Zie hieronder de sterk ingekorte uitspraak van de 
Raad van State van 5 februari jl. Het WOS en de 
Vrienden van Den Haag zullen zich beraden over 
 eventuele verdere stappen. 

‘Raad van State

datum uitspraak: 5 februari 2020

Uitspraak op het hoger beroep van:

Stichting Wijkoverleg Scheveningen Dorp 
en de Vereniging Vrienden van Den Haag, 
appellanten, tegen de uitspraak van de 
rechtbank Den Haag van 5 augustus 2019 
in het geding tussen: 
de stichting en de vereniging en 
het College van Burgemeester en 
Wethouders van Den Haag. 

Slot en conclusie:
Het hoger beroep is ongegrond. 
De aangevallen uitspraak dient te worden 
bevestigd. 

Foto: Light living



Van Premie A naar Label A
Energiecoach en penningmeester Hans Grijzen van 
het WOS bracht mij de metamorfose van het noor-
delijkste appartementencomplex met 106 apparte-
menten aan de Zeekant en Gevers Deynootweg on-
der de aandacht. 
Het achterstallige onderhoud van dit complex, ge-
bouwd in 1983, gebouwd als premie A-woningen, 
liet �link te wensen over. Zo was de ‘spouw veran-
 kering’ weg, fouten gemaakt tijdens de bouw met 
goedkopere en verboden materialen en waren er 
stalen kolommen met gebreken. Alles kwam aan het 
licht tijdens de verbouwing.  
Inmiddels heeft het een duurzaamheidsmetamor-
fose ondergaan en zijn ze daarmee ook winnaar ge-
worden van de Energie Challenge van de gemeente 
Den Haag, waardoor zij de kans hebben gekregen in 
2020 een heel jaar te monitoren welke installaties 
er in het complex gebruikt kunnen worden. Een goe-
de reden om een kijkje te gaan nemen. 

Joska Gal (bouwkundig ingenieur) en Cindy Slaghuis 
(plm. 20 jaar werkzaam in een stichting voor duur-
zaamheid) hebben samen in 2015 het plan opgevat 
om naast de traditioneel herstel ook een duurzame 
variant voor een renovatie van het complex in beeld 
te brengen. Uiteraard hebben zij hulp gehad van een 
architect, Peter Drijver , de gemeente en het beheer-
kantoor Atrium. Die samenwerking is ook heel pret-
tig verlopen. Zij hebben dat zeer zorgvuldig gedaan. 
In eerste instantie hebben zij alleen gezorgd voor 
veel informatie en dat aan de bewoners voorgelegd. 
Bij voorlegging van de eerste plannen waren er twee 
personen voor, nl. zij beiden zelf. Gaandeweg heb-
ben zij vanaf 2016 de bewoners steeds plannen ge-
presenteerd en open avonden gehouden. Een steeds 
grote groep bewoners is achter het duurzame plan 
gaan staan.
Pas eind 2018 waren de bewoners zover dat zij ak-
koord gingen. Er is gekozen om in eerste instantie 
‘de schil’ aan te pakken, isoleren dus. Daar is voor 
gekozen omdat je pas nadat je dit gedaan hebt voor 
installaties in het gebouw kunt kiezen, wat ze nu 
in 2020 gaan uitzoeken. Begonnen is om eerst ge-
scheurde muren, doorgeroeste spouwankers, slech-
te isolatie, lekkages, kou en asbest te verhelpen. De 
isolatiewaarde van de gevels is momenteel tot 5x 
hoger gebracht. 

Er zijn diverse teams samengesteld, waardoor het in 
klein verband mogelijk was om plannen te maken, 
te onderzoeken en te presenteren. Zo zijn er naast 
de gebruikelijke Commissie van Toezicht o.a. teams 
voor energie, bouw, design, duurzaamheid ingesteld. 
Zij hebben ook de mogelijkheid gekregen om een 
parkeerplek op te offeren waarvan ze een vergader-
ruimte (met zeezichtterras) hebben gemaakt, met 
dank aan de aannemer. Deze ruimte kon worden 
gebruikt voor bijeenkomsten in klein verband, als 
werkruimte en de bedoeling is dat ze daar in de toe-
komst ook andere groepen kunnen gaan voorlichten 

en te gebruiken voor bewoners van de VvE. De kos-
ten voor het maken van deze vergader/werkruimte 
waren even hoog als de kosten van het huren van 
bouwketen.
Fijn is dat nu anno 2020 98% van de bewoners zeer 
tevreden is en meer onderling betrokken. Ook op 
voorgenomen plannen van enkele bewoners om te 
gaan verhuizen wordt nu teruggekomen. Een voor-
beeld van een verbetering is: vrijwel iedereen heeft 
nu een prachtig uitzicht vanuit hun appartement. 
Balkonmuren die het uitzicht verhinderden zijn ver-
vangen voor mooi lichtgroen glas. 
Ook heeft het geleid tot een comfortabeler pand, 
meer licht in de woningen,  minder stookkosten, 
minder onderhoudskosten èn de mogelijkheid tot 
gasloos verwarmen en warm tapwater in de toe-
komst. Zij gaan in 2020 een heel jaar diverse in-
stallaties testen in de woningen en op het dak met 
behulp van zon en wind om tot de beste systemen 
te komen. Voor deze mogelijkheid heeft het winnen 
van de Energie uit de Wijk Challenge gezorgd. Met 
name was de volgorde van de hele metamorfose van 
dit complex een  belangrijk pluspunt voor de Ge-
meente Den Haag. 

Er waren 63 initiatieven ingediend. Daaruit heeft 
een jury 12 ‘Haagse Energie Toppers’ gekozen. De 
bewonersgroepen van de 12 ‘toppers’ krijgen on-
dersteuning bij het uitvoeren van hun plan van de 
gemeente of van partijen betrokken bij de energie-
transitie uit de stad. Deze ondersteuning kan bij-
voorbeeld bestaan uit technische expertise, project-
begeleiding of hulp bij het vinden van een duurzaam 
�inancieringsmodel. De Gemeente Den Haag heeft 
voor deze Challenge in totaal € 500.000,- beschik-
baar gesteld. 
Na de metamorfose van het hier besproken complex 
is er een folder gemaakt en willen deze bewoners 
graag hun ervaringen delen met anderen. Voor meer 
informatie kunt u of uw bestuur terecht bij info@
vvezeekantgevers.nl.
Het was een prettig gesprek met Joska en Cindy. 
Cindy wil echter nog iets kwijt: Zij ‘gunt’ iedere VvE 
een Joska Gal! Wij gaan ze zeker verder volgen in de 
komende jaren. 

Mag ik mij even voorstellen... 
Ik ben Joke Damen-den Dulk (65 jaar) en sinds ja-
nuari 2020 eindredacteur van De Klinker. Dit is het 
eerste nummer van 2020 en het zal iedere twee 
maanden verschijnen, zoals u gewend was van De 
Klinker. Mijn arbeidsverleden bestaat uit een 25-ja-
rig zzp-bedrijf, waarin ik vanuit huis teksten heb 
verwerkt, voor bedrijven rapporten opgesteld, tekst-
verwerkingslessen heb gegeven en ook zoveel jaren 
als vliegende keep voor een advocatenkantoor heb 
gewerkt. Daarbij heb ik als �ietsgids gewerkt voor 
City Cycle Service, verbonden aan het rijwielbedrijf 
DuNord. Ook wat vaste aanstellingen op scholen 
maken mijn 45-jarige arbeidsverleden compleet. 

