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En dan nog maar eens een keer...

DE VUURTOREN

Petitie in 2011
Deze brief mondde in eerste instan-
tie uit tot media-aandacht van Om-
roep West en het AD. Ook SBS6 en 
het AD waren geïnteresseerd. Met 
de NRC mochten we de vuurtoren 
op en voor één keer de gordijnen 
openen. Wat een fantastisch ge-
zicht. Ook de journalist stond ver-
steld. Uiteindelijk heeft Jan Brand 
ervoor gezorgd dat het een petitie 
werd. Weken heb ik door Scheve-
ningen gelopen met intekenlijsten. 
Langs verzorgingshuizen, snack-
bars, kiosken, winkels en particu-
lieren. Duizenden stemmen opge-
haald. 

Toen niets uitgehaald 
en dit voorjaar weer actueel
Helaas heeft het niet gewerkt, maar 
na 9 jaar en nadat Dick Teske dit 
voorjaar geconstateerd had dat 
het gordijn van de lichtkoepel aan 
de zuidkant toch weer dichter was 
geschoven, kan ik het niet laten 
toch weer een keer daarover door 
te zeuren. Op het commentaar van 
Dick Teske (onze Scheveningse 
‘hof’ fotograaf) werd dit voorjaar 
door Rijkswaterstaat (Muzee schijnt 
er niet meer over te gaan) gezegd 
dat er ‘niet gerommeld werd met de 
gordijnen’. Nou, echt wel! Dick had 
en heeft het bewijs daarvoor!

Begin augustus 2020
Voor mezelf denk ik het bewijs te 
hebben voor mijn (noord)zijde van 
de vuurtoren, maar dat is natuurlijk 
geen hard bewijs. Na een maand in 
het buitenland geweest te zijn, te-

ruggekeerd op 4 augustus, kon ik 
duidelijk zien dat ten noorden van 
de Vuurtoren er wel ‘gerommeld 
met de gordijnen’ was. De foto in 
de kop laat dat zien. In ieder geval 
was het voor mij heel duidelijk. 

Steun van een zeeman
In de zeekaart staat beschreven, zo 
vertelde mij een deskundige op dit 
gebied, dat het licht tot op 29 mijl 
goed te zien moet zijn en dat dit op 
dit moment zeer zeker niet het ge-
val is. Het is vanuit zee ‘meer een 
schittering’, zo zei mijn bron mij. 

Nederlandse Vuurtoren 
Vereniging
Zelf heb ik ook weer contact ge-
zocht met de Nederlandse Vuurto-
ren Vereniging. De voorzitter van 
deze vereniging heeft wederom, na-
dat de vereniging in februari jl. ook 
al haar mening had gegeven, ge-
reageerd en ik mag citeren wat de 
voorzitter mij kort geleden schreef: 
‘Het is spijtig te moeten constate-
ren dat het historisch erfgoed zo-
als de torens voor kustverlichting 
ondanks hun monumentenstatus 
steeds meer in het gedrang komen’. 
En ook: ‘Graag ben ik bereid onder-
steuning te geven aan initiatieven 
gericht op het behoud en toeganke-
lijkheid van ‘onze’ vuurtorens.’

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat bracht in een eer-
dere reactie in de media, op de 
opmerking van Dick Teske, naar 
voren dat het licht nog steeds ge-

bruikt wordt. Waarom dan niet zor-
gen dat het GOED te zien is. Des-
noods met aanpassingen. Nu blijkt 
ook nog eens uit een interview met 
Nico Pronk in De Scheveninger van 
februari jl. dat Rijkswaterstaat een 
‘soort huur wil gaan vragen aan de 
organisatie die de rondleidingen 
verzorgt in de Scheveningse vuur-
toren’. In het geval van Schevenin-
gen is dat (nog) niet te regelen. Het 
wachten is op een commerciële on-
derneming die deze rondleidingen 
zou kunnen gaan organiseren. 

Ook moet de vuurtoren 
het zonder vlag doen
Muzee stelde na de renovatie het 
afgelopen jaar vast dat de vlag-
genmast verdwenen was en omdat 
de  vuurtoren  geen  officieel  rijks-
gebouw is werd er geen nieuwe 
vlaggenmast geplaatst. Het ziet er 
dus ook naar uit dat Schevenin-
gen voorlopig afscheid moet nemen 
van een wapperende vlag op één 
van haar iconen.

Verandering van lichtrichting? 
Misschien kan het licht een beetje 
meer naar boven gekanteld wor-
den, zodat het meer een hemellicht 
wordt. Dan zou het licht zelfs weer 
over Scheveningen kunnen schijnen 
en dat is toch wat we willen. De he-
dendaagse techniek staat toch voor 
niets. Dit moet te realiseren zijn!

Import
De oorspronkelijke bewoners zijn 
met het licht in hun huis opgegroeid  

en voor wat betreft de import-be-
woners die hoog in hun dure ap-
partementen verblijven ... daarvoor 
bestaan er verduisteringsgordijnen 
als zij niet kunnen slapen. 

Andere badplaatsen 
wel en waarom wij niet
Waarom kan het vuurtorenlicht 
in andere badplaatsen wel blij-
ven functioneren en moet het hier 
steeds minder, totdat het uiteinde-
lijk op UIT gaat? Dit is mijn laatste 
poging. Wie neemt het stokje over? 

JD
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Misschien dat mensen zich dat 
nog herinneren. Mijn ingezon-
den brief in 2011 aan het be-
stuur van Muzee met daarin 
twee vragen. Ten eerste of de 
Oude Kerk verlicht kon worden 
en ten tweede of het licht van 
de vuurtoren weer over Sche-
veningen zou kunnen schijnen. 
Uiteraard met een kopie van 
de brief naar de (toen nog) De 
Scheveningsche Courant. Punt 
één was vrij snel daarna gere-
aliseerd. 
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Van de redactie

Mis niets en vind ons 
op Facebook WOS Wijkoverleg 
Scheveningen-Dorp

GASVRIJ SCHEVENINGEN is in samenwerking met de gemeente 
Den Haag gestart met een verduurzaamactie SCHEVENINGEN70

Deze actie is gericht op het (gratis) verduurzamen van koop- en 
huurwoningen in heel het stadsdeel Scheveningen. Met deze ac-
tie brengen zij de cv-ketel op een optimale temperatuur en kunt 
u ook gebruikmaken van de mogelijkheid tot kleine ingrepen als 
led-lampjes, kierdichting, bespaardouche, enz. Bekijk de poster 
met de aanvullende informatie op deze pagina en meld u aan!

JD

DE ACTIE LOOPT DOOR TOT JUNI 2021

Inmiddels hebben we er een 
groot gedeelte van de zomer 
op  zitten  met  flink  verhitte 
periodes (letterlijk en figuur-
lijk). Ook twee demonstraties 
op de boulevard die ergens 
over gingen; de eerste was 
op vrijdag 3 juli en betrof 
de seksuele intimidatie op 
de boulevard en de tweede 
was op vrijdag 28 augustus 
tegen de overlast in het al-
gemeen. De laatste met een 
iets teleurstellende opkomst, 
maar met wel veel aandacht 
van de politieke partijen. Het 
was een gezellige tocht waar 
veel mensen elkaar ontmoet-
ten. Helaas werkte het weer 
niet helemaal mee en waren 
er  flinke  regenbuien,  maar 
de sfeer werd er niet minder 
door. Ook de muzikale be-
geleiding van een steelband 
werkte daaraan mee. We zijn 
benieuwd met welke maatre-
gelen de Gemeente gaat ko-
men voor de korte en lange 
termijn.

