
Niets zorgt op Scheveningen 
voor zoveel controverse als 
de vreugdevuren met Oud & 
Nieuw. Voorstanders wijzen op 
de decennialange traditie en de 
gezelligheid. Tegenstanders op 
de navenante overlast en het 
gevaar. Na de desastreus verlo-
pen nieuwjaarsnacht van 2018-
2019 waarbij een vonkenregen 
over Scheveningen trok, trek-
ken Scheveningers het nut van 
de vuren in twijfel. Zo ook kust-
strookbewoner Bob.

Bob ontvangt aan huis, aan de keu-
kentafel. Hij diende kortgeleden bij 
de gemeente officieel een zienswij-
ze in naar aanleiding van de door 
Stichting Vreugdevuur Schevenin-
gen aangevraagde vergunning voor 
het vreugdevuur van 2021-2022. 
Hij en zijn partner Annette erva-
ren al jaren ‘enorme overlast’ vanaf 
tweede kerstdag tot en met 1 ja-
nuari. Met dat en het memorabele 
vliegvuur in gedachten doet hij als 
bewoner van de kuststrook in de 
vijf pagina’s tellende zienswijze een 
klemmend beroep op de gemeente 
de vergunning niet te verlenen.  
“Of, als dat niet mogelijk is, de lo-
catie te verplaatsen richting het 
noordelijk havenhoofd”, aldus Bob, 
“zodat de inwoners van Schevenin-
gen-Dorp nooit meer in angst en 
onzekerheid de laatste week van 
het jaar moeten doorstaan. Let wel, 
ik en mijn partner zijn in principe 
niet tegen de vuren. Wij zijn wel de 
laatsten die een traditie om zeep 
willen helpen.” Annette: “Vanuit 
het oogpunt van overlast en veilig-
heid kunnen wij echter niet akkoord 
gaan met de voorgenomen locatie 
op het strand tegenover de keerlus 
van Lijn 11. 

We zien liever een verbod, maar 
als het dan toch moet, zouden we 
graag zien dat het vuur verhuist 
richting de haven, waar het voor 
2014 gehouden werd. Daar geven 
wij wel ons fiat aan.”

Vuurtonnen
Met name de feestweek tijdens het 
bouwen van de vuurstapel en de 
ermee gepaard gaande overlast is 
een steen des aanstoots voor Bob. 
“Ik vind het ronduit stuitend dat 
de gemeente dit langdurige evene-
ment toestaat en ook nog een sub-
sidie beschikbaar stelt van 92.000 
euro, zogenaamd voor het ‘orga-
niseren van saamhorigheid’. Als je 
nu 10.000 euro geeft kun je van 
het overige geld iets voor Scheve-
ningers doen, zo na die rampzalige 
nacht van 2018-2019. 

De bouwers kunnen het gerust af 
met alleen sponsorgelden. Straks 
hebben wij dankzij de beoogde sub-
sidie overlast van de fakkeloptocht, 
harde housemuziek, herrie, live 
muziek, vuurtonnen, een kamp-
vuur, bouwplaatslampen en het flik-
kerende licht van videoschermen 
met reclame. Ook ervaren wij een 
nare, grimmige sfeer. En als het 
vuur eenmaal brandt, hebben wij 
dagenlang rooklucht in huis. De 
politie handhaaft de orde niet uit 
angst. Wanneer agenten langsko-
men, gaat de muziek zachter. Zijn 
ze weg schroeven de stapelbouwers 
het volume steeds verder op. Kan 
het minder hard met die muziek? 
Kan ook gezellig zijn!”

Inspraak
Voor beide Scheveningers is totaal 
niet duidelijk wanneer de werk-
zaamheden beginnen. Ook de duur 
ervan is problematisch. “In de ver-
gunning staat de ene keer dat het 
bouwen begint op 26 december en 
even later is het de 27ste. Wij wil-
len hier graag meer duidelijkheid 
over van de gemeente”, zegt Bob. 
“We willen niet in hetzelfde circus 
terecht komen.” Hij en Annette vra-
gen zich af of de beoogde feestweek 
niet beperkt kan worden tot enkele 
dagen. “De stapel zal 10 x 10 x 10 
m groot worden. Die kun je in twee 
dagen bouwen. Al jaren duurt de 
constructie een week, vanaf twee-
de kerstdag. Van ’s morgens 08.00 
uur tot 3.00 uur ’s nachts. Ik zou 
zeggen: begin dan, als het zo nodig 
moet, in de ochtend en bouw door 
tot 22.00 uur. Je kunt zo’n kleine-
re stapel makkelijk bouwen op bij-
voorbeeld 30 en 31 december. 

Zo blijft de overlast beperkt en als 
het bij de haven gebeurt dan hebben 
minder mensen last.” Annette ziet 
echter een probleem. “Den Haag is 
totaal niet vatbaar voor argumen-
ten het vuur naar de haven te ver-
plaatsen”. “Waarschijnlijk vanwege 
het nieuwe hotel en de strandten-
ten die er jaarrond staan”, valt Bob 
haar bij. Er leven meer bezwaren bij 
beide Scheveningers. “De opruim-
werkzaamheden na Oud & Nieuw 
duren ook weer dagen. Dat komt er 
nog eens bij. In 2014 waren we bij 
een inspraakavond. Die verliep niet 
vlekkeloos. De organisatoren van 
het vuur, gemeente en brandweer 
duldden geen inspraak van omwo-
nenden en WOS. Niet prettig. En 
kijk eens: die bijna-ramp van drie 
jaar terug lag ook niet aan hen!” 
Annette is van mening dat niemand 
de bouwers durft aan te spreken op 
hun gedrag. “Uit angst voor repre-
sailles. Die jongelui laten zich niet 
de wet voorschrijven.”