Ik ben een rasechte Scheveningse, zo liep mijn oma 
nog in ‘dracht’ en ben ik hier opgegroeid. 

Eind november op de maandelijkse vergadering van 
de WOS (WijkOverlegScheveningen) kwam naar vo-

ren dat er nog steeds geen opvolger was gevonden 
voor degene die De Klinker al 11 jaar samengestel-
de, redigeerde en de eindverantwoordelijke was, nl. 
Ap Mos. Op die dag heb ik mij bij het WOS bekend 
gemaakt, ben ‘bij de kraag gevat’ en inmiddels de no-
dige instructies gekregen. Ook is er overleg geweest 
met de Scheveningsche Courant, omdat het WOS het 
plan had opgevat om De Klinker tweemaandelijks te 
laten verschijnen als bijlage bij de Scheveningsche 
Courant in plaats van huis-tot-huis verspreiden. Dit 
is inmiddels een feit. 
 
Ik zal proberen in de voetsporen te treden van Ap 
en zoveel mogelijk in de wijk mijn oren te luisteren 
leggen, informatie verzamelen en nieuwe ontwikke-
lingen proberen te volgen en daarvan verslag (laten) 
doen, zodat u op de hoogte kunt blijven van het rei-
len en zeilen van Scheveningse personen, onderne-
mers en activiteiten. 

Sleutels voor transitie
Stap 1: Casco opknappen/isoleren/verfraaien 
 Visie plan
 Stap voor stap
 Ervaringen, kennis
 Aanleiding zien
 Slim combineren
 Door bewoners
 Informatie delen

Stap 2: CV, MV
  Ook in onze wijk kiezen op dit moment gro-

tere VvE’s voor het investeren in nieuwe gas-
installaties. 

  Maar: vanwege beperkte ruimte en aanslui-
tingen kosten deze CLV-systemen met HR-ke-
tels plus nieuwe mechanische ventilatie veel 
geld.  Dan moet er fors geïnvesteerd worden 
in onzekere techniek: € 5000 - € 8000,- per 
woning. 

Oplossing:
  Duurzaam gasloos alternatief in beeld bren-

gen en testen, monitoren en breed delen (zien 
is geloven). 

Concept: 
  individueel goedkoop en eenvoudig per wo-

ning en collectief waar het slim is door ge-
bruik te maken van het gebouw. 

  Basis verwarming en ventilatie door ventila-
tiewarmtepomp met boilervat per woning. 
Testen met infrarood en ecoradiatoren, vloer-
verwarming. 

  Aanvullend collectief warmte en elektriciteit 
door zon en wind op dak: zonnecollectoren, 
hybride/pv-panelen.

Onze kracht
  Voorbeeld voor VvE’s, unanieme steun eigen 

VvE en andere VvE’s. Wij bieden ons gebouw 
aan als platform en staan open voor mogelijk-
heden en vragen en delen onze ervaring. 

Benodigde �inanciële middelen: 
 Installaties e.d
 Aanpassing woningen voor testen 
 Begeleiding en installatiedeskundige  
 Totaal € 57.500
 Deskundig installateur wordt nog gezocht. 

Door output te delen kunnen veel meer
VvE’s direct pro�iteren. 

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 plaat-
sen. 

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

Redactie
Eindredactie: Joke Damen

Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan 
info@descheveningschecourant.nl 

Telefoon WO S: 070 350 00 34
e-mail WOS: wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie De Klinker: klinker.wos@gmail.
com

Kopij
Kopij voor een volgende Klinker kunt u sturen 
naar klinker.wos@gmail.com of 
wos@scheveningendorp.nl.
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MEMO 

Aan: Boudewijn Revis, Wethouder Financiën, Stadsontwikkeling 
 en Stadsdeelwethouder Scheveningen
Van: Hans Grijzen
Kopie: Stadsdeelkantoor Scheveningen, Klinker en WOS
Datum: 15 januari 2020
Betreft: Staat van onderhoud Morales Boulevard en Keizerstraat

Beste Boudewijn,

Zoals toegezegd tijdens je bezoek op 17 juli 2019 aan de Jacob Pronkstraat over de be-
planting langs lijn 11 doe ik je hierbij een set fotokopieën toekomen van de foto’s die in 
december 2019 door mij zijn gemaakt op de Boulevard.

 Bij het gereedkomen van de Boulevard in 2013 was er, ondanks aandringen van de pro-
jectgroep, geen onderhoudsbudget geregeld. Als je nu over de Boulevard loopt lijkt het 
erop dat het budget voor onderhoud nog steeds niet beschikbaar is.

In het Kader van de Kust Gezond wordt binnenkort de Noord Boulevard opgeleverd en 
zal er een start worden gemaakt met de transformatie van de Midden Boulevard.

Je persoonlijke wens, zoals verwoord in de Scheveninger van 2 januari jl., om samen 
hard te werken aan een nog mooier Scheveningen, ondersteun ik van harte. Maar dan 
moet het onderhoud aan de Morales Boulevard nu van start gaan om ervoor te zorgen 
dat de gehele Boulevard er straks, als alle werkzaamheden afgerond zijn, fantastisch bij 
ligt. 

Laten we samen ervoor zorgen dat de Kust Gezond blijft en dat de Boulevard op Sche-
veningen het visitekaartje wordt voor alle bewoners en toeristen. 

Bijlagen: 33 afbeeldingen Morales Boulevard en Keizerstraat

Het desbetreffende dossier met foto’s is tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van het Stadsdeelkantoor 
Scheveningen in Muzee persoonlijk overhandigd 
aan wethouder Boudewijn Revis, stadsdeeldirec-
teur Mendy van Veen en boulevardmanager Eite 
Levinga.

Foto’s: Hans Grijzen
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BIZ Badhuisstraat
Eind december heeft de BIZ Badhuisstraat in sa-
menwerking met de gemeente Den Haag en het 
advies en ontwerpbureau Claessens Erdmann een 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor onder-
nemers in de Badhuisstraat. Het onderwerp van 
deze informatiebijeenkomst was: De herinrichting 
van de Badhuisstraat.
Het BIZ-bestuur van de Badhuisstraat heeft zich de 
afgelopen twee jaar ingezet voor het thema ‘Ver-
beteren uitstralingsniveau openbare ruimte in de 
Badhuisstraat’, ofwel een herinrichting van de Bad-
huisstraat. Het was overduidelijk dat het kwaliteits-
niveau van de openbare ruimte in de Badhuisstraat 
achterbleef in verhouding met de gemeentelijke 
normen. Bezoeken van diverse wethouders in de 
Badhuisstraat, moties en schriftelijke vragen in de 
Raad, benoeming in het Coalitieakkoord 2018–2022 
en vele positieve gesprekken met DSO (Dienst Ste-
delijke Ontwikkeling) hebben geresulteerd in de 
eerste concrete stappen naar een herinrichting van 
de openbare ruimtes in de Badhuisstraat.
Tijdens de informatiebijeenkomst heeft de ge-
meente Den Haag de route naar een herinrichting 
uitgestippeld en de projectleider voorgesteld. In de 
presentatie van het advies- en ontwerpbureau Claes- 