Ook was er weer de eerste 
WOS-vergadering op woens-
dag 26 augustus, die plaats-
vond met inachtneming van 
de coronamaatregelen. Ook 
was wijkagent Peter Kaptein 
met zijn collega’s, zoals iede-
re maand gebruikelijk, aan-
wezig die uiteraard dit keer 
veel op- en aanmerkingen te 
verduren kregen over de af-
gelopen periode op Scheve-
ningen. De politie doet ech-
ter zijn uiterste best met de 
mogelijkheden en mankracht 
die zij hebben. Zo had ik een 
aantal weken geleden zicht 
op een flinke controle op de 
boulevard met aanhouding 
van zoveel mogelijk auto’s. 
Dat ziet niet iedereen. Een 
complimentje hiervoor is 
soms wel op zijn plaats, het-
geen ook ter plekke gebeur-
de.

Dan heb ik nog een verzoek: 
omdat De Klinker maar eens 
per twee maanden verschijnt, 
ben ik op zoek naar onder-
werpen die niet té actueel 
zijn, maar toch het uitzoeken 
waard zijn voor ons dorp. 
Zo kreeg ik bijvoorbeeld het 
verzoek uit te zoeken hoe het 
gesteld is met de bezettings-
graad van hotels en B&B’s op 
Scheveningen. Dit in verband 
met de vele vergunningen 
die momenteel aangevraagd 
worden om ermee te kunnen 
starten. De locaties van deze 
hotels en vooral B&B’s gaan 
ten koste van de woonruimte 
op Scheveningen. Het is het 
uitzoeken waard, alleen lijkt 
mij dit coronajaar niet re-
presentatief voor de cijfers. 
Maar wat in het vat zit ver-
zuurt niet! 

Joke Damen

Het weekend van zaterdag 8 en 
zondag 9 augustus zullen we in 
Scheveningen niet zo snel ver-
geten: twee doden, lange files,  
mishandelingen, scheldpartij-
en en wildslapers. Ook raakten 
tientallen zwemmers in de pro-
blemen, waarvan twee het niet 
kunnen navertellen. 

Rode vlag
Ineens was er de ‘rode vlag’. Die 
was er natuurlijk altijd al, maar zo 
overduidelijk was hij nog nooit ter 
sprake gekomen. En op zondag 9 
augustus het NL-Alert dat de rode 
vlag gehesen was. 
Daarna kwamen er vragen, zoals 
‘waar is die vlag dan’, ‘waarom niet 
meer vlaggen’ en ‘weten mensen 
wel wat die vlaggen betekenen’. Na-
tuurlijk zal iedereen weten wat de 
rode vlag behelst. Hierbij nog eens 
duidelijk de verschillende vlaggen 
die de reddingsbrigade hanteert 
met de betekenis ervan.

Kinderopvang
Een bezoekje aan de hoofdpost van 
de Haagse Vrijwillige Reddingsbri-
gade bracht mij bij Jolanda Schou-
ten, een ex-onderwijzeres die nu 
vrijwilliger is bij de Kinderopvang 

en ook de EHBO doet. Zij was die 
maandag na het bewuste weekend 
aan het uitpuffen op de veranda 
van de brigade. Nog nooit zo’n hef-
tig weekend meegemaakt. Heel erg 
veel verdwaalde kinderen. Zelfs een 
Duits jongetje die vanaf de haven 
door het bloedhete zand was ko-
men aanlopen bij de reddingspost 
Keizerstraat met verbrande voetzo-
len. Hij is door haar direct in een 
teiltje water gezet. Huilen deed hij 
niet. Jolanda kon mij al wel ant-
woord op de vraag hoeveel vlaggen 
er gehesen worden op het strand 
van havenhoofd tot de Pier. Het zijn 
er drie: één in de nabijheid van het 
havenhoofd, één ter hoogte van de 
Keizerstraat en één bij de Pier. Me 
dunkt dat dit aantal wel verhoogd 
zou kunnen worden. 

Polsbandje met 
telefoonnummer
We hebben het nog even gehad 
over de polsbandjes die door de 
reddingsbrigade verstrekt worden. 
Deze kunnen worden opgehaald bij 
de reddingsposten en ook worden 
ze door de diverse voertuigen van 
de brigade uitgedeeld op het strand. 
Een ander goed initiatief, dat haar 
ter ore was gekomen, was dat deze 

bandjes bij een eindhalte van de 
tram werden uitgedeeld. Dit zou bij 
alle eindstations van bus en tram 
moeten gebeuren. Dit is veel effici-
enter, omdat de grote instroom van 
gezinnen met kinderen grotendeels 
per openbaar vervoer geschiedt. 
Misschien ook de uitgangen van 
parkeergarages. 
Het zou al heel veel helpen als ou-
ders met stift een telefoonnummer 
op de handjes zouden schrijven. 

JD

SCHEVENINGEN70

- Energiekosten verlagen?
- Meer inzicht in energieverbruik?
In samenwerking met de gemeente Den Haag kunnen wij uw

verwarmingsinstallatie energiebesparend inregelen. 

Vrijwel alle Cv-ketels zijn geschikt.

energy guards

Gratis tot
 november 2020!

Meld je aan via
web.coe070.nl/w/scheveningen70

Voor u het weet 
ziet u met eigen ogen

 uw energieverbruik dalen!

DE SCHEVENINGEN70 ACTIE 
Deze actie stelt de bewoners in stadsdeel Scheveningen in 
de gelegenheid hun cv-ketels gratis af te laten stellen op de 
meest comfortabele en zuinige temperatuur voor hun huis. 
Dit bespaart op de energierekening. Deze actie loopt tot no-
vember 2020. Door samenwerking met de ‘Direct bespaarac-
tie’ van de gemeente zijn aanvullend ook andere gratis maat-
regelen zoals kierdichting, ledlampjes etc. te verkrijgen.

LAGERE TEMPERATUUR VAN WATER CV-KETEL
De cv-ketel regelt de temperatuur van het water dat naar je 
verwarming toegaat met de ketelthermostaat. Bij moderne 
ketels is de temperatuur vaak afgesteld op 80 graden Celsi-
us. Bij oudere cv-ketels zelfs 90 graden. Om die hoge tem-
peratuur te bereiken gebruikt de ketel veel gas, en dat zorgt 
voor hoge energiekosten. In een redelijk tot goed geïsoleerde 
woning kan de temperatuur lager, bijvoorbeeld op 60 of 70 
graden. Dat scheelt kosten en uitstoot van CO2. De Direct be-
spaaractie kan helpen bij isoleren van de woning.
Door een lagere temperatuur te kiezen bespaar je gas. Ook de 
temperatuur voor het warme water voor de douche en kraan 
kan vaak lager. We verlagen die temperatuur nooit lager dan 
60 graden, in verband met het risico op Legionella. 

UITVOERING WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden vinden plaats door speciaal opgeleide 
werknemers van van de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk. 
Uiteraard werken wij volgens de coronamaatregelen van het 
RIVM en de gemeente.

GEBRUIKMAKEN VAN DEZE GRATIS ACTIE?
Dat kan via web.coe070.nl/w/scheveningen70. Na het maken 
van de afspraak komt een medewerker bij u langs om de cv 
op een lagere temperatuur te zetten en indien gewenst materialen zoals led-verlichting, radiatorfolie, tochtstrips en/of een 
waterbesparende douchekop te bevestigen. De medewerker informeert u eventueel ook over wat u zelf nog meer kunt doen 
om energie te besparen. De materialen, werkzaamheden  en het huisbezoek zijn gratis.

ZIE OOK: WWW.GASVRIJSCHEVENINGEN.NL       WWW.FACEBOOK.COM/GASVRIJSCHEVENINGEN
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Projectontwikkelaars
De oprukkende projectontwikkelaars azen op elk stukje Sche-
veningen dat maar bebouwd kan worden. Zij slaan er een 
slaatje uit en bouwen dan gelijk vijf of zes woonlagen op 
elkaar. En de sociale woningbouw blijft sterk achter bij 
de woningen die de projectontwikkelaars uit de grond 
stampen en welke alleen voor de hoge inkomens mo-
gelijk zijn.  