Op herhaling?
De hoogte van de vuurstapels de 
laatste jaren leverde volgens de 
kustbewoners angstige momenten 
op. “Je voelde de hitte door het glas 
naar binnen komen. Beangstigend. 
Met alles wat er is gebeurd en gaat 
gebeuren, ook al is de vuursta-
pel straks minder hoog, is het niet 
meer leuk. 
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Van de redactie
Op Scheveningen hebben we te maken met een paradox van 
jewelste. Aan de ene kant hebben we prachtige initiatieven 
die verstening van ons dorp tegengaan. Zo was er vorig jaar 
de operatie Steenbreek, een actie om tuintegels te vervan-
gen door groen. Door het bewonersinitiatief Minder Grijs Meer 
Groen schieten geveltuintjes als paddenstoelen uit de grond, 
vinden we perkjes gevuld met planten, boompjes of helmgras 
op trottoirs. Steeds meer mensen zetten potten met planten 
buiten. Zo staan er in het wijkje tussen Werfstraat en Keizer-
straat sinds jaar en dag tientallen potplanten Scheveningse 
co2 om te zetten in kostbare zuurstof. Zelden heb ik zulke 
gelukkige groene ‘gasfabriekjes’ gezien. Ze zijn maar wat blij 
met alle koolstof die bezoekende toeristen over Scheveningen 
uitstorten! Het tekent de verandering van Scheveningen van 
een vissersdorp naar een woonplaats waar algemeen publiek 
woont. Algemeen publiek wil groen om zich heen. De vissers 
van vroeger hadden wel andere zaken aan hun hoofd dan hier 
en daar een perkje in te zaaien of een boompje te planten. 
Vandaar dus al dat steen. 

Scheveningen vergroent in rap tempo. Maar wie denkt een 
leuk uitzicht te hebben over Scheveningen vanaf de vuurto-
rendijk, schrikt zich een hoedje. Steen! Overal steen! Waar 
groenbewuste burgers hun straat opfleuren, smijten project-
ontwikkelaars waar je kijkt het ene na het andere apparte-
mentencomplex de lucht in. Verstening, maar dan verticaal. 
Dan heb je dus mooie vergroeningsinitiatieven, heffen anderen 
het effect dat die hebben weer doodleuk op. Zit je alsnog met 
hittestraling opgescheept. Een greep van wat je allemaal ziet 
op die dijk: links, naast de vuurtoren, verrijst een nieuw ap-
partementencomplex. Langs de haven staat overal nieuwbouw, 
rechts een monsterlijk hotel aan de haven, een flat aan de 
Kranenburgweg. Rond de jachthaven drukke bebouwing, het 
Zuiderstrandtheater. Er staat nog geen boompje tussen, zo lijkt 
het. Gemeenschappelijke factor:  het zijn allemaal rechthoeki-
ge blokkendozen met de uitstraling van een ongekookte Hol-
landse garnaal. Van binnen zal het er best mooi uitzien, maar 
uiteindelijk gaat het om de buitenkant. Het is een beetje als 
een goedkope Dacia: het rijdt best lekker, maar je wilt er niet 
in gezien worden.

Als Mesdag nu geleefd had en spontaan het idee had gekregen 
een leuk panorama van Scheveningen te maken, had hij bij 
aankomst op de dijk subiet rechtsomkeert gemaakt. Nu pleit ik 
niet voor de onmiddellijk herrijzenis van het oude Schevenin-
gen met al haar visserskrotten of de terugkeer van het non-de-
scripte Gevers Deynootplein uit de jaren ’80. Wel moeten ge-
meente en projectontwikkelaars stoppen met nieuwbouw in de 
kuststrook. En als het er zo nodig moet komen op Schevenin-
gen dan met mate. Bovenal moet het passen bij het dorps- en 
zeegezicht. Dus exit met die blokkendozen van glas en beton. 
Bouw eens iets in de stijl van het oude Hotel Seinpost, iets 
wat al over tien jaar niet verloederd is. Hier wonen en werken 
moet voor ìedereen leuk blijven. Dat gezegd hebbende: nieuwe 
koop- en huurwoningen moeten in de eerste plaats ten goede 
komen aan mensen die van Scheveningen komen. Jonge star-
ters die op hun eigen dorp willen wonen kunnen niet eens een 
huis kopen of huren. Veel te duur. Hun plekje nemen buitenlui 
met poen in. Leuk verdienmodel voor de projectontwikkelaars 
natuurlijk, maar de echte Scheveninger met wat minder diepe 
zakken staat buiten. In de kou. Dat moet dus anders. Er valt 
vast een prachtig systeem op te zetten waarbij mensen die 
aantoonbaar van Scheveningen komen voorrang krijgen bij het 
huren of kopen van een betaalbare woning. Aan de slag dus, 
heren ambtenaren.