sens Erdmann is verder ingegaan op de diverse in-
richtingsmogelijkheden en de toekomstvisie voor 
de Badhuisstraat als ‘ondernemersstraat’ in Sche-
veningen-Dorp. Het BIZ-gebied krijgt een betere 
inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die die 
past bij het aanbod en positionering van de straat. 
Er werden diverse interessante scenario’s met teke-
ningen gepresenteerd. 
Voordat echter een en ander een definitief karak-
ter krijgt en ook tekeningen kunnen worden gepu-
bliceerd zal er een hele procedure moeten worden 
doorlopen. 
Allereerst wordt er gekeken naar de wensen van on-
dernemers en bewoners. Vanuit de gemeente is er 
ook een programma van eisen. Het bij elkaar bren-
gen van de wensen en het programma van eisen 
vormt de basis van een plan en worden voorgelegd 
en verwerkt door een architect in een eerste schets-
ontwerp voor de herinrichting. 
Het schetsontwerp zal worden getoetst door diverse 
gemeentelijke instanties. Dan komt er een Voorlopig 
Ontwerp, waarbinnen ook nog alle gelegenheid is 
voor aanpassingen en worden de benodigde bud-
getten in kaart gebracht. Dit wordt ook intern bij de 
Gemeente getoetst. 
Dan zal er een inloopbijeenkomst zijn, waarna ook 
nog aanpassingen mogelijk zijn. 

Zoals u ziet nog een langdurige procedure. De herin-
richting zal op z’n vroegst ergens eind 2022 plaats-
vinden. Wij hopen u te zijner tijd verder te kunnen 
informeren, wellicht met wat tekeningen van de ge-
presenteerde scenario’s. Daarvoor is het nu nog te 
vroeg. 

Column Jean Quist
Kat kwijt!
Wij van ons thuis hebben sinds kort een kat. Er 
hoort een heel verhaal bij waarom dat zo is, maar 
dat vertellen zou teveel plek in beslag nemen. 
Het belangrijkste om te weten is dat die kat er is. 
Correctie: wij van ons thuis denken dat de kat er 
is omdat we ‘em soms voorbij zien lopen. Heel 
vaak zien we ‘em niet en het duurt soms zo lang 
voordat het beest ons van z’n aanwezigheid op 
de hoogte stelt, dat we het soms een beetje be-
nauwd krijgen. 

Op de allereerste dag dat ‘ie er was kregen we 
het heel erg benauwd. Dat was nadat de kat een 
verkennend rondje door het huis had gelopen 
en de inspectie afsloot met het innemen van een 
strategisch plekje onder het bed. Mooi, vonden 
we, want dan kon ‘ie in alle rust wennen aan z’n 
nieuwe omgeving. Eten en drinken hadden we 
er bij gezet en voor de eventuele hoge nood een 
kattenbak. Over wat er daarna zoal gebeurde valt 
niet zoveel te vertellen. 
Tot wij van ons thuis eens wilden kijken hoe het 
nu met de kat ging. Een beetje bezorgd zagen 
we dat het beest de brokjes klaarblijkelijk niet 
bliefde; zo op het oog was er niet één gegeten. 
En daar was een reden voor, merkten we, want 
de kat lag niet meer op het plekje waar we ‘em 
hadden achtergelaten. Op andere plekjes was ‘ie 
ook niet te vinden. Toen kregen we het heel erg 
benauwd.
Misschien kent u dat wel: eerst wordt verwach-
tingsvol gekeken op plekjes waar je een kat mag 
verwachten. Is ‘ie daar niet, dan volgen minder 
voor de hand liggende plekjes. Naarmate de tijd 
verstrijkt en de kat nog steeds niet is gevonden 
wordt op steeds onwaarschijnlijker plekjes ge-
keken. In kasten bijvoorbeeld die niet open zijn 
geweest zolang de kat in huis is. Of aan de andere 
kant van ramen die al die tijd dicht zijn gebleven. 
Zelfs een balkondeur hebben wij van ons thuis 
van het slot gedraaid om te zien of het beest 
wellicht toch niet langs die weg naar buiten was 
gegaan.
Daarna begint het allemaal overnieuw en weer 
eens en nog eens en iedereen roept en rammelt 
met bakjes voer en krijgt het steeds benauwder. 
Want kom mensen, hoe zit dat nou toch? Nog 
geen dag een kat in huis en nu al kwijt. En denkt 
hier eens aan: visioenen van buren die met een 
bedrukt gezicht aanbellen en met een toonloze 
stem vragen of wij misschien meer weten over 
een kat die ze daarnet hebben gevonden. 

Niks aan de hand, riepen wij van ons thuis elkaar 
opgewekt vrolijk toe. Die vrolijkheid was niet 
helemaal gemaakt. We zagen dat de hoeveelheid 
brokjes in het bakje telkens weer kleiner was 
wanneer we er weer eens naar keken. Er is van 
gegeten, stelden we vast, en dus is ‘ie er nog. 
Waar precies weten we nog steeds niet. We den-
ken nu dat de kat nieuwsgierig achter ons aan 
heeft gelopen wanneer we naar een erg onwaar-
schijnlijk plekje gingen om te zien of ‘ie daar dan 
misschien wel was. En dat ‘ie dan met ons vast-
stelde: nee, ook daar is niks te zien.

Beste buurtbewoner,

Denk je ook al een tijdje aan zonnepanelen op je ei-
gen dak? De Bethelkerk en Kommunika namen het 
initiatief en hebben ze inmiddels liggen! 

Het klimaat heeft nog veel meer panelen nodig, ei-
genlijk zo snel als het kan!
Eind 2019 startten wij een vrijwillige collectieve 
buurtactie op, ‘ScheveningseZon’, om op korte ter-
mijn met zoveel mogelijk huishoudens zonnepane-
len te plaatsen op eigen dak. 

Zonnepanelen begrijpen en aanschaffen vraagt 
heel wat aandacht en nieuwe kennis, technisch zo-
wel als financieel. Pas als je het doorhebt zie je hoe 
gunstig ze zijn, weet je dat je er veel eerder aan had 
moeten beginnen… maar ja we zijn allemaal druk, 
toch? 

Wij zochten het uit en zetten het overzichtelijk op 
een rij en helpen nu graag anderen met onze kennis 
en uitleg. Samen kunnen we de aankoop makkelij-
ker en goedkoper te maken. We delen onze erva-
ringen met installateurs, voorbeelden van offertes 
en collectieve kortingen. Wij kunnen je in contact 
brengen met buurtgenoten die al panelen hebben. 

Bovendien kun je op dit moment nog meedoen in 
de collectieve subsidieaanvraag die de Bethelkerk 
op 1 april indient bij het Haags Klimaatfonds, een 
vergoeding voor de CO2 die je uit de lucht haalt per 
paneel.
  
Financieel zijn zonnepanelen sowieso gunstig. In 7 
á 8 jaar verdienen ze met de besparing op de elek-
triciteitsrekening hun volledige aanschafkosten te-
rug. Daarna volgen nog minimaal 12 tot soms zelfs 
22 gegarandeerde jaren met gratis elektriciteit uit 
je eigen panelen (tijdsduur afhankelijk van merk 
en soort dat je gekozen hebt). Terwijl de huidige 
verwachting is dat de prijs van elektriciteit van de 
energiebedrijven in diezelfde periode alleen maar 
zal blijven stijgen.  