Beschikbare locaties sociale woningbouw
Karel Pronk, actief binnen het WijkOverleg Scheve-
ningen, kwam op het idee tijdens een schouw, die 
een paar maanden geleden gehouden werd in de 
Badhuisstraat en in wat straten er omheen. 
- Lopende op de Haringkade zag hij stukjes grond, 
waarop best wel wat kleine huisjes gebouwd zouden 
kunnen worden. Gefaseerd en wellicht in blokken. 
Hij richt zijn idee ook op het terrein van de andere wijk-
verenigingen, maar wil deze zeker niet tegen de haren in 
strijken hiermee. Met elkaar kunnen we onze gedachten 
hierover laten gaan, bespreken en eventueel woningbouw-
verenigingen bereid vinden om ook mee te denken. Want het 
gaat wel over het bouwen van sociale woningen voor de 
laagste inkomens. 
- Zo bedacht hij dat het stuk vanaf de Neptunusstraat 
richting Madurodam mogelijkheden bevat om dit tot 
uitvoer te brengen. Daarna kwam hij tijdens zijn fiet-
stochtjes nog enkele locaties tegen die in het idee 
meegenomen zouden kunnen worden. 
- Dan is er de duinstrook vanaf de Zwolsestraat 
richting de kazernes, oorspronkelijk een oude 
spoorlijn van Scheveningen naar Rotterdam. Deze 
strook biedt ook mogelijkheden. 
- Dan heeft hij ook zijn oog laten vallen op de lan-
ge, groene glooiingen langs het Verversingskanaal 
(Houtrustweg en de Kranenburgweg. Aan beide 
kanten verscholen achter hekken en zonder een 
zichtbaar doel of nut. Veelal hondenuitlaatplekken. 
Die glooiingen zouden kunnen worden geëgaliseerd 
en met een damwand op het kanaal aangesloten kun-
nen worden. 
Op deze manier komt er veel grond beschikbaar en kun-
nen heel veel huisjes gebouwd worden voor de aan-
komende jonge gezinnen, die momenteel in de ver-
domhoek zitten en niet meer aan een huis kunnen 
komen. 
- Tot slot weet hij een grote afvalberg, ooit een 
openbare vuilstortplaats aan de Baden Powel-
weg. Vanaf het eindpunt tram 12 linksaf de 
duinen in richting Kijkduin. Dit stuk grond valt 
als het goed is nog nét niet in het natuurge-
bied Westduinpark Natura 2000. 
De hierboven genoemde stukken grond kun-
nen misschien op deze manier behouden blij-
ven en kunnen dan ook niet leiden tot hoog-
bouw op elke nog te bebouwen plek in ons 
dorp. 

Meedenken
Omdat zijn idee ook betrekking heeft op de 
andere wijken in Scheveningen, roept hij 
ook die bewoners en hun wijkorganisa-
ties op mee te denken waar er nog 
mogelijkheden liggen voordat de 
projectontwikkelaars er lucht van 
krijgen en het te laat is. 

Iedere reactie is welkom. U kunt 
uw reactie kwijt bij de redactie 
van deze wijkkrant: klinker.
wos@gmail.com. Karel Pronk 
zal ook trachten dit onderwerp 
op de agenda van een volgen-
de WOS-vergadering te laten 
zetten, zodra vergaderen weer 
mogelijk wordt. Let op: het is 
een goedbedoeld idee om Sche-
veningen te behouden voor de be-
woners (en hun kinderen) en dan 
met name voor de lagere inkomens, 
dus Sociale Woningbouw!
                                                   JD

Is er nog ruimte beschikbaar voor 
sociale woningbouw op Scheveningen?
KAREL PRONK HEEFT EEN IDEE! EN MISSCHIEN KAN HEEL SCHEVENINGEN MEEDENKEN MET DIT IDEE. 
ONGETWIJFELD ZULLEN ER OOK ANDERSDENKENDEN ZIJN. DAT MAG! 
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Weer een tip van onze penning-
meester Hans Grijzen met de 
gegevens voor het contact: Arie 
de Graaf, projectleider van Hoog 
Lindoduin. Contact gelegd en we 
mochten komen. Buitenkansje 
natuurlijk, wie op Scheveningen 
zou dat nou niet willen. Woens-
dag 19 augustus was het zover. 
Arie kwam ons tegemoet bij het 
hek van het bouwterrein met 
twee helmen, die we gelijk op 
moesten zetten. Even een wel-
komsgroet en daar gingen we.

Kort het waarom van de renova-
tie en het uiteindelijk doel
Hoe stond het gebouw ervoor in 
2018 vóór de renovatie en hoe het 
wordt ná de renovatie. Het gebouw 
heeft 14 woonlagen, waarvan er na 
de renovatie 11 woonlagen sociale 
huurwoningen blijven en de boven-
ste drie woonlagen voor de vrije sec-
tor huurwoningen bestemd zijn.   

Het waren 182 woningen en dat aantal blijft 
dus. Nu echter 143 sociale huurwoningen en 
39 vrije sector huurwoningen. De grootte van 
de woningen blijft zo goed als gelijk, van 60-65 
m2. Dus ook de vrije sectorwoningen bovenin 
het gebouw zijn net zo groot als de onderliggen-
de appartementen. Er zijn driekamer woningen 
en er zijn ook 28 tweekamer zgn. ‘kopwonin-
gen’, die als extra een uniek raam van vloer tot 
plafond in de gevel aan de kop van het gebouw 
(aan beide zijden) hebben. 

Het gebouw was zodanig verouderd dat de bal-
kon- en galerijplaten en de ondersteunende 
consoles aangetast waren en vervangen moes-
ten worden (betonrot). In samenwerking met de 
gemeente is besloten tot een grondige renova-
tie om het behoud van de sociale huurwoningen 
mogelijk te maken. 

Een korte uitleg in één 
van de woningen
Arie neemt ons mee naar één van de woningen, 
die dienst doet als kantoor en geeft ons enige 
uitleg over de veranderingen in het gebouw. 
Zo zijn de balkons/galerijen vervangen en ver-
breed. Voor dit verbreden zijn 1.20m lange an-
kers ingeboord in de bouwmuren, waaraan een 
1.50m breed balkon hangt. Een uniek systeem, 
werkend als een soort boekenplank (zwevende 
constructie) en het ziet er mooi strak uit. Het 
muurtje op de galerij is plm. 40 cm hoog, waar-
boven glas. Erg mooi. 
In de woningen is geluidswering (horizontaal en 
verticaal) aangebracht en is de brandveiligheid 
verbeterd. Zo zijn er in iedere woning rookmel-
ders aangebracht. Per woning is ere een specia-
le installatie voor gasvrije verwarming met een 
warmtepomp en er is een vernieuwend systeem 
voor ventilatie geïnstalleerd.

Met de plafondhoogte moest ook flink ‘geschip-
perd’ worden, zo vertelt Arie, mede door de 
diverse installaties in het plafond en de isola-
tie van het plafond en de vloer. De 15 cm hoge 
drempels tussen de woningen en balkons en 
tussen de woningen en galerijen zijn verwijderd. 

Modelwoning
Dan kunnen we in de modelwoning. Eén van de 
woningen is inmiddels ingericht en daar krijg je 
een idee hoe deze ingedeeld kan worden. Voor 
menigeen een fantastische woning en in nieuw-
staat. Door de coronacrisis was het niet mogelijk 
om bezichtigingen te houden. Maar zoals eerder 
gezegd, wezenlijk is er niet veel veranderd, al is 
bij de meeste woningen de keuken bij de woon-
kamer getrokken. 