Harry Oosterveen

Zo’n vuur dicht bij de bebouwing 
is gewoon gevaarlijk. Kijk, als het 
komende jaarwisseling goed gaat, 
vragen de bouwers volgend jaar 
een vergunning aan voor een grote-
re stapel. We vrezen voor een her-
haling van zetten.” Veel vertrouwen 
in de gemeente en ordehandhavers 
hebben beide niet. “Het is afwach-
ten hoe het verder gaat. Waar-
schijnlijk gaan de vuren wel door, 
maar hoe pakt het uit?” 

“Fiducie hebben we niet in het 
stadsbestuur. Burgemeesters Krik-
ke en Van Aartsen maakten geen 
vuist. Van Van Zanen verwachten 
we ook niks. Die wil de bouwers 
te vriend houden”, zegt Bob die 
uiteindelijk in de pen klom om de 
frustratie van zich af te schrijven. 
Gemeente en handhavers weten to-
taal niet wat er onder ons, de bewo-
ners, leeft. Kunnen zich niet in ons 
verplaatsen.” Ronduit bezwaarlijk 
vinden de twee Scheveningers ten 
laatste dat de bouwers in de ver-
gunning aangaven alleen Hollandse 
gezinnen te verwachten. Bob: “Het 
vuur is dus kennelijk alleen bedoeld 
voor de eigen mensen, de eigen 
buurt. Ze willen er niemand anders 
bij hebben. Maar men wil dat vuur 
nou juist voor de gezelligheid en 
de saamhorigheid. Het is zo twee-
slachtig!” 

Bob en Annette hebben nog geen 
inhoudelijke reactie van de ge-
meente ontvangen. “Wij vinden 
dat politie, brandweer en Den Haag 
nog eens goed moeten kijken naar 
de vergunningaanvraag.” Ze staan 
niet alleen in hun bezwaren. “Ie-
dereen die wij spreken, deelt onze 
mening. Medebewoners vinden de 
traditie wel mooi, maar willen de 
overlast niet. Wij hopen dat meer 
mensen zich de komende maanden 
gaan uitspreken tegen het vuur op 
Scheveningen-Dorp”. “De ziens-
wijze uit Scheveningen is in goede 
orde ontvangen door de gemeente”, 
reageert Jan Sinnige, woordvoerder 
van de burgemeester. “Vanzelfspre-
kend wordt hij bestudeerd, beoor-
deeld en van een reactie voorzien. 
Den Haag gaat de indiener ant-
woorden geven op zijn inhoudelijke 
bezwaren. Daarop lopen we in de 
media niet vooruit. In algemene zin 
kunnen wij zeggen dat de vreug-
devuren nu een zorgvuldig proces 
doorlopen, mede op basis van de 
aanbevelingen uit het rapport van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
Er is een evenementenvergunning 
nodig waarbij de organiserende 
stichting aan alle veiligheids- en 
milieueisen moet voldoen. Bij de af-
weging van het eventueel verlenen 
van de vergunning wegen we ook 
de belangen van omwonenden en 
andere belanghebbenden mee.”

Hier trekt een vonkenregen over de Weststraat.

Vervolg van de voorpagina

Bewoners kuststrook in het
geweer tegen vreugdevuren

Op 1 januari 2019 ging het flink mis met het vreugdevuur. 
Al snel zorgde harde wind van zee voor een gevaarlijke vonkenregen.
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Verkeerd aangeboden
Sommige mensen leren het nooit. 
In de Jurriaan Kokstraat blijkt het 
tramperron een prima dumpplek te 
zijn voor huisvuil. Onlangs spotten 
wij ’s morgens een dozijn vuilnis-
zakken aan het begin van de op-
stapplaats. Alsof het al niet genoeg 
miezerde, bood de aanblik van zo-
iets troosteloos als een berg natte 
afvalzakken niet veel meer dan een 
handvol sombere gedachten. Bij-
voorbeeld deze: ‘Voor sommigen 
is het een paar keer heen en weer 
lopen naar een orac al te veel moei-
te, om moedeloos van te worden’. 
Meteen erachteraan: ‘Hedonisme 
is de mensheid ten deel gevallen, 
want de gemakzucht dient haar’. 
Maar we stellen ons het meest de 
vraag: ‘Waarom zou je het tramper-
ron voor minder validen toeganke-
lijk houden?’

Muurfoto
Bart Meijer en andere bewoners van 
de Werfstraat moesten er drie jaar 
op wachten, maar in juli was het 
dan zover. Meteen achter de Keizer-
straat, op het parkeerterreintje van 
de Werfstraat, is nu een giga-muur-
foto te zien. Het gaat om een foto 
van het havenhoofdlicht, gezien 
vanaf de duinenrij bij Duindorp. 
Graag hadden Bart en de zijnen de 
foto eerder al op de loze muur ge-
zien, ware het niet dat die in be-
hoorlijke slechte staat was. Een 
andere werkwijze, uitgevoerd door 
SignPlantation, maakte het initiatief 
dan toch levensvatbaar. De vrolijke 
foto is nu aangebracht op speciale 
platen die aan de muur zijn beves-
tigd. “Bewoners zijn zeer verheugd 
en ik moet zeggen dat ik ook blij 
ben dat we tot realisatie over kon-
den gaan”, aldus Ingrid Steijn van 
de gemeente Den Haag. 