Interesse om uit te zoeken of dat iets voor uw huis 
en energieverbruik is? 
Of gewoon om vrijblijvend en makkelijk het nodige 
over zonnepanelen te weten te komen om er rustig 
over na te kunnen denken? 

Stuur een WhatsApp-berichtje (06-53 449 331) 
of een e-mail naar:
Christine van der Ven
cvmvanderven@hotmail.com

Warmtepompen in Hoog Lindoduin
Zie hieronder een verkorte technische weergave van 
het interview dat onze penningmeester Hans Grij-
zen had met de projectleider van Vestia met betrek-
king tot de werking van de warmtepompen in Hoog 
Lindoduin:
Er worden bronnen (gaten) geboord tot ca. 240 me-
ter diepte. Hierin worden kunststofslangen (in een 
lus) in gebracht die in verbinding staan met leiding-
werk (aanvoer en retour) naar de in de woning op-
gestelde warmtepompen.
Deze leidingen zijn gevuld met water. Er wordt wa-
ter vanuit de lussen via de leidingen rondgepompt 
en komt bij de warmtepompen. De lussen met het 
water erin nemen de temperatuur van de bodem 
aan (ca. 9-12 graden).
Het water wordt naar warmtepompen gebracht en 
door de warmtepompen  verder op temperatuur 
gebracht. Afhankelijk van de buitentemperatuur tot 
een watertemperatuur van  25-40 graden. (Dit is 

een lage temperatuur ten opzichte van een traditio-
nele c.v. van 90 graden.) Dit warme water wordt de 
vloerverwarming (slangen in de vloer) ingestuurd 
en verwarmt hiermee de woning. Bij de warmte-
pomp is een boilervat opgesteld, waar de warmte-
pomp ook warm tapwater maakt.
De kosten van het bronnensysteem en warmtepom-
pen bedragen ca. € 20.000 per woning, excl btw.

Om de woningen met een lage temperatuur (25-40 
graden) te kunnen verwarmen worden de wonin-
gen extra goed geïsoleerd en wordt een ventilatie-
systeem toegepast met warmteterugwinning (wtw).
In de zomer kan de vloerverwarming als koeling 
dienen door er water van 18-20 graden doorheen te 
sturen. Het water in de verwarmingsleiding wordt 
opgewarmd door ruimtetemperatuur in de wonin-
gen en via het leidingwerk wordt de warmte via het 
water in circuit weer afgegeven aan de bodem.
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96 Zonnepanelen op de Bethelkerk en Kommunika
Via Hans Grijzen van het WOS, die actief is als energiecoach van de gemeente Den Haag, kwam ik in contact 
met mensen van de Bethelkerk en Kommunika in de Jurriaan Kokstraat, waar zeer recent 96 zonnepanelen 
zijn geplaatst. Zij willen graag de informatie en hun ervaringen delen met buurtbewoners. Zie hieronder de 
reactie van Christine van der Ven en haar contactadres.

Even een verklaring van het begrip BIZ (Bedrij-
ven InvesteringsZone): een BIZ is een afgebakend 
gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijven-
terrein, waarbinnen ondernemers en/of de eige-
naren samen investeren in de kwaliteit van hun 
bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren 
in de BIZ betalen daaraan mee. 



By-Ann, 
Keizerstraat 52
Antoinette heeft sinds 10 jaar een grote winkel in de 
Keizerstraat met kleding, mooie oosterse lampen, 
een grote collectie mooie sjaals, van mooie kwali-
teit (wol, cashmere, pashmina en zijde) en sinds een 
aantal jaren heeft zij ook geïnvesteerd in een grote 
collectie hoeden en petten. Op deze laatste collectie 
is zij erg trots. Het voorziet in een behoefte, aange-
zien er nog maar weinig winkels zijn met mooie hoe-
den en petten. Zij verkoopt ook online. Haar website 
is: www.by-ann.com. 
Ook Antoinette heeft besloten te stoppen met de 
winkel. De voornaamste reden is toch wel het emi-
gratieplan dat zij heeft met haar man. Zij zullen ver-
trekken naar Frankrijk waar zij de beschikbare tijd 
en afgelopen tijd al druk aan het klussen zijn. Ook 
een belangrijke reden is dat de huurpenningen bijna 
niet meer op te brengen zijn. Aan de verkoop (in de 
winkel en online) zal het niet liggen. Daar zit goed 
de gang in. 
Per 1 maart 2020 zal zij de deuren sluiten. Een uit-
verkoop zal niet gehouden worden. Helaas voor de 
vele vragen hierover bij haar. Haar gehele voorraad 
zal meeverhuizen naar Frankrijk. Aldaar zal zij op de 
lokale markten haar waren aanprijzen en wellicht is 
er aldaar nog een gelegenheid om een winkel te ope-
nen voor een redelijke huurprijs. 

Over haar ervaringen kan zij wel zeggen dat er in het 
verleden veel meer steun vanuit de gemeente was 
voor ondernemers zoals zij. Wij wensen Antoinette 
en haar man heel veel succes in Frankrijk.

Stoer wonen, 
Keizerstraat 48
Kevin van Stoer Wonen, ’t leukste winkeltje aan zee, 
heeft een eigentijdse interieurwinkel met stoere 
kleinmeubelen, leuke accessoires en kadoartikelen. 
Hij zit hier nu gedurende 4 jaar en was aan de beurt 
om het huurcontract te verlengen. Hij wilde graag 
meer winkelruimte, maar heeft dan de keus om een 
flinke verhoging van de huurkosten per maand op 
te hoesten, óf te verhuizen met zijn voorraad naar 
de andere vestiging van Stoer Wonen in de Fahren-
heitstraat 572. Het is jammer dat hij moet vertrek-
ken. Inmiddels erg naar zijn zin in Scheveningen 
gaat het hem aan het hart. En de loop zit er goed 
is, dat is niet de reden voor vertrek. Hij trekt veel 
klanten van buiten Den Haag aan, mede door zijn 
Facebook-account. 
Ook vermeldingen in o.a. ‘I love the seaside Noord-
zeekust’ hebben hem veel goeds gebracht. Zijdelings 
kwam hij erachter dat hij vermeld werd in deze reis-
gids voor liefhebbers van de Noordzeekust. Ook 
werd hij genoemd in het blad van de NS ‘Spoor’, in 
Libelle en Margriet. 
Een goede ontwikkeling noemt hij de vestiging van 
de grote horecagelegenheden, zoals De Maatschap-
pij met zijn eigenaar Steven Rozenboom, die veel 
voor de straat betekent. 
Jammer vindt hij het dat het parkeerbeleid niet 
meehelpt bij het ondernemen. Een langere parkeer-
tijd zou veel verbeteren aan de klandizie. 
Grote evenementen zoals Halloween en Vlaggetjes-
dag zijn van onschatbare waarde voor de onderne-
mers. Hij noemt als leukste ervaring met name Hal-
loween in oktober 2019, wat een groot succes was. 
De topper van het jaar!
Jammer dat wij Kevin moeten gaan missen in de Kei-
zerstraat. Maar hij is terug te vinden in de Fahren-
heitstraat 572. Ik ga hem zeker opzoeken. 