De rest van het gebouw
Dan zijn er nog zaken aangepakt als: isolatie van 
kopgevels, dak en HR++ glas, vervangen van 
de liften, moderniseren van de hoofdentree en 
een extra entree aan de achterzijde en het ver-
wijderen van asbest. Voor het verwarmen met 
warmtepompen was het nodig om 39 bronnen 
tot 290 meter aan te boren (in eerste instantie 
was de bedoeling 250 meter, maar vanwege de 
beperkte buitenruimte moest men dieper gaan). 
Het water op die diepte is plm. 13 graden. Dat 
water wordt door de warmtepomp verwarmd 
tot een aangename temperatuur. In de zomer 
wordt de woning juist weer gekoeld door middel 
van dit systeem en verdwijnt het warme water 
de grond weer in. 

Waarom geen triple glas en waarom geen 
sloop
Met de kennis van nu was waarschijnlijk geko-
zen voor triple glas. Helaas moeten plannen en 
beslissingen jaren voor de bouw gemaakt en ge-
nomen worden. 

Op de vraag waarom toch niet ge-
kozen is voor sloop, antwoordt Arie, 
dat er dan hele andere eisen op ta-
fel zouden komen, zoals zorgen voor 
meer parkeerplaatsen. Daarvoor is de 
buitenruimte echter te beperkt. De 
parkeerplekken voor het gebouw zijn 
openbare parkeerplaatsen van de ge-
meente. Vandaar toch renoveren, dan 
gelden die eisen niet. Door de herzie-
ne Woningwet ontstond bovendien de 
mogelijkheid dat beleggers een bod 
op de locatie konden doen en dan was 
de locatie verloren gegaan voor socia-
le woningbouw. 

Entree, liften en scootmobiel
De entree is immens groot, vanaf de 
1e etage kun je erin kijken (vide) met 
hoge ramen tot het plafond. De hal 
betreed je door een automatische 
schuifdeur, waarna je in een tussen-
hal komt waar de brievenbussen zijn. 
De tweede automatische schuifdeur 

zal niet vanzelf opengaan, maar kan met een 
sleutel of door aanbellen geopend worden.
 
In het oude gebouw zaten twee grote en twee 
kleine liften. Liften die liepen van begane grond 
tot de 7e etage en liften vanaf de 7e etage tot 
de bovenste etage. In de nieuwe situatie worden 
dat drie grote liften die op iedere etage stoppen. 
Op iedere etage van het gebouw zijn ook afgeslo-
ten ruimten met 5 plekken, waar scootmobiels 
geparkeerd kunnen worden. Dit in verband met 
de brandveiligheid, mocht er één vlam vatten, 
wat nog wel eens het geval is. Door de aparte 
scootmobielruimte blijft bij brand de vluchtroute 
via het hoofdtrappenhuis gewaarborgd.

Dan natuurlijk even naar de top
Arie loodst ons naar de bouwlift, waarna we in 
een vrij hoog tempo naar één van de topeta-
ges stijgen. Fantastisch wat er daar op je net-
vlies komt. Dat uitzicht over de hele kust met 
de nu voor anker liggende cruiseschepen, het 
hele dorp en de havens. Ook aan de andere zij-
de is de skyline van Den Haag en al het groen 
ertussenin te bewonderen. Al lopende door alle 
beschikbare woningen en afdalend naar de la-
gere etages zien we veel van de in aanbouw 
zijnde installaties, o.a. vloerverwarming, warm-
tepompen en ventilatiesystemen. Ik denk dat 
de getoonde afbeeldingen veel duidelijk zullen 
maken. 

Oplevering 1e kwartaal 2021
De grote ‘inhuizing’ zal nog een ‘dingetje’ wor-
den, zo voorspelt Arie. Hoe ga je dat aanpakken. 
Een kant-en-klaar concept is er niet. Misschien 
‘Het Strijkijzer’ aan het Rijswijkseplein, maar 
dat was totaal gestoffeerd en is een studenten-
flat. Maar in het geval van Hoog Lindoduin waar 
iedereen zijn eigen inrichting, stoffering en ap-
paratuur kiest en leveranciers die niet altijd op 
de afgesproken tijd kunnen leveren is dat een 
hele klus. Iedereen zijn eigen planning in deze 
en alles wat er daar omheen mis gaat. En uiter-
aard wil iedereen zo snel mogelijk verhuizen. 

Alvast een inkijkje in en... een fantastische 
uitkijk vanuit Hoog Lindoduin
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Jurrian Koks, projectleider
sociaal proces 
Voor enkele vragen over de toewijzing 
van woningen verwijst Arie de Graaf 
mij door naar Vestia. Jurrian Koks al-
daar, is bereid mij daarvoor te woord 
te staan. 

Ten eerste dan het wettelijk sociaal 
woningbeleid 
“De sociale huurwoningen Hoog Lindoduin 
worden verhuurd op de sociale huurprijs-
grens van 737, 14 euro. Alleen woningzoe-
kenden met een passend inkomen komen 
in aanmerking.”  

Wie komen daarvoor in aanmerking? 
“De ‘terugkeerders’ die in 2018 de garantie 
hebben gekregen om terug te keren naar 
Hoog Lindoduin. “Wanneer terugkerende 
huurders in een lagere inkomenscategorie 
vallen, dan wordt de huur verlaagd naar 
de lagere grens zodat zij in aanmerking 
komen voor een woning in Hoog Lindoduin 
en ook huurtoeslag kunnen aanvragen. Dit 
is op basis van gemaakte afspraken in het 
sociaal plan.” In principe hadden zich 100 
mensen daarvoor aangemeld, maar tot op 
heden zijn er nog iets meer dan 40 daar-
van overgebleven. Jurrian ontzenuwt ook 
een plaatselijk gerucht. Het gerucht is dat 
de mensen die terug willen keren eerst de 
woning willen zien. Maar omdat dat niet 
kan, moeten zij nu € 150,- betalen omdat 
de termijn inmiddels verstreken is. Dat is 
niet juist.” 

Jurrian verklaart. ”Terugkerende huurders 
kregen een aanbieding. Zij maakten hun 
keuze op basis van de informatie op pa-
pier. Eigenlijk net als bij een nieuwbouw-
woning. Vanwege corona konden terug-
kerende huurders de modelwoning helaas 
niet bezichtigen. Daarom hebben wij een 
filmpje gemaakt van de modelwoning. Zo 
kregen de terugkerende huurders een di-
gitale rondleiding. Daarnaast rekenen wij 
geen  inschrijfgeld.  Na  de  officiële  accep-
tatie van de woning worden alleen admi-
nistratiekosten in rekening gebracht. Dit is 
een bedrag van 30 euro en niet 150 euro.” 
De termijn voor hen om te beslissen terug 
te keren is op het moment van het samen-
stellen van dit artikel (20 augustus) ver-
streken. Voor alle andere belangstellenden 
wordt het systeem ‘passend toewijzen’ ge-
hanteerd. Dit zijn landelijke regels, waar-
bij ook een E-brief van de belastingdienst 
hoort met een inkomensverklaring. Op de 
website van Vestia is dit terug te vinden. 
Zoek: ‘passend toewijzen’. Mocht er te-
veel spaargeld zijn, dan wordt verwezen 
naar de vrije sector huurwoningen in Hoog 
Lindoduin. De sociale huurwoningen die 
niet worden verhuurd aan terugkerende 
huurders komen later dit jaar op Woon-
net-Haaglanden. 

Gemeenschappelijke ruimte
Jurrian zegt dat op de begane grond een 
gemeenschappelijke ruimte komt, die ge-
bruikt kan worden voor een gezellig sa-
menzijn, een vergadering of een bijeen-
komst voor bewoners. Deze ruimte zal 
ongeveer 50-60 m2 groot zijn. Er is inmid-
dels een klankbordgroep opgezet, waarin 
een aantal terugkerende huurders zitten. 
Zij praten met Vestia over belangrijke za-
ken. In samenspraak met deze klankbord-
groep wil Vestia invulling gaan geven aan 
de gemeenschappelijke ruimte. 