Beetje rigoureus
Op het Prins Willemplein staan drie 
leuke boompjes. Daar kon je als 
passant erg van genieten. Dat is 
voorlopig voorbij. De gemeentelij-
ke groenvoorziening is een beetje 
te enthousiast geweest met snoei-
en, waardoor de boompjes behoor-
lijk gemutileerd zijn. De onderste 
takken zijn eraf, het is geen ge-
zicht. Hier is iets fout gegaan, zo 
vermoedden we. Bas Steenks, bo-
menspecialist van de AVN, heeft zo 
zijn eigen visie erop. “Deze bomen 
zien er nu armetierig uit. Het komt 
er op neer dat men te lang wacht-
te met snoeien en dat men daar-
om nu te heftig ingreep. Ik zou het 
ook anders hebben gesnoeid, maar 
dat kun je niet meer veranderen. 
Deze bomen groeien weer aan en 
dan krijgt de gemeente weer een 
kans om het beter te doen. Als ik 
de groenbeheerder, Ron Appeldoorn 
zie, zal ik dit nog eens met hem be-
spreken.” Het zal nog wel vijf jaar 
duren eer de bomen compleet her-
steld zijn en de schade niet meer zo 
zichtbaar is.

Matras
De Molenijserstraat is vrij smal. 
Toch is het straatje breed genoeg 
om een gedumpt matras tijde-
lijk te herbergen. Het gore, brede 
ding lag er de afgelopen maand 
enkele dagen lang voor het werd 
opgehaald. Typisch gevalletje van 
verkeerd aangeboden. Gooi het 
op straat en je bent er vanaf. He-
laas voor ouderen en mensen die 
slecht ter been zijn. Een scooter 
kon er nog wel langs manoeuvre-
ren, maar een bredere scootmobiel 
niet. Ook in dit geval bel je voor zo-
iets groots het grofvuil. Grofvuil is 
huishoudelijk afval dat niet in een 
container, minicontainer (kliko) of 
vuilniszak past. Of afval dat hier-
voor te zwaar is. Hieronder vallen, 
jawel, ook matrassen. Hierbij de 
site van de gemeente waar je een 
afspraak kunt maken voor ophaal:  
www.denhaag.nl/nl/afval/grof-
vuil-of-tuinafval-laten-ophalen.htm

Ondergelopen Keizerstraat
Regenachtig weer de laatste maan-
den zorgde voor een ondergelo-
pen Keizerstraat. Hierbij ontstond 
waterschade bij bewoners en win-
keliers. Om dit in de toekomst te 
voorkomen werkt de gemeente aan 
een plan van aanpak. Op 1 juli vond 
bij een gedupeerde bewoner een 
overleg plaats. Van de gemeente, 
afdeling riolering, waren twee des-
kundigen aanwezig. Zij vertelden 
dat de Keizerstraat al een aantal ja-
ren bekend staat als wateroverlast-
punt. Vorig jaar begon Den Haag 
met een onderzoek om voor het 
probleem een oplossing te vinden. 
Nu heeft het riool in de Keizerstraat 
voldoende omvang voor het norma-
le aanbod van regenwater en water 
vanuit de woningen en is niet ver-
stopt. Echter, bij extreme regenval 
ontstaat er een soort tegendruk in 
de rioolbuizen waardoor het water 
niet snel genoeg kan doorlopen en 
loopt terug de straat en woningen 
in. In het gemaal naast de Blinkerd 
is een groot bassin om het teveel 
aan water tijdelijk op te vangen. Als 
het bassin vol is stroomt het water 
over de rand en vindt zijn weg in 
het naastgelegen kanaal. Dit proces 
gebeurt zonder menselijk ingrijpen. 
De bedachte oplossing bestaat uit 
het aanleggen van een tweede ri-
oolbuis voorzien van gaatjes in de 
Keizerstraat waaruit het regenwater 
niet via het hoofdriool afvloeit, maar 
rechtstreeks in het zand infiltreert. 
Afgelopen maand groeven werklie-
den proefsleuven in de Keizerstraat 
om te kijken of er voor deze oplos-
sing voldoende ruimte in de grond 
is. Ook denkt de gemeente aan het 
aanleggen van een waterberging 
ter plaatse.

Extra speeldata Max Havelaar
Nooit die hele dikke pil Max Have-
laar van Multatuli willen lezen en 
toch nieuwsgierig naar dat epis-
tel? Toevallig ook een van de voor-
stellingen ‘Max Havelaar’ in Muzee 
Scheveningen gemist? 