Dit zijn maar drie van de ondernemers. Laten we ho-
pen dat de leegloop beperkt blijft. Wellicht kan toe-
zicht bij de diversiteit ervoor zorgen dat er nieuwe 
ondernemers komen die onze winkelstraat levend 
houden. En de huren betaalbaar houden zou er 
zeker bij toedragen. 5

Vertrekkende ondernemers uit de Keizerstraat
Ik wil op deze pagina wat extra aandacht vragen voor de binnenkort weer te verwachten leegstand in de Keizerstraat vanwege 
vertrekkende ondernemers. Zij vertrekken hetzij door contracten die niet opnieuw afgesloten (kunnen) worden, te hoge hu-
ren en om andere redenen. Men zal zich afvragen waarom de winkels gaan sluiten. Om wat meer duidelijkheid te verkrijgen 
over de reden van vertrek zijn er wat gesprekken gevoerd met Danusia van Danuta, Antoinette van By-Ann en Kevin van Stoer 
wonen. Deze drie winkels zijn dicht naast elkaar gevestigd en zullen een gemis zijn voor dit gedeelte van de Keizerstraat. 
Ook staan er elders in de Keizerstraat inmiddels al meerdere panden leeg, waarover onduidelijkheid is waarom zij leeg staan 
en welke ondernemers er in de toekomst in gaan komen.

Danuta, 
Keizerstraat 40
Danusia, de eigenaresse van deze Ibiza homestyle 
en kledingzaak, heeft mij het een en ander uitgelegd 
over de reden voor het sluiten van haar winkel. 
Per 1 augustus 2020 eindigt haar contract. Zij zal 
dan de winkel sluiten, of wellicht eerder als zij door 
haar winkelvoorraad heen is. De reden waarom 
zij geen nieuw contact voor vijf jaar zal aangaan is 
deels vanwege haar gezondheid. Inmiddels hersteld 
van een zware operatie, heeft zij haar twijfels of zij 
een nieuwe periode van 5 jaar zal kunnen volmaken 
in goede gezondheid. Het behoud van haar omzet 
is ook een reden voor twijfel. Het toeristenseizoen 
brengt voor haar het grootste gedeelte van de omzet 
binnen en dat is niet altijd voldoende om ‘de winter 
door te komen’.  
Een ander punt dat meespeelde is dat halverwege 
2020 de Keizerstraat enkele jaren moeilijk bereik-

baar zal zijn in verband met de aanleg van een nieu-
we trambaan voor HTM lijn 1 en de aanleg van de ro-
tonde aan de Duinstraat/Scheveningseweg. Voor de 
ondernemers zullen oplossingen gevonden moeten 
worden voor de bereikbaarheid van hun winkels.
Na 10 jaar zal zij haar deuren sluiten. Voordat zij 
zich 10 jaar geleden in de Keizerstraat vestigde was 
zij al 14 jaar met een winkel zelfstandig actief naast 
Vishandel De Lange in de Marcelisstraat. Ook daar 
verkocht zij home decoration en bijouterieën. 
De toekomstplannen van Danusia zullen voorna-
melijk eerst bestaan uit het ontspullen en kleding 
uitzoeken. Door toch zeven dagen per week open te 
zijn, is daar nog geen tijd voor geweest. Daarna zal 
er een soort vervroegd pensioen zijn. Reizen is ook 
één van de dingen die het echtpaar graag doet. Ibiza 
is een favoriete bestemming van ze, hoe kan het an-
ders als je haar winkelvoorraad bekijkt!
Om het ondernemen in de Keizerstraat aantrekke-
lijker te maken geeft Danusia nog mee dat het wel-
licht van onschatbare waarde zal zijn als de Boule-
vardtrein de Keizerstraat in zijn rit zou opnemen. 
Ook de reizigers/toeristen die met tramlijn 1 reizen, 
stappen pas uit als ze bij het Kurhaus aangekomen 
zijn. Van het bestaan van de Keizerstraat zijn zij niet 
op de hoogte en komen daar veel later bij toeval te-
recht. Het parkeerbeleid is een groot nadeel vindt 
Danusia. Zij zorgt er soms voor dat klanten langer 
kunnen blijven voor het passen van kleding door 
zelf bij te dragen in de parkeerkosten in de vorm van 
korting op de kleding. 
Als hoogtepunten van het afgelopen jaren noemt zij 
het in september jl. gehouden Korenfestival ‘Terug 
naar de kust’ en het eens per 2 jaar terugkerend  
‘Historisch Festival Scheveningen’, dat in 2020 weer 
op het programma zal staan. 
Het meest genoten heeft Danusia van haar vaste 
klanten uit binnen- en buitenland, waarvoor zij altijd 
klaar stond met hapje en drankje. Dat zal ze missen. 
Ga gerust nog eens kijken. Zij heeft een leuke korting 
en mooie spullen. Wij wensen Danusia en haar man 
een fijn vervroegd pensioen en veel gezondheid.



De zee inspireert
Elke maand wordt bij KopS, Kunst op Scheveningen 
één kunstenaar speciaal uitgelicht.
In haar ‘Uitgelicht’ expositie, laat Miriam zien hoe 
ook de zee haar inspireert. De golven en de scheer-
mesjes. De mantel van Neptunus, gehaakt van oli-
fanten gras, waarvan de binnenzijde gevilt is van 
afgedankt visserstouw. Maar ook Scheveningse ele-
menten zoals vissen, boegbeelden en kralen. Het na-
tuurlijke materiaal krijgt een totaal nieuwe waarde. 
Ze neemt de toeschouwer mee in een andere wereld. 
Een wereld die heel oud en primitief lijkt, maar toch 
ook weer hedendaags en authentiek.

Ze studeerde in 1979 af aan de Academie voor beel-
dende kunst en vormgeving St. Joost in Breda. Werk-
te als zelfstandig grafisch vormgever in Amsterdam 
en daar kwam in 1996, in haar datsja buiten de stad, 
de natuur in haar leven: het ontdekken en conser-
veren van planten, wortels en zaden. Sinds 2000 
woont zij op Scheveningen. Het strand bracht haar 
op het idee om het zand te vervangen door leem. En 
vanaf dat moment kon zij het een met het ander gaan 
verbinden. Het begin van haar ‘kunst van de aarde’.

Bezielde natuur
In tegenstelling tot grafische vormgeving komt haar 
werk volledig intuïtief tot stand, ze weet nooit wat 
de volgende stap zal zijn.
Miriam zegt hierover: Ik weet niet wat ik ga maken, 
heb geen plan of voorbeeld. Ik ga als het ware ‘spe-
len’ met materialen en breng die in beweging, ver-
vorm/transformeer deze tot iets anders. Daardoor 
kom ik in flow en ontstaat er iets. Mijn intuïtie ver-
telt me wat ik moet doen. Het is een soort actieve 
meditatie. Later, als een werk klaar is, zie ik vaak 
waar mijn ‘binnen’ wereld onbewust mee bezig was. 