Bewonerspopulatie
De populatie van de flat zal niet meer zo-
als in het verleden vrijwel alleen bestaan 
uit senioren, maar er zullen zeker veel 
meer jongeren gaan wonen, wat de leef-
omgeving er alleen maar leuker op maakt. 

Met drie liften. Hoe ga je dat doen? Dat is iets 
om over na te denken. Misschien dat er meer be-
kend is in een volgend artikel, dat wij proberen 
te maken met de architect Jan Splinter, waarvoor 
wij nu al veel bewondering hebben. Het was een 
fantastisch bezoek. 

Arie de Graaf
Wie is toch die Arie? Hij heeft ons fantastisch 
rondgeleid, zonder tijdbeperking en hij heeft zo-
veel verstand van alles. Hij werkt inmiddels 45 
jaar bij Vestia en, vertelt hij, dit zal zijn laatste 
klus zijn. Dan gaat hij met pensioen. 
Begonnen bij de Gemeentelijke Dienst De Drie 
Hoekjes na zijn studie MTS Bouwkunde. Heeft 
veel grote projecten onder zijn beheer gehad in 
o.a. Spoorwijk, Den Haag Zuidwest waar duizen-
den woningen geïsoleerd moesten worden. Ook 
de Schilderswijk en de Blauwe Aanslag zijn voor-
bij gekomen.  
Op mijn vraag wat zijn leukste klus was, komt 
toch het antwoord: Hoog Lindoduin. Een mooie 
afsluiter voor zijn carrière! 

Dit project trekt veel aandacht. Hij heeft inmid-
dels veel rondleidingen gegeven voor o.a. wo-
ningcoöperaties, gemeente Zoetermeer, wethou-
ders. 

Buiten de vele werknemers van BAM Wonen, die 
de verduurzaming van Hoog Lindoduin samen 
met Vestia mogelijk maakt, is er buiten Arie nog 
één personeelslid van Vestia hier werkzaam als 
toezichthouder  van  Vestia.  Zo  fiksen  zij  samen 
de klus. 
Enorm respect voor zo’n enorme project dat Hoog 
Lindoduin toekomstbestendig zal maken. 

JD
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Colofon
De Klinker wordt uitgegeven op 
initiatief van het WijkOverleg 
Scheveningen-Dorp. 

Dit houdt niet in dat de geplaatste 
artikelen de mening van het WOS 
weergeven. De redactie is verant-
woordelijk 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.

Eindredactie 
Joke Damen
Opmaak en verspreiding
De Scheveninger
Telefoon WOS 
070 350 00 34
E-mail WOS: 
wos@scheveningendorp.nl
E-mail redactie De Klinker: 
klinker.wos@gmail.com
Bezorgklachten 
info@de-scheveninger.nl 
Kopij volgende Klinker 
klinker.wos@gmail.com of 
wos@scheveningendorp.nl

Toegezegde inzet
Om deze overlast de kop in te druk-
ken had de gemeente de week voor-
afgaand aan de protestmars, de 
ernst ervan waarschijnlijk inziend, 
toegezegd fors meer politieagenten, 
handhavers en particuliere beveili-
ger in te gaan zetten. Het zou gaan 
om 19 agenten, 12 bikers en drie tot 
vier beveiligingsteams. Ook tijdens 
de protestmars was dit al merkbaar. 
De daarop volgende week was het 
mij (redactie) duidelijk zichtbaar dat 
er een verandering opgetreden was 
en verschenen er bikers en politieau-
to’s zeer frequent op de boulevard, 
met het verkeer mee en er tegenin. 

Facebook:
Overlast op Scheveningen
Inmiddels is er ook de Face-
book-groep ‘Overlast op Scheve-
ningen’ opgericht om alle klachten 
van overlast (seksuele intimidatie, 
straatracen, lachgasgebruik en ge-
luidsoverlast) op Scheveningen te 
bundelen. Deze groep heeft op het 
moment van dit interview ruim 4300 
leden. Van alle kanten komen de 
aanvragen. Bianca Scholten bekijkt 
deze aanmeldingen en beoordeelt of 
zij woonachtig zijn op Scheveningen 
en er een reden is om toegelaten te 
worden. Er zijn reacties uit het hele 
land. Zo kreeg zij laatst een vraag 
uit het noorden van het land van een 
moeder of haar tienerdochter met 
haar vriendin wel veilig een aantal 
dagen konden verblijven op Sche-
veningen. Bianca heeft hierop, haar 
gevoel volgend, geantwoord, dat zij 
het zeker niet veilig vond voor twee 
jonge meiden om richting Sche-
veningen te gaan. Zijzelf laat haar 
dochter daar nu ook niet rondlopen. 
Wat is dat toch jammer! Flaneren 
hoort erbij. Dat hebben we op Sche-
veningen altijd kunnen doen van 
jongsaf aan en dat moet zo blijven. 

Hoe is het met de overige
overlast nu? 
Nadat een verbetering leek te zijn 

opgetreden, houdt het niet over. 
Er zijn drempels geplaatst tegen het 
straatracen. Maar er heeft inmiddels 
een verplaatsing van dit fenomeen 
voorgedaan. Nu gaan motoren de 
Kranenburgweg op vanaf de Duin-
dorpbrug, linksaf voor het pas ge-
realiseerde appartementengebouw 
en direct rechtsaf en met het gas 
los naar het strand. Bewoners daar 
kunnen niet met open ramen tv kij-
ken en kunnen elkaar zelfs niet meer 
verstaan. Hier is maar één advies 
aan de orde: Meld deze zaken op het 
telefoonnummer 14070! Hoe meer 
meldingen, hoe serieuzer de klacht 
en dan kan men er ook iets mee.  

Terug naar de seksuele 
intimidatie
Bij de redactie kwam een bericht 
binnen van een ervaring (in week 
van 3-8 augustus) van een surfer. 
Dit stukje is anoniem (bij redactie is 
de naam bekend) op deze pagina als 
inzet weergegeven. Het is toch van 
de zotte! Als reactie hierop kwamen 
er bij de twee organisatoren toch 
ook weer nieuwe verhalen van jon-
ge meisjes, werkend in strandpavil-
joens, die niet op eigen gelegenheid 
naar huis kunnen na het werk. 

Een alarmmiddel voor hulp
Bij de gemeente hadden de twee 
dames al aangegeven dat er zo-
iets nodig was als een ‘codewoord’ 
voor strandpaviljoeneigenaars, een 
fluitje  voor  jonge  meisjes  of  een 
whatsapp-groep met de wijkagent. 
De gemeente zegde toe dat hiernaar 
gekeken zou worden en in oktober 
hierop terug te komen. Op aandrin-

gen zouden er toch tussentijds aan-
passingen volgen. Niet bekend is of 
dit inmiddels gebeurd is. 

App misschien
Op het moment van het uitwerken 
van dit interview opperde iemand 
op Facebook dat er een ‘Denktank’ 
opgericht zou kunnen worden voor 
ideeën en oplossingen voor al de 
genoemde problemen. De ons al-
lemaal wel bekende Scheveninger 
Jan Brand bracht mijns inziens een 
goede oplossing/idee. Met zijn toe-
stemming citeer ik: ‘Gewoon een 
APP maken waar iedereen, die op de 
boulevard denkt in gevaar te zijn (of 
lastiggevallen), op kan klikken.’ 
‘Iedere andere actie zal agressiviteit 
oproepen.’ En’, zo zegt Jan Brand, 
‘plaats in elke lantaarnpaal geluid en 
camera welke geactiveerd kunnen 
worden zodra de knop op de APP 
wordt ingedrukt/aangeklikt wordt.’ 
‘... dan kan politie meekijken en de 
opnames gebruiken bij heterdaadjes 
of gerechtsgangen.’ ‘Wel de privacy-
richtlijnen bekijken, maar het lijkt 
me een oplossing voor bijvoorbeeld 
gedrag.’aEen goed idee lijkt me en 
hier is misschien een taak wegge-
legd voor LivingLab (Smart City). 