Geen nood, wegens het succes van 
de voordracht organiseren Stichting 
Het Portret en Muzee extra voor-
stellingen. De toegevoegde data 
zijn: vrijdag 24 september, aan-
vang 19.00 uur en 21.00 uur, zon-
dag 26 september, aanvang 16.00 
uur en vrijdag 8 oktober, aanvang 
19.00 uur en 21.00 uur. Max Ha-
velaar duurt 90 minuten en acteur 
Joop Keesmaat is de ster van de 
show. “Keesmaat maakt van het 
boek een indrukwekkende voor-
dracht waarbij je snel vergeet dat 
je met één acteur te maken hebt. 
Hij slaagt erin om de complexe ro-
man van Multatuli - met alle perso-
nages die erin voorkomen - zó voor 
het voetlicht te brengen dat je bij 
wijze van spreken de mensen ziet, 
de hitte van Indië voelt en de ver-
ontwaardiging van Multatuli deelt”, 
aldus de organisatie. Kaarten kos-
ten 20 euro, inclusief een drankje. 
Ze zijn te krijgen bij Muzee Scheve-
ningen en via de websites
www.muzeescheveningen.nl
en www.hetportretspreekt.nl

Bacchus was here
Met regelmaat treffen we de over-
blijfselen aan van een losbandig 
leven op Scheveningen. Onlangs 
was het raak aan de Heemraad-
straat waar de god Bacchus kenne-
lijk doorheen was gelopen op een 
fijne doorgedronken nacht. Resul-
taat? Een ongeordende bende op 
de stoep bij de muurschildering en 
het bankje. Het zag er inderdaad 
uit alsof er een waar bacchanaal 
had plaatsgevonden. Voor degenen 
die niet weten wat dat is een greep 
uit het woordenboek:  ‘Drinkgelag. 
Feest waarbij men zich aan dron-
kenschap en andere uitspattingen 
overgeeft.’ Kapotte zaken, drinkbe-
kers en afgekloven voedselresten 
lagen verstrooid over het trottoir. 
Het lege kratje bier ontbrak, want 
daar zit natuurlijk statiegeld op. Dit 
keer geven we de meeuwen niet de 
schuld…

Nieuwskolom
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Met de verbouw zal het monument 
uit 1909 van architect Adam Scha-
dee (1862-1937) voor komen-
de generaties behouden blijven, 
van meet af aan de bedoeling van 
Stadsherstel Den Haag. Zij kocht in 
2013 eerst het brandweer-gedeelte. 
Hierin kwamen zeven appartemen-
ten. Deze rechtervleugel, vanaf de 
Duinstraat gezien, kwam in 2017 
klaar. Het bedrijf nam in 2019 de 
linkervleugel erbij, waardoor nu het 
hele pand haar eigendom is. Zij zal 
de drie appartementen onder het 
dak en de kantoren op de begane 
grond en eerste verdieping waar-
schijnlijk eind deze maand of begin 
september opleveren. Alles hangt af 
van een enkel meeuwennest. “Zo-
lang dat nest er is mogen we niet 
verder met de werkzaamheden bui-
ten”, vertelt Claudia de Vries, com-
municatiemedewerker van Stads-
herstel Den Haag. “Daarom loopt 
ons project lichte vertraging op.” 

Kasteel
We spreken Claudia in een prachtig 
neo-klassiek pand aan de Jan van 
Nassaustraat op 5,6 kilometer van 
het oude politiebureau. Ze is er trots 
op dat het gebouw het eerste is dat 
Stadsherstel Den Haag op Scheve-
ningen in bezit heeft. “Het meren-
deel van onze portefeuille staat in 
Den Haag. Hopelijk kunnen we meer 
panden in Scheveningen krijgen, 
want ook daar staan monumenten 
die gered moeten worden.” Sinds de 
politie vertrok stond het linker ge-
deelte van het Kasteel leeg en de 
gemeente wilde het afstoten. “Zij 
heeft ons toen gevraagd of wij inte-
resse hadden. Op dat moment vol-
deed het bureau niet meer aan de 
eisen van deze tijd, hoewel de po-
litie het in 2004 had laten renove-
ren. De kapverdieping was nooit ge-
bruikt en stond leeg. Voor de rest 
was het in redelijke conditie.” In 
de volksmond heet het donkerbrui-
ne monument al decennialang het 
Kasteel. Een naam die Stadsherstel 
Den Haag overnam. Claudia: “Wij 

geven al onze projecten een naam 
mee. Van Scheveningers begrepen 
wij dat zij het het Kasteel Duinstraat 
noemen. Die naamgeving wilden wij 
behouden.” Nu staat de naam pro-
minent op de ‘Poort’ zoals het mid-
dengedeelte heet, vanwaar ooit de 
brandweerwagens uitrukten. 

Charme
Het voornaamste wat moest ge-
beuren was het onder de kap leef-
baar maken. “De ruimtes hier waren 
compleet casco, ventilatie ontbrak. 
Enkele balken van het dak moesten 
we vervangen. Nu zijn het prach-
tige, moderne appartementen ge-
worden met keukens en badkamers 
van deze tijd, met behoud van oude 
elementen die bij het Kasteel ho-
ren, maar wel voorzien van modern 
leefgemak. Zo zijn er koelkasten en 
vaatwassers geplaatst. Elk apparte-
ment heeft een eigen warmtepomp 
in koelkastformaat, waarmee de ap-
partementen compleet gasloos zijn. 
Ook staat er in elke keuken een in-
ductiekookplaat in plaats van een 
gasfornuis.” Voor het ontwerp van 
de woningen tekende architecten-

bureau Braaksma & Roos uit Den 
Haag. Ze zijn tussen de 70 en 100 
m3. “Best groot dus”, aldus Claudia. 
“De grootte van de woningen vari-
eert omdat het altijd al afzonderlij-
ke ruimtes waren. Het is er prachtig 
met die houten balken die het dak 
schragen. Charme die wij proberen 
te bewaren.” De appartementen be-
reik je door een wenteltrap in het 
linker torentje, die beneden een ei-
gen deur heeft. “Je komt dan in een 
halletje waar de drie voordeuren op 
uit komen.” Dat de politie ooit haar 
gedeelte van het Kasteel liet renove-
ren, komt mooi uit. In het midden 
verrees destijds een opbouw. “Daar 
komen nu twee dakterrassen op aan 
de achterkant van de appartemen-
ten”, vertelt Claudia.