Dat noem ik bezield, er is een andere laag aanwezig. 
En tegelijkertijd is het ook een zoektocht naar ver-
houdingen, kleur, vorm en stevigheid.
Mijn inspiratie vind ik in al wat bloeit en groeit in 
mijn eigen tuin of naaste omgeving. Maar ik gebruik 
geen tak of bloem die al mooi van zichzelf is. Daar 
hoef ik niets meer aan te doen, behalve kijken…
Door de jaren heen ontdekte ik dat je de houdbaar-
heid van de ‘oogst’ zelf redelijk in de hand hebt. Alles 
wat uit de natuur komt, moet op het juiste moment 
geoogst en gedroogd worden en ook weer onder 
de juiste omstandigheden bewaard. Als je dat niet 
doet, breken de grassen, gaat het rotten of ontstaan 
er schimmels. Ook kun je het ene takje wel bewaren 
en het andere niet, dat is afhankelijk van de soort en 
een kwestie van uitproberen. 
Om dit natuurlijke materiaal een eigen, vaste vorm 
te kunnen geven gebruik ik ik een zelf gemaakt pa-
pier-maché mengsel, aangevuld met leem, gips of 
karton. In mijn vroegere werk waren dat oude kran-
ten, maar sinds deze vol vierkleuren drukinkt zitten, 

zijn deze niet meer fijn te gebruiken. Omdat ik altijd 
met mijn blote handen wil kunnen werken, zonder 
chemische middelen.
Zodoende recycle ik mijn oude boekhouding en mijn 
dromenboek tot een duurzame pasta, die de aarde 
niet uitput. Mijn afval wordt weer grondstof, cradle 
to cradle. De cyclus van de natuur: iets wordt gebo-
ren, komt tot bloei, raakt in verval. Ik gebruik het, 
breng het weer tot leven en geef mijn sculpturen 
daardoor een nieuwe extra dimensie. ‘Kunst van de 
aarde!’

Miriam van Loosdrecht is lid van KopS, Kunst op 
Scheveningen. Een aantal van haar objecten ex-
poseert zij in galerie KopS, Keizerstraat 71c, links 
naast De Maatschappij. 
Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Hier is altijd een van de kunstenaars aan-
wezig en is vrij toegankelijk.
Meer Kunst van de aarde zien? Kijk dan op 
www.miriamvanloosdrecht.nl

KopS, hun ‘winkeltje’ en bestemming van de Lagere School
Op een zaterdagmiddag, lopend door de Keizer-
straat, stapte ik dan toch maar eens de Oude Kerk 
in, op zoek naar iemand die mij iets meer kon ver-
tellen over de actieve vereniging KopS (Kunst op 
Scheveningen). Inmiddels heeft de, ten tijde van het 
verschijnen van deze Klinker afgetreden, voorzitter 
Flory Hofland iets geschreven. Haar tekst is in deze 
Klinker te lezen. 

Zij hebben de Galerie in de Keizerstraat 71C (in de 
Openbare Lagere School) nu plm. vier jaar in ge-
bruik. Met het pand zijn andere plannen. Zo zijn de 
laatste plannen dat er een hostal komt, maar ik heb 
ook begrepen dat er aan de straatzijde een gelegen-
heid gecreëerd moest worden dat ook voor Sche-
veningers toegankelijk is. Of dat in de vorm is van 
een lunchroom is nog steeds niet helemaal duidelijk. 
Wellicht kan ik u in een volgende editie van De Klin-
ker daar meer over vertellen. 

Wel was ik verbaasd toen ik met een kunstenares de 
Galerie de school betrad om haar werk te zien, daar 
het ‘winkeltje’ te zien, waar hele leuke artikelen te 
koop worden aangeboden. Ik kan eenieder aanbe-
velen daar binnen te stappen. Heeft u een kado no-

dig, dan is daar écht veel te vinden voor schappe-
lijke prijzen. Om maar even wat te noemen: kleine 
bronzen beeldjes in de vorm van onze Scheveningse 
Vrouw, het Tonnenmonument in het klein, visserslui 
met tonnen, haringhappende scheveningse vrou-
wen en ook veel sieraden. Maar uiteraard ook an-
dere kunst. 

Van oudsher is Scheveningen een ‘dorp’ waar kun-
stenaars hebben gewoond en gewerkt. Veel schil-
ders van de Haagse  School zijn bekend van de 
prachtige zee- en strandgezichten. Nog steeds wo-
nen er op Scheveningen heel veel kunstenaars waar-
van er een behoorlijk aantal lid zijn van KopS (Kunst 
op Scheveningen). 

KopS is een vereniging met ongeveer 70 leden in alle 
disciplines die allemaal voldoen aan de voorwaar-
den, het wonen en/of werken op Scheveningen. De 
vereniging is opgericht in 2011 en is inmiddels op 
Scheveningen een begrip met een eigen gezicht, de 
Galerie in de Keizerstraat 71c en een ruimte in de 
Oude Kerk. 

KopS is actief met jaarlijks terugkerende activitei-
ten, het ene jaar een Kunstroute langs de ateliers en 
het andere een Kunstwedstrijd. Afgelopen jaar was 
er de kunstwedstrijd met het thema verbinden/
ding. We hebben ongeveer 1500 bezoekers mogen 
ontvangen die enthousiast hun stem hebben uitge-
bracht op het kunstwerk van hun keuze. KopS pro-
beert op deze manier mensen te activeren om beter 
te kijken naar kunst, en het leuke is, dat het werkt!
Daarnaast levert KopS een bijdrage aan tal van op 
Scheveningen georganiseerde activiteiten die gere-

lateerd zijn aan kunst en cultuur. Regelmatig wor-
den er dan workshops gegeven met vooral als doel 
jongeren actief te betrekken bij en kennis te laten 
maken met het creatief bezig zijn.

Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag is de Ga-
lerie geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Om de zes 
weken is daar nieuw werk te zien en te koop. De 
(wisselende) expositie in de Oude Kerk is op zater-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.
Verder is alle informatie over leden, contacten, ex-
posities, deelname, activiteiten etc. te vinden op 
onze site ‘Kunst op Scheveningen’ (kunstopscheve-
ningen.nl) en ontvangen wij u graag in onze Galerie 
en de Oude Kerk. 

Flory Hofland
(was tot 16 januari jl. voorzitter KopS)
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’n Roopje van de Noordster (14)
Mijn eerste roopje in het nieuwe jaar mag vanzelfsprekend niet beginnen zonder de aloude  
Scheveningse wens: ‘Al ét nôdige’! In vroeger tijden hoorde men ook wel  ‘Zegen en Bewae-
ring’ – de wens die men mee gaf  wanneer de schuit vanaf het strand  naar zee ging. Met die 
gedachte zijn ook de werkzaamheden op de Noordster weer van start gegaan. 2020 wordt 
een belangrijk jaar – onze Noordster viert 70 jaar…
Korte terugblik
Daarbij mogen we terugzien op een voorspoedig 
verlopen 2019, waarin aan boord veel werk werd 
verzet. De Noordster kreeg haar masten terug met 
de originele tuigage, het achterdek zijn oorspron-
kelijke hekwerk en koekoek, de koelkast met kom-
buis werd ingekort tot de oorspronkelijke lengte, 
het voormalige tonnenruim onderging een volledige 
gedaanteverandering, het dek werd weer een echt 
vleetloggerdek met platte luiken en krebbes,  de 
gangway werd naar midscheeps verlegd -  en dat 
is nog maar een greep. Tijdens Vlaggetjesdag en 
Sail op Scheveningen hielden we open huis: ruim 
4.000 bezoekers maakten kennis met het werk van 
de Noordster. Op 27 juni hadden we een geslaagde 
open dag voor alle donateurs en we kregen maar 
liefst twee keer maximale subsidie van de Stichting 
Initiatief  op Scheveningen (SIOS). U kunt het alle-
maal en nog veel meer lezen in ons Jaarverslag 2019 
dat binnenkort verschijnt.