Gemeente en politie
Roos en Bianca zijn wel tevreden hoe 
de gemeente is omgegaan met hun 
klachten en voelen zich gehoord. Er 
moet geleerd worden van deze zo-
mer en de klachten moeten gebun-
deld worden. En ... het moet bij de 
kiem aangepakt worden. Gelukkig 
zijn  er  de  laatste  weken  fiks meer 
handhavers, zo zeggen zij. De klach-
ten over de politie moeten ook gere-
lativeerd worden. Als er bijvoorbeeld 
gezegd wordt dat de politie de ande-
re kant opkijkt en wegrijdt. Het kan 
best zijn dat er een ander noodge-
val zich afspeelt met levensbelang. 
Ook het onbegrip van bewoners dat 
het zwemmen bij de havenhoofden 
en in de haven aangepakt werd was 
niet helemaal terecht. De waarheid 

was dat het in dat geval ging om drie 
jongeren die ook jachten en boten 
aan het bekogelen waren. Verkeerde 
berichtgeving dus volgens hen. 

Raadsvergadering 20 augustus
Enkele dagen na dit interview was er 
een raadsvergadering, waarin Roos 
Padmos en nog vele anderen, inge-
sproken hebben. Het is allemaal ge-
zegd en we wachten af wat daaruit 
gaat komen. 

Laatste wens van Roos en Bianca
De dames spreken tot slot de wens 
uit dat wij als bewoners elkaar wel 
blijven helpen en bijstaan. Hulp bie-
den in alle gevallen. Gil en schreeuw 
als je iets ziet gebeuren. Doe iets! 
Met elkaar krijgen wij Scheveningen 
weer terug!

 JD

Evaluatie protestmars tegen seksueel 
intimiderend gedrag op de boulevard
Na de protestmars van 3 juli jl., georganiseerd door Roos Padmos en Bianca Scholten, had ik afge-
sproken na anderhalve maand te evalueren hoe de extra aangekondigde maatregelen door de ge-
meente zijn uitgepakt. Op dinsdag 18 augustus was het zover en konden we met z’n drieën hierover 
bijpraten bij het Zeemanshuis. 

Aanranding

Afgelopen week (3-8 augustus) 
was ik aan het golfsurfen naast het 
noordelijk havenhoofd. Toen ik naar 
de kant peddelde zag ik twee jon-
ge meisjes van een jaar of 12 in de 
branding staan, huilend! Ik vroeg ze 
of ze iemand kwijt waren of misten. 
Nee, de meisjes mochten het water 
niet uit van vier Marokkaanse jon-
gens van 16/17 jaar. 
De meisjes waren betast en in hun bi-
kinibroekje gezeten, de schoften!! Ik 
stuurde de meisjes naar een surfclub 
en zei daar te wachten op mij voor 
aangifte en zei ze de politie te bellen. 
De knapen belemmerden mij en ik 
hield er één staande met de grootste 
mond. Grote waffel en scheldend te-
gen mij en een flinke spuugrochel in 
mijn gezicht!
Het liep uit op een vechtpartij in de 
branding waar rake klappen vielen. 
Ik heb mezelf goed kunnen verweren 
en ben vrij snel daarna naar de surf-
clubs gerend om de meisjes te vin-
den. Ik had niet gevraagd of ze uit 
Scheveningen kwamen. Bij geen van 
de surfstrandtenten heb ik de meis-
jes kunnen vinden, helaas. 
Ik ben achteraf toch best geschrok-
ken, wat als die knapen een mes had-
den getrokken? Wat mij ook verdrie-
tig maakt is dat niemand mij hielp, 
jonge surfers liepen gewoon langs en 
zagen dat ik in de problemen was... 
zo jammer. 

Naam en adres 
zijn bij de redactie bekend

TrashUre Hunt
Tussen de boulevard en de Reddingsbrigade ter hoogte van de Keizerstraat staat sinds vijf jaar 
TrashUre Hunt, een Nederlands initiatief om het publiek van het strand te activeren, motiveren en 
bewust maken van het opruimen van het strand. 

Het event waarmee ze nu op het strand staan heet de Summer Challenge. Deze Challenge is dit jaar vanaf de 
eerste dag t/m de laatste dag van de zomer, van zaterdag 20 juni t/m dinsdag 22 september. TrashUre Hunt 
brengt milieuproblemen op een toegankelijke, effectieve en ludieke manier onder de aandacht van het publiek. 
In spelvormen wordt met groepen kinderen, tieners en volwassenen op zwerfafval gejaagd. Daarbij verzorgen zij 
ook lezingen en workshops voor bedrijfsleven, overheid en particulieren. 

Willem
Een bezoek op het strand is ook een belevenis. Ik was daar op een heel rustige 
maandag na het heftige weekend van 8 en 9 augustus. Ik werd te woord gestaan 
door Willem, een markante vrijwilliger die zich al vijf jaar inzet voor de organisatie. 
Begonnen door mee te doen met de ‘cleandag’ na Oud & Nieuw in 2015 en blijven 
plakken, zoals hij vertelt. 

Zwerfafval verzamelen
Wie zich daar meldt, krijgt een tas mee en een grijper en kan daarmee op pad. Bij 
terugkomst wordt het verzamelde zwerfafval gewogen. Als je meedoet, ben je een 
held, een dierenredder en een piraat. Sowieso is het leuk om met kinderen een 

bezoekje te brengen aan TrashUre Hunt. Er zijn altijd activiteiten voor kinderen. 
Het voor- en naseizoen geven ze veel voorlichting aan scholen en drie maan-
den zijn ze op het strand actief. Wil je als vrijwilliger bij TrashUre Hunt werken, 
kijk dan op hun website: www.trashurehunt.org                                     JD
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Ruim een week na het heftige 
weekend (8-9 augustus) met 
alle verkeersperikelen, opstop-
pingen, bedreigingen en zelfs 
een dode spreek ik met één van 
de vele verkeersregelaars, die – 
uiteraard met haar collega’s - de 
klus mocht klaren vóór het Kur-
haus. In dit geval een vrouw: 
Donna van Doeselaar. Het is een 
doortastende dame, die weet van 
wanten. Door de tijd gevormd 
door haar verleden in diverse 
werkbranches, heeft ze ‘bewust 
gekozen’, zo zegt ze zelf, ‘om 
verkeersregelaar te worden en 
het nog lang te blijven’. 

Haagse Mart
Ik spreek haar samen met onze pen-
ningmeester Hans Grijzen, die het 
contact in eerste instantie met haar 
had gelegd tijdens haar ‘klus’ bij de 
Duinstraat, waar de voorbereidingen 
in de grond voor de nieuwe tramspo-
ren werden getroffen. Vandaag heeft 
ze de taak om de speciale maatre-
gelen in verband met het coronavi-
rus voor het betreden van de Haagse 
Mart te hanteren. 

Zaterdag 8 augustus
Het was een gekkenhuis, zo be-
schrijft ze het. Zij verwijt de drukte 
ook aan het feit dat het het laatste 
weekend van de schoolvakanties in 
Duitsland was. Gasten van het Kur-
haus met geboekte kamers, kwamen 
na uren in de file te hebben gestaan 
witheet bij het Kurhaus aan. Moes-
ten ook nog de parkeergarage in. 
Zij zegt heel graag gastvrij te zijn, 
dat is haar taak als verkeersrege-
laar: gastvrouw of gastheer zijn. 
Maar de agressie maakte het soms 
wel erg moeilijk. Vanaf 8.45 uur 
stond het verkeer op deze dag al 
vast in de Zwolsestraat. Er waren 50 
lege plekken in de parkeergarage, 
maar er stonden al zeker 300 au-
to’s in de rij. De verkeersregelaars 
zijn eigenlijk levende pionnen. De 
vaste afzettingen (hekken, pionnen, 
verkeersborden) worden handmatig 
weggehaald. Mensen nemen tegen-
woordig zelf beslissingen. 