Stadsherstel Den Haag biedt huur-
woningen, kantoor- en winkelruim-
tes aan in monumentale panden. 
De huur verschilt per locatie, maar 
ligt over het algemeen in de hogere 
prijsklasse. Dat geldt ook voor het 
Kasteel. Voor de drie appartemen-
ten is al interesse. “Wanneer we we-
ten wanneer het werk precies klaar 

is gaan we met potentiële huurders 
in gesprek”, zegt Claudia. De Haag-
se onderneming bestaat sinds 1977. 
Zij zet zich in voor herstel en behoud 
van het historische karakter van de 
stad, door het kopen en restaure-
ren van bedreigde monumenten 
en beeldbepalende panden. Vervol-
gens krijgen die een passende be-
stemming als woon- of werkruimte. 
“Stadsherstel Den Haag komt voort 
uit de Stichting Monumentenfonds 
Den Haag. Destijds wilden drie be-
zorgde burgers wat doen tegen de 
verloedering van erfgoed. Sloop van 
monumenten door de gemeente Den 
Haag was een andere bedreiging. 
De nieuwe stichting kocht enkele 
monumenten aan, waaronder acht 
panden in de Oude Molstraat, met 
het oog op herstel ervan, wel met 
behoud van monumentale elemen-
ten waar het kon. Na de opknap-
beurt kwamen zij op de huurmarkt. 
Meerdere projecten volgden, maar 
gaandeweg was professionalisering 
nodig en is Stadsherstel Den Haag 
opgericht.” 

Voor de eeuwigheid
Met de huuropbrengsten pleegt 
Stadsherstel Den Haag onderhoud 
aan haar portefeuille en kan zij 
nieuwe projecten aankopen. Een 
voorwaarde is dat de panden altijd 
monumentaal of historisch bijzon-
der moeten zijn. Nu heeft het be-
drijf er 42 in bezit, onderverdeeld in 
250 units, waarin woningen, kanto-
ren en winkels zitten en soms een 
restaurant. Ze zijn te herkennen 
aan het kenmerkende zwart-gou-
den schildje aan de buitenmuren. In 
2020 kocht Stadsherstel vijf nieuwe 
projecten aan. Een daarvan is dus 
het Kasteel. Claudia de Vries: “We 
zijn er blij mee, trouwens met elke 
aankoop, omdat we daarmee een 
pand redden. Het Kasteel gaat ab-
soluut mooi worden en een fraaie 
toekomst tegemoet. Wat ons betreft 
blijft het voor altijd staan.”

Harry Oosterveen

SCHEVENINGERS ZULLEN HET NIET ONTGAAN ZIJN DAT HET VOORMALIGE POLITIEBUREAU AAN DE DUINSTRAAT AL EEN TIJD IN 
DE STEIGERS STAAT. STADSHERSTEL DEN HAAG LAAT DAT GEDEELTE VAN HET BEELDBEPALENDE RIJKSMONUMENT MET DE DRIE 

TORENS RENOVEREN EN VERBOUWEN TOT KANTOORRUIMTES EN HUURAPPARTEMENTEN. EERDER WAS DE RECHTERVLEUGEL, 
OOIT DE STANDPLAATS VAN DE BRANDWEER, AL OPGELEVERD DOOR DE HAAGSE ONDERNEMING.

Gered voor het nageslacht

Een nieuw leven voor Kasteel Duinstraat

Foto exterieur: Harry Oosterveen 
Foto’s: interieur: Stadsherstel Den Haag

Appartementen in aanbouw Dakterras
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Niet altijd is duidelijk waar Scheve-
ningers overlast op straat moeten 
melden, zo bleek uit de inventa-
risatie van te bespreken punten. 
Gelukkig waren twee politieme-
dewerksters bij de vergadering 
aanwezig om die vraag te beant-
woorden. “Hiervoor is een apart 
meldpunt in het leven geroepen 
door de gemeente”, legde een van 
hen, operationeel expert wijkzorg 
van Basisteam Scheveningen, uit. 
“Alle meldingen met betrekking 
tot overlast kan je opgeven via 
Meldpunt Overlast Scheveningen. 
De klachten gaan direct naar het 
Toezichtteam.” Vanuit het bestuur 
kwam de vraag naar voren waar je 
in het weekend melding kan doen 
van bijvoorbeeld bedreigingen en 
wildplassen. “In het geval van een 
bedreiging kan je 112 bellen, voor 
het andere 14070, het nummer 
van de gemeente Den Haag”, al-
dus de politiemedewerkster. “Het 
Handhavingsteam van de politie 
beboet alleen heterdaadjes.” 
Een veel gehoorde klacht is het 

weggooien van afval op straat aan 
het eind van een mooie zomerdag. 
“Kan de politie hierop handha-
ven”, wilde WOS weten. “Dat doen 
we al”, reageerde de operationeel 
expert. “De politie voert een ont-
moedigingsbeleid wat niet altijd 
zichtbaar is voor de burgers. In 
het weekend zetten we flex-teams 
in.” Bron van zorg, volgens WOS, 
is ook dat brommerrijders gebruik 
maken van het niet voor verkeer 
toegankelijke deel van de Keizer-
straat. “Handhaving is hier nodig”. 
“Het Handhavingsteam gaat dit 
punt meenemen”, aldus de politie-
vrouw.