Noordster 70 jaar
Ter afsluiting van de restauratieteelt werd op 6 de-
cember de jaarlijkse  Bouweteelt-  oftewel Stapel-
loopborrel gehouden , waarbij werd gevierd dat de 
Noordster zeventig jaar geleden op 15 december 
van de Scheveningse Sleep van stapel liep. Bij die 
gelegenheid werd de derde editie van het Lied van 
de Noordster ten gehore gebracht en naar oud Sche-
venings gebruik door de bestuursvoorzittter een vijf 
verzen tellende ‘uitboezeming’ voorgedragen, waar-
van als voornaamste vers:

’t Bestuur dankt ieder voor zijn werk
Door arbeid, sponsoring en donatie.
Uw inzet maakt de Noordster sterk:
Da’s een bijzondere prestatie. 

De feestelijke bijeenkomst werd gesponsord door 
Rederij Groen, Lunch & diner café Zarautz  en Mar-
cel de Zoete, alias de Zingende Slager, die sfeervolle 
liedjes ten gehore bracht. Voor hun financiële en 
feitelijke steun zijn we hen bijzonder dankbaar. Die 
dank gaat ook uit naar Tim Damen van het Haven-
paleis, die tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 
januari voor de kibbelingen zorgde.  

Bijzondere bezoeker aan boord
Zaterdag 25 januari hadden we een bijzondere be-
zoeker aan boord. Cor van der Harst (1932) mon-
sterde in 1950 als oudste op de Noordster aan. Hij 
komt ook voor in de documentaire ‘t Schot is te 

boord, waarvoor in 1951 opnamen aan boord  werd 
gemaakt. Daarop staat de 18-jarige Cor te stakelen 
met een zgn. stakelpot. Met in petroleum gedrenkte 
brandende lappen stof  waarschuwt hij passerende 
scheepvaart voor de aanwezigheid van de vleet, op-
dat deze niet wordt overvaren. Met een soortgelijke 
stakelpot stond Cor van der Harst nu 70 jaar later 
weer aan boord. Van de bemanning uit 1950 is hij 
als enige nog in leven. 

Aanwinsten 
Ten behoeve van onze museale collectie kregen we 
van hem een werkend kompas uit de jaren vijftig. 
Dat zal te zijner tijd in de brug een plekje vinden. 
Karel Pronk schonk een warreleutel – een grote 
platte houten spaan waarmee de haring in een lang-
werpige houten bak, de zgn. warrebak,  door de 
stuurman met zout werd vermengd. Het was daarbij 
zaak om op de juiste hoeveelheid zout te letten.    

Voortgang werkzaamheden
Bovendeks werden aan stuur- en bakboord de ach-
tergalgen geplaatst, zoals die samen met de voor-
galgen voor de trawlvisserij werden gebruikt. In de 
galg komt nog een blok te hangen, waar de lijn over-
heen loopt die de winch met het trawlnet verbindt.

De entree van de trap die van het dek naar de pu-
blieksruimte  leidt werd aan weerszijden van een 
beschermende afscheiding voorzien.  Op het achter-
dek werd de koekoek voltooid en het kwadrant van 
de stuurinrichting geplaatst. 
Benedendeks kwamen in het vooronder de eerste 
kooien gereed en worden voorbereidingen getrof-
fen voor de museale inrichting. Het plafond wordt 
voorzien van isolatiedoek en in de  ‘filmhoek’ werd 
een groot beeldscherm geplaatst, dat  afkomstig is 
van de Vlaardingse museumlogger VL 92 Balder.  

Belangrijke sponsoring in natura
Eens in de zoveel jaar moet de Noordster een hel-
lingbeurt ondergaan om de scheepshuid na te lopen. 
Dit jaar is het zover. Het hellingen en het te plegen 
onderhoud is een kostbare zaak. We zijn daarom 
bijzonder verheugd dat vier bedrijven hebben aan-
geboden dit voor hun rekening te nemen. Van Laar 
Visserij Ketting in IJmuiden neemt de hellingbeurt 
in IJmuiden voor zijn rekening en doet al het ijzer- 
en plaatwerk. Verfleverancier Jotun in Spijkenisse  
levert daarbij gratis de verf voor onder en boven 
de waterlijn,  Maaskant Shipyards in Stellendam 
loopt de motoren na en Hubel Marine uit Rotterdam 
maakt de Noordster vaarklaar voordat wordt om-
gevaren naar  IJmuiden.  De hellingbeurt vindt naar 
voorlopige planning plaats in augustus. We zijn de 
vier sponsors  bijzonder dankbaar voor hun steun 
– het gaat alles bij elkaar om een substantieel hoge 
kostenpost die nu niet ten laste van de restauratie-
rekening van de Noordster komt.

Wordt Vriend van de Noordster!
Steun van sponsors en vrienden is voor het Noord-
sterproject van essentieel belang. Bent u nog geen 
donateur? Zet dan koers naar www.sch236.nl en 
monster aan. Voor ten minste € 23,60 per jaar steunt 
u de restauratie van onze museumlogger. U krijgt als 
bewijs een monsterboekje (model 1950) waarmee 
u toegang hebt aan boord en  u blijft u via de twee-
maandelijkse Praairapporten op de hoogte. Dankzij 
uw gevende hand ligt straks een mooie Noordster 
voor de kant! 

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Sch. 236 
Noordster terug op Scheveningen 7

Stapelloop Noordster

Cor van der Harst met stakelpot in 1951

Houten warreleutel

Trawlgalg.

Entree trap naar publieksruimte

Cor van der Harst

Kwadrant en koekoek op achterdek

Noordster met nieuw want voor de kant
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Computers, internet en nieuwe media

Cursussen Bibliotheek Scheveningen 
januari-juni 2020
Wilt u (nog beter) leren omgaan met de computer, 
de tablet en internet? Kom dan naar de bibliotheek! 
In bibliotheek Scheveningen kunt u korte modules
volgen over deze onderwerpen: zie ons programma 
hieronder. Een module wordt gegeven in dagdelen 
van twee uur. Reserveren is noodzakelijk!

Excel, een eerste kennismaking
Handig omgaan met tabellen, schema’s 
en grafieken.
do 13, 20 februari, 10.00 – 12.00 uur
Kosten twee ochtenden: 
leden € 10,00 / niet-leden € 20,00

Werken met de Cloud, een introductie
Bestanden online opslaan, hoe werkt dat en zijn 
mijn gegevens wel veilig?
do 5, 12 maart, 10.00 – 12.00 uur
Kosten twee ochtenden: 
leden € 10,00 / niet-leden € 20,00

Veilig op internet
Geen paniek, wel gezond verstand.

Aanbevolen samen met ‘Privacy op internet’.
do 19, 26 maart, 10.00 – 12.00 uur
Kosten twee ochtenden: 
leden € 10,00 / niet-leden € 20,00.

Privacy op internet
Ook belangrijk als u ‘niets te verbergen hebt’! 
Aanbevolen samen met ‘Veilig op internet’.
do 2, 9 april, 10.00 – 12.00 uur
Kosten twee ochtenden: 
leden € 10,00 / niet-leden € 20,00

Werken met de e-overheid
Handig en veilig omgaan met Digid
do 14, 28 mei en 4 juni , 10.00 – 12.00 uur
Drie ochtenden: gratis 

Mediaspreekuur
Individuele vragen over digitale media, ondersteu-
ning cursisten, en Klik&Tik
di en do, 13.30 - 16.00 uur. Op afspraak!