Lastig vindt zij het de mensen duide-
lijk te maken dat de calamiteitenrou-
te vrij MOET blijven. En dat het van 
levensbelang is. Ook ondervindt zij 
veel problemen van de elektrische 
scooters. Je hoort ze niet aankomen. 
Aanvullend vraagje van Donna: is 
het zo dat je geen rijbewijs nodig 
hebt voor een deelscooter, maar wel 
voor je eigen scooter?

Hoe hiermee om te gaan
Met een vriendelijke uitstraling en 
een vlotte babbel lukt het wel. Op 
de vraag of zij hierin een training 
heeft gehad, antwoordt ze dat dit 
binnenkort wel gaat komen. Dat zal 
in de vorm van een rollenspel moe-
ten gaan gebeuren. Op de manier 
waarop zij praat, denk ik zelf (re-
dactie) dat zij heel gemakkelijk de 
acteur zou kunnen spelen in het rol-
lenspel. Hoe de dame gebekt is, zo 
zie je er maar weinig. Hoe ze haar 
taken beschrijft, fantastisch. Niet de 
mensen terechtwijzen, maar inspe-
len op hun gevoel. Niet: ‘dat moet je 
niet doen met je kinderen’, maar ‘o 
mevrouw, kijkt u toch uit, dat wilt u 

toch niet?’, ‘die kindjes’. Het speelt 
uiteraard mee dat ze zelf moeder 
is van twee volwassen zoons. Als ik 
even zinspeel met het idee zelf een 
verkeersregelaar te willen worden 
door haar enthousiasme, trek ik mij 
direct terug als ik hoor hoe zij ver-
baal de boel regelt. Onnavolgbaar! 

Slogans
Zo heeft zij diverse slogans; ‘niet 
discrimineren maar inspireren’, 
niet ‘stop’ maar ‘kom maar op’ en 
als laatste ‘emotioneel reageren in 
plaats van ‘corrigeren. Ik zie in haar 
echt een acteur die andere instap-
pers kan trainen om net zo te wor-
den als zijzelf. Ook zou ze perfect 
‘the bad guy’ kunnen spelen in het 
rollenspel. Ik zie het voor me. 

Op jongere leeftijd 
als doel voor ogen
Voordat ze bewust heeft gekozen 
voor verkeersregelaar, zoals eerder 
gezegd, heeft zij op haar 49-jarige 
leeftijd een aantal functies bekleed, 
die haar op dit niveau hebben ge-
bracht. Op jonge leeftijd had zij al 
een doel: later zelf voor een deur 
staan en zelf kunnen beslissen wie 
wel en niet naar binnen mogen. 
Haar ervaringen en gedragingen in 
het uitgaansleven waren ook niet 
mis volgens Donna en dat kwam en 
komt haar ook ten goede bij de uit-
oefening van haar diverse banen. 

Portier
Zo is ze begonnen als gastvrouw in 
de horeca en was ze ook nog even 
etaleuse. In 2013 is zij een opleiding 
begonnen als horecaportier; heeft 
diverse vechtsporten beoefend die 
haar zelfverzekerdheid hebben ge-
vormd. Zij is van mening dat vecht-
sporten niet zozeer is om te ‘vech-
ten’, maar het brengt je een vorm 
van zelfverzekerdheid bij, waardoor 
je steviger in het leven staat. Zelf 
maakt ze wel degelijk verschil tus-
sen de functie van portier of bevei-
liger. Als portier ben je regelmatig 
bezig mensen tegen zichzelf te be-
schermen en te behoeden voor fou-
ten. Ook haar verleden als ‘feest-
beest’ kwam haar goed van pas bij 
de uitoefening van haar taken. 

Hoofdportier
Bij het uitoefenen van haar baan als 
portier werd zij door de eigenaar 

van een club ‘ontdekt’. Deze club 
was zgn. ‘LHBT-gastvrij’. Hij vroeg 
haar om de club op te krikken. Het 
ging haar goed af, maar na twee jaar 
drugs en drank was zij het zat. Ook 
het zelf hebben van twee opgroeien-
de tienerjongens maakt je, zo ver-
telt zij, bewust van alles wat er in 
zo’n gelegenheid gebeurt. 

Een beroep buiten,
menselijk contact
Lang heeft zij nagedacht wat de vol-
gende stap moest zijn, waar haar 
interesses lagen. Nu heeft ze een 
‘wereldbaan’, veel menselijk con-
tact, buiten zijn en, zegt ze, ‘de hu-
mor ligt op straat’. Nu is ze in dienst 
van Team Intro, een uitzendbureau 
gevestigd aan de Dr. Lelykade, dat 
in verschillende branches personeel 
uitzendt (horeca, verkeer, bouw in-
fra, techniek). Ze heeft nu een ge-
structureerd leven: 11 weken wer-
ken, de 12e week verlof. Bij Team 
Intro is het allemaal mogelijk. Ooit 
denkt ze dit werk te kunnen gaan 
combineren met een baan in het 
buitenland (troubleshooter of iets 
soortgelijks). 

Team Intro
Op dit moment is zij bij dit uitzend-
bureau gelukkig. Het is een ‘fantas-
tische werkgever’. Zij noemt ook nog 
even haar leidinggevende Jan-Wil-
lem. Hij is ‘meneer Verkeer’, toont 
veel respect, is gelijkwaardig, altijd 
bereikbaar en weet overal mee om 
te gaan. Alle lof voor hem! 
Team Intro zorgt altijd voor een 
natje en droogje tijdens de werk-
zaamheden. Nog niet eerder zo’n 
goede werkgever gehad. De samen-
werking onderling is zeer goed. Ge-
interesseerd geworden zal ik in een 
volgend artikel een interview probe-
ren te maken met Team Intro. 

Verkeersregelaar worden
Mensen hebben soms iets tegen ver-
keersregelaars. Maar in de praktijk 
is het zo dat het verkeer vaak snel-
ler doorvloeit als er een verkeersre-
gelaar staat in plaats van verkeers-
lichten. De opleiding bij Team Intro 
bestaat uit een dag theorie en dan 
twee dagen praktijk. Daarna moet je 
aan de slag en alles in de praktijk 
bijleren. 
Alles is mogelijk bij Team Intro. Of je 
20, 40 of 80 uur wilt werken. Heb je 
een vriendelijke uitstraling en heb je 
daarbij ook een vlotte babbel. Kom! 

Slotwoord Donna 
Donna doet nogmaals een oproep 
voor mensen die in zijn voor een 
baan zoals beschreven. Ook dames 
en gepensioneerden zijn hartelijk 
welkom. In het bedrijf zijn ook ge-
noeg mogelijkheden om door te 
groeien. Zij hoopt ook hiervan ge-
bruik te kunnen maken. Zij denkt 
tot haar pensionering (en misschien 
zelfs daarna) hier te blijven werken 
als ‘gastvrouw van de straat’, dit met 
een knipoog. En zal ze altijd trouw 
blijven aan Team Intro. 

Naar aanleiding van het heftige 
weekend van 8 augustus jl. zegt zij 
ook nog maar eens dat zij ook heel 
veel steun en zelfs excuses heeft 
gekregen van de Scheveningse be-
woners. Ook een bedankje van de 
loco-burgemeester was er.  