Verkeersbord
Op het eind van de Kanaalweg ont-
staan volgens WOS met regelmaat 
gevaarlijke situaties omdat fietsers 
hier het eenrichtingswegbord ne-
geren. “Is het mogelijk dat op het 
eind van de weg een verkeers- of 
verbodsbord komt te staan?”, wil-
de het WOS-bestuur weten. “De 
politie zal contact hierover opne-

men met de wegbeheerder”, ant-
woordde de operationeel expert. 
“Ook zal het handhavingsteam op 
de Kanaalweg meer gaan letten op 
de vier oplaadpunten voor elektri-
sche auto’s waar auto’s langer ge-
parkeerd staan dan nodig is. Moch-
ten omwonenden melding willen 
maken van overtreding, dan kun-
nen zij dat doen via de BuitenBeter 
App, met foto.” Ook de Keizerstraat 
verdient betere handhaving van de 
regels. Pollers zijn regelmatig de-
fect en scooters rijden over het 
wandelgedeelte, laad- en losplek-
ken verworden tot parkeerplekken 
naast de officiële. De politie zegde 
toe deze punten mee te nemen. 
Voorts wilde WOS weten wat de re-
den is van het sluiten van het Turks 
Restaurant aan de Zeekant.

De politiebeambte van het Basis-
team: “Het kan gaan om uiteenlo-
pende redenen, waaronder de gel-
digheid van een vergunning. Het 
onderzoek hiernaar loopt nog.” Als 
laatste wilde de bewonersorgani-
satie weten of kwetsbare parkeer-
plekken in de wijk in beeld zijn. “Bij 
hinderlijk geparkeerde auto´s ma-
ken we de overweging of we wel of 
niet verbaliseren. Automobilisten 
die hun auto gevaarlijk parkeren 
beboeten we”, liet de politievrouw 
weten. Mentor Handhaving van po-
litie Scheveningen Daisy de Lima 
nodigde na deze uiteenzetting 
WOS-leden uit een keer mee te lo-

pen met het Handhavingsteam om 
een betere indruk te krijgen van 
hoe het te werk gaat.

Vakantiewoningen
Remco Striegel van de winkeliers-
vereniging deelde op de vergade-
ring mee dat in de Keizerstraat ‘elk 
jaar’ wateroverlast is. Hij vroeg 
WOS in gesprek te gaan met de 
gemeente om dit probleem op te 
lossen en of Den Haag aanspra-
kelijk gesteld kan worden via een 
kort geding voor de financiële 
schade. Het antwoord was dat dat 
vermoedelijk niet mogelijk is. Wel 
is het zo dat burgers ook hun eigen 
verantwoordelijk moeten nemen: 
peuken, hondenpoepzakken en 
wat dies meer zij kunnen de put-
ten verstoppen waardoor het water 
niet weg kan. WOS nodigde vervol-
gens de gemeente in september uit 
om informatie en uitleg te geven 
over hoe de gemalen werken. Pen-
ningmeester Hans Grijzen gaf ten 
slotte aan regelmatig te horen dat 
eigenaren van onbewoonde huizen 
hun pand inzetten als vakantiewo-
ning. Hij stelde voor dat opletten-
de burgers die adressen doorgeven 
aan WOS. Zij zal die vervolgens 
inventariseren en daarover een 
gesprek aangaan met de Haagse 
Pandbrigade of de adressenlijst 
doorsturen naar wethouder Balster 
van Wonen.

Voor Sandra Thie uit Schevenin-
gen waren de afgelopen maan-
den een bijzondere tijd. De 
portretschilder uit de Heemraad-
straat leverde een fraaie muur-
schildering in de Werfstraat op 
en won ook nog eens de lande-
lijke Portretprijs 2021 met een 
sprekend zelfportret. Tijd dus 
voor een gesprek met Sandra. 
We ontmoeten de kunstenares 
in haar authentieke hofjeswo-
ning, een ambachtelijk gebouwd 
huisje dat gemaakt lijkt te zijn 
voor een beeldend kunstenaar.

Binnen treffen we twee levensgrote 
portretten aan de muur van zoon- en 
dochterlief. In de woonkamer staat 
een heuse schilderezel. Het is lastig 
om te leven van schilderen, maar 
de Scheveningse slaagt er wonder-
wel in. Ze schenkt een kopje koffie 
in. Vertelt dat ze vroeger als kind al 
graag mensfiguren tekende. Dat ze 
in eerste instantie geen kunstschil-
der wilde worden. “Ik ging naar de 
Willem de Kooning Academie in Rot-
terdam en studeerde af als illustra-
tor. Hierna werkte ik onder andere 
als architectuurpresentatietekenaar. 
Later kwam het idee portretschilder 
te worden. Dat kon ik combineren 
met het grootbrengen van de kin-
deren”, aldus de 51-jarige kun-
stenares. “En ik ben goed in men-
sen schilderen. Daarbij wilde ik niet 
meer ’s nachts werken om een illus-
tratie-opdracht af te krijgen. Hoewel 
ik op de academie schilderen en te-
kenen kreeg ben ik nog wel op les 
geweest bij genreschilder wijlen Ma-
rike Bok uit de Kazernestraat.”