Meer informatie over de lesmodules vindt u hier. 
Reserveren kan via
scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl,
telefonisch 3538620 of aan de balie

PEUTERTHEATER
WOLK 2+ 
Vrijdag 14 februari 10.30 uur. 
Katiuscia Principato speelt een prachtige muzikale 
voorstelling geïnspireerd op het boek ‘Moppereend’. 
Reserveren noodzakelijk!
Reserveren voor babycafé of peutertheater kan via 
scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl, telefonisch 
of aan de balie. Graag tot ziens! 
Wist u dat… we naast bovenstaande open activitei-
ten de komende tijd ook tientallen peuter- en kleu-
tergroepen ontvangen voor een feestelijk voorlees-
programma? 
Wist u dat… nieuwe peuterleden een leuk cadeau-
tje krijgen van de bibliotheek? Lid worden is gratis, 
maar voor het cadeautje geldt op=op!
Wist u dat… u dit bericht door mag sturen aan ken-
nissen met jonge kinderen? Graag zelfs!

Lezing over mode tijdens 
de Tweede Wereldoorlog
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd 
bevrijd. In Den Haag wordt hier uitgebreid bij stil 
gestaan. In deze lezing vertelt kunsthistorica Saskia 
Kuus over mode uit de periode 1940-1945.

Textiel op de bon
In de Tweede Wereldoorlog gaat textiel ‘op de bon’. 
Maar textiel wordt zo schaars dat er zelfs met bon-
nen weinig te koop is. Veel kleding van voor de oor-
log wordt daarom vermaakt en hergebruikt. Kran-
ten en damesbladen staan vol met tips hoe je van 
bijvoorbeeld een herenpak een mantelpakje kunt 
maken. Parachutestof wordt gebruikt voor doop- of 
trouwjurken. Na de oorlog worden ‘bevrijdingsrok-
ken’ gemaakt van patchwork waarin de draagster 
haar hele geschiedenis vertelt.

Over Saskia Kuus
Saskia Kuus studeerde kunstgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Leiden, waar zij zich specialiseerde 
in kostuumgeschiedenis. Zij schreef onder andere 
het boekje Baden en flaneren aan zee – Badcultuur 
en strandmode op Scheveningen sinds 1818. In 
2018 was zij gastconservator voor de tentoonstel-
ling Groeten uit Scheveningen in het Haags Histo-
risch Museum.

Reserveren
Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn? Reserveren 
kan telefonisch, per mail of bij de klantenservice in 
de bibliotheek.
scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl 
070-3538620

05-10-2019 tot 01-03-2020: 
Niki de Saint Phalle - Aan zee 
30-11-2019 tot 01-03-2020: 
Adriaan Rees - The White Album / Witboek 
07-09-2019 tot 13-03-2020: 
Klaas Gubbels - Eindelijk weer aan Zee
13-03-2020 tot 07-06-2020: 
Germaine Richier - Mensbeeld - Mensbeest 
20-03-2020 tot 28-06-2020: 
Jacob van der Beugel - A Mutating Story 
07-03-2020 tot 19-04-2020: 
Paul Gregoire 

Op onze website kunt u meer informatie vinden 
over de aankomende tentoonstellingen. 
https://www.beeldenaanzee.nl/nl/
tentoonstellingen/verwacht

Stadsboerderij Waaygat
Uitgebloeide bollen?! 
Lever ze in op de stadsboerderij.
U kent het vast wel: zo’n gezellig bakje met bloem-
bollen op tafel. Zo komt het voorjaar al een beetje 
in huis! Maar wat doe je met de bollen als ze uitge-
bloeid zijn? Weggegooien!? Dat is zonde, want deze 
bollen zijn vaak goed te recyclen.
Tot eind april kan je de uitgebloeide bollen tijdens 
openingsdagen inleveren bij het Waaygat.
De ingeleverde bloembollen (bij voorkeur narcis-
sen en blauwe druifjes) worden in het najaar met 
kinderen herplant op of rond het terrein van de
stadsboerderij zodat dat iedereen volgend jaar 
weer kan genieten van de kleurenpracht.

Wist u dit over dakopbouwen?
Een dakopbouw is in tegenwoordig, maar soms ont-
staat er wat wrevel, wat uitmondt in een burenruzie. 
Een dakopbouw is niet iets wat zomaar toegestaan 
wordt, er worden wel degelijk allerlei voorwaarden 
gesteld en vooraf zijn bij de gemeente al veel zaken 
geregeld op welke plaatsen er wel en op welke plaat-
sen geen dakopbouw mogelijk is. Op de website van 
de Gemeente Den Haag is veel te vinden hierover. 
Enige informatie is daaruit gehaald en hieronder al-
vast vermeld. Wellicht ook interessant voor degenen 
die niet geïnteresseerd zijn in een dakopbouw, maar 
wel nu weten dat  men niet zomaar zonder slag of 
stoot een vergunning daarvoor krijgt. 

Een dakopbouw moet aan de volgende voorwaar-
den voldoen: 
•  De voorwaarden uit het bestemmingsplan
•  Als de dakopbouw niet in het bestemmingsplan 

past, wordt gekeken naar de specifieke steden-
bouwkundige situatie ter plaatse en de Haagse 
bezonningsnorm. In deze norm is vastgelegd dat 
de gevels van woningen op 19 februari (en 21 ok-
tober), bij een zonhoogte van meer dan 10 graden, 
minimaal 2 uur zon moeten vangen. Er wordt een 
meetpunt gehanteerd op 75 centimeter hoogte in 
het midden van de gevel. Bezonning op de voor- 
en achtergevel mag bij elkaar worden opgeteld. 
Als woningen in de bestaande situatie al minder 
dan 2 uur zon hebben, geldt als uitgangspunt dat 
de bezonning op de gevels van deze woningen er 

niet op achteruit mag gaan. Meer informatie over 
de Haagse bezonningsnorm vindt u in de bestuur-
lijke stukken. 

•  De eisen van de welstandscommissie zoals de 
vorm van de opbouw, de architectuur en het ma-
teriaalgebruik. 

Tips
•  Laat u in een vroeg stadium door de gemeente 

informeren over dakopbouwen. U kunt daarvoor 
een afspraak maken met een projectinspecteur

•  Het is verstandig om uw initiatief al in een vroeg 
stadium te bespreken met uw buren en/of ande-
ren die belang kunnen hebben bij de dakopbouw 
(bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren). 

•  Ga na of u bij het ontwerpen en aanvragen van 
uw dakopbouw hulp nodig heeft van een adviseur 
(zoals een architect). 

•  Maak een afspraak met een projectinspecteur 
voor u uw aanvraag indient. Er kan dan globaal 
gekeken worden of er nog gegevens ontbreken

•  De vergunning wordt op naam gesteld van de aan-
vrager. Staat de vergunning bijvoorbeeld op naam 
van uw aannemer en krijgt u een conflict, dan mag 
u het werk niet door een ander laten uitvoeren. 
Alleen een vergunninghouder krijgt het recht om 
te bouwen. Daarom is ons advies om de vergun-
ning op uw eigen naam aan te vragen. 

•  Het is verstandig om tijdig in overleg te gaan met 
de Welstandscommissie van de gemeente. 

Bron: www.denhaag.nl
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