JD

Waarom geen zebra op het fietspad?
Er spelen  zich gevaarlijke 
taferelen af op fietspaden 
omdat zebrastrepen ontbre-
ken. Een locatie waar het 
écht regelmatig misgaat is 
bij de zebra op de boulevard 
aan de kop van de Schuiten-
weg. 

Mensen komen uit de Schuiten-
weg, kijken goed naar rechts, 
waar de auto’s en motoren al-
leen vandaan kunnen komen, 
steken dan over en worden binnen een meter geconfronteerd met hard 
naar beneden rijdende scooters en/of rijwielen die vaan LINKS komen. 
Je kunt daar als tweewieler alles loslaten want het gaat lekker hard 
bergafwaarts. Er is al aan bij de gemeente aan de bel getrokken, maar 
daar  werd  gezegd  dat  er  geen  zebrastrepen  op  het  fietspad mogen. 
Daar mogen de knappe koppen zich dan nog maar eens een keer extra 
over buigen. Er zijn ook nog andere locaties te noemen waar het ook 
zeer gewenst zou zijn als de zebrastrepen van de rijbaan doorgetrokken 
zouden worden. 
                                  JD

Verkeersregelaar Donna van Doeselaar: 

‘De humor ligt op straat’
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Wel gebeurd – niet gevierd…
Het is ook voor de Noordster een co-
rona-kwakkelende zomer. Wegens 
de in acht te nemen RIVM-richtlij-
nen kunnen de restauratiewerk-
zaamheden maar met een paar man 
tegelijk en mondjesmaat worden 
uitgevoerd. Het is noodgedwongen 
stil aan boord. En dat terwijl er in 
‘normale tijden’ weer zoveel moois 
te vieren was geweest.

In het jaar van 75 jaar Vrijheid zou-
den namelijk ook aan boord de ge-
dachten zijn terug gegaan naar het 
bevrijdingsjaar 1945. Het jaar waar-
in vanuit Scheveningen de (haring)
visserij kon worden hervat nadat 
deze in de bezettingsjaren had stil-
gelegen. In juni 1945 kwamen er 
weer wat loggers naar Scheveningen 
terug  om te worden klaargemaakt 
voor de haringvisserij. Een gedenk-
waardige dag werd dinsdag 10 juli: 
toen voer schipper Jacob Martinus 
Mos met de SCH 310 ‘Excelsior’  als 
eerste uit ter haringvisserij. Een stil-
le opening van het haringseizoen, 
zonder vlaggen en feestelijkheden. 
Drie dagen later ging schipper Cor-
nelis den Heijer met de SCH 245 
‘Industrie’ naar zee. Dat was een 
‘lukkerman’, want hij kwam al een 
dag of tien later (boorde)vol gela-
den terug met 30 last oftewel 510 
kantjes haring. De ‘Excelsior’ kwam 
op 31 juli met 25 last binnen na een 
reis van drie weken. Het was het 
begin van de boeiende geschiede-
nis van de na-oorlogse vleetvisserij, 
waarover onze Noordstervrijwilli-
gers Nico Mos en Bert van der Toorn 
een boek aan het schrijven zijn en 
waarvan we in De Scheveninger al 
een paar voorproefjes kregen.

Op de primeur van de SCH 310 
hadden we 75 jaar later graag aan 
boord van de Noordster het glas ge-
heven – vooral ook in het bijzijn van 
onze hoogsteigen penningmeester 
Martin Mos, kleinzoon van schipper 
Jacob Mos. En tegelijkertijd hadden 
we ook stilgestaan bij de historische 
gebeurtenis dat het op 7 juli zeven-
tig jaar geleden was dat onze spik-
splinternieuwe Noordster in 1950 na 
een vleetreis voor het eerst uitvoer 
voor de haringvisserij met de trawl. 
Maar corona trok een streep door de 
rekening… 

Voortgang restauratie
Gelukkig ligt het werk aan boord 
niet geheel stil. Er wordt waar no-
dig geschilderd en onderhoud ver-
richt. In de machinekamer werden 
nieuwe uitlaatleidingen geplaatst 
zodat de lichtmotor weer kan draai-
en dat het een lieve lust is. Een be-
langrijke gebeurtenis was de her-
plaatsing van de winch. Die werd 
met man en macht aan boord ge-
hesen en op zijn plek voor de brug 
geplaatst. De winch werd bij Boeg 
gerestaureerd en voorzien van een 
door graaiploeglid Geert Gunneweg 
vervaardigde houten kop. Die werd 
tijdens de vleetvisserij gebruikt voor 
het binnenhalen van de reep, een 
zware lijn waaraan de vleet in zee 
drijft. Het was een vaste klus voor 
de afhouder, doorgaans het (ook in 
jaren) jongste bemanningslid aan 
boord, met een vaste plek achter de 
winchkop. 

’n Roopje van de Noordster (17)

De (in 1947 verbouwde) SCH 310 ‘Excelsior’ uitvarend op Vlaggetjesdag begin 
jaren vijftig.                   Fotograaf Charles Smith. Collectie Muzee Scheveningen

Aan boord hijsen van de winch

Aan de achtermast werd de tuigage  
aangevuld met de zogenoemde ‘dirk 
met schurftplattingen’.  Oftewel op 
z’n Schevenings ‘dirrek met schur-
refplattingen’. Deze lijn loopt dia-
gonaal langs het gatzeil en om het 
zeildoek te beschermen tegen het 
schavielen is de dirklijn omwoeld 
met op een bepaalde wijze plat ge-
vlochten touwwerk – in de wandel-
gangen ook wel ‘haar’ genoemd. 
Een karakteristiek beeld op oude 
foto’s. In de praktijk  raakten na 
verloop van tijd de schurftplattingen 
versleten en werden nagenoeg kaal. 
Naar men zegt komt daar de  Sche-
veningse uitdrukking ‘ij èb gien ‘aer 
op z’n dirrek’ vandaan, waarbij  ‘hij’ 
en ‘zijn’ dus slaan op de betreffende 
logger. 
De tuigage voor de achtermast zal 
compleet zijn wanneer ook de gaf-
fel klaar is. Die wordt momenteel in 
de werkplaats ‘De Tweeling’ van  de 
historische zeillogger VL 92  Balder 
in Vlaardingen met meesterschap en 
helemaal handmatig gemaakt door 
graaiploeglid Piet Regeer. Uit een 
lange balk komt geleidelijk een fraai 
rondhout te voorschijn, waarvan de 
klauw straks om de mast grijpt. 

Noordster in 
Muzee Scheveningen
In de afgelopen twee jaar is een voor 
een groot deel uit Graaiploegleden 
bestaande ‘knutselclub’ bezig ge-
weest met de bouw van een model 
van de Noordster. Het schitterende 
en levensechte model is inmiddels 
klaar en een lust voor het oog. De 
logger is maar liefst 210 cm lang, 30 
cm breed en heeft een masthoogte 
van ruim een meter. Met dit formaat 
leent het model zich voortreffelijk 
om te laten zien hoe de logger was 
getuigd en wat er zich allemaal aan 
dek bevond. Waar kan dit beter dan 
in de Van der Toornkamer van Mu-
zee Scheveningen, waar het model 
veilig in een vitrine staat opgesteld. 
Daar zal de bezoeker ook worden 
verwezen naar de ‘echte’ Noordster 
die op ware grootte aan de haven 
ligt. Het is een van de wijzen waarop 
Noordster en Muzee Scheveningen 
(gaan) samenwerken. Voor de knut-
selclub alle lof en waardering. Met 
dit indrukwekkende model is prach-
tig werk verricht! 

Wilt u meer weten over ons res-
tauratieproject? Zet dan koers 

naar www.sch236.nl

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH-236 

Noordster terug op Scheveningen
De winch staat op zijn plaats

Dirk met schurfplattingen

Gaffel met klauw  Noordster in vitrine Muzee Scheveningen