Overdonderd
In 2018 begon Sandra met het ma-
ken van zelfportretten. Daar was het 
na een lange periode gevoelsmatig 
de tijd voor. Ze wilde er één insturen 
voor de Portretprijs. In die tijd had 

een depressie zich meester van de 
Scheveningse gemaakt. Dus maak-
te ze een impressionistisch zelfpor-
tret waarop een enigszins getor-
menteerde vrouw somber de wereld 
inkijkt, het hoofd ondersteund door 
de rechterhand. “Dat was toen mijn 
gemoedstoestand en dát schilder-
de ik”, verklaart de artieste. “Nee, 
ik had niet het gevoel dat het een 
‘winner’ was, hoewel het goed ge-
noeg was om in te sturen. Ik lijk er 
wel echt op. Hoe ik het deed? Voor 
de spiegel zitten in de juiste pose, 
telkens naar mezelf kijken en dan 
schilderen. Het moeilijkste was het 
portret ook echt gelijkend maken. Je 
eigen karakter vangen is moeilijker 
dan bij andere personen, omdat je 
nu eenmaal anders naar jezelf kijkt.” 
Sandra werkte enkele maanden aan 
het best forse schilderij en stuurde 
het in. 1416 andere kunstenaars de-
den hetzelfde. Uiteindelijk bleven er 
honderd werkstukken over, waaruit 
de organiserende stichting vijftig 
uitkoos om op Slot Zeist te hangen. 
“Op de dag van de prijsuitreiking 
moesten we allemaal alleen komen 
in verband met corona. De jury 
moest uiteindelijk nog één naam be-
kend maken, in de categorie ‘Twee-
dimensionale Werken’. Toen kwam 

mijn portret groot in beeld. ‘En de 
winnares is Sandra Thie’, klonk het. 
Ik was een tijdje stil, er ging niks 
door me heen, zo verbluft was ik. 
De media dook er bovenop, er was 
geen tijd om na te denken.” Ze liet 
geen traantje, zegt ze bedachtzaam. 
“Ik was alleen maar totaal overdon-
derd.” Ondanks het feit dat de jury 
interne discussies had over de tech-
nische tekortkomingen in de uitvoe-
ring en de vlotheid ervan, werd ze 
geraakt door de krachtige expressie 
van eenzaamheid. ‘Het heeft een 
sterke maatschappelijke connectie.’ 
Sinds de uitverkiezing heeft Sandra 
Thie het een stuk drukker. “Na mijn 
vakantie zit ik volgeboekt. Dat is 
lekker. De winst heeft me ook uit de 
depressie gehaald. Nu worden za-
ken soepeler. Heerlijk, even de wind 
in de zeilen.”

Impressionisten
Sandra’s werk kenmerkt zich door 
een snelle, losse toets. De Sche-
veningse heeft zo haar bronnen 
van inspiratie. “Ik hou van de im-
pressionisten uit de 19de eeuw, de 
Haagsche School. Ook de Spaanse 
schilder Joaquín Sorolla y Bastida is 
een voorbeeld voor me. Mijn werk is 
impressionistisch van aard, dus er is 

geen sprake van hyperrealisme. Het 
gaat me om de sfeer die een schil-
derij overbrengt. Ik schilder naar de 
werkelijkheid, maar het wordt nooit 
fotoachtig. Over de onderschilde-
ring breng ik met een eenvoudige, 
directe penseelstreek de afbeelding 
aan om veel lagen en dichtsmeren 
van het doek te vermijden. Zo heb 
ik meer vrijheid en kan ik het schil-
deren open houden.” 

Strandgezicht
Kort geleden werd de kunstschilde-
res gevraagd om een blinde muur 
aan de Werfstraat om te toveren tot 
een vrolijke muurschildering. Het 
werd een strandgezicht met zee, een 
surfer, een vrouw met kind, hond en 
meeuwen. “Fineke van de Veen van 
WOS was de stuwende kracht ach-
ter het idee. Mijn eigen schilderijen 
zijn donkerder en zwaarder, maar 
de te maken muurschildering moest 
de buurt opvrolijken. We wilden bei-
den het nieuwe Scheveningen la-
ten zien, herkenbaar voor jongere 
Scheveningers. Van enkele poseren-
de modellen maakte ik foto’s en die 
waren mijn leidraad. Het schilderij 
is gemaakt met acrylverf, beter be-
stand tegen de elementen dan verf 
op oliebasis. Het was zo leuk om te 
doen en ik ben goed verzorgd door 
de buurt tijdens mijn werk! Bewo-
ners en passanten komen in een 
vrolijke stemming als ze dit strand-
gezicht zien. Eerst is er een somber 
muurtje en dan ineens schijnt de 
zon!” Sandra houdt van haar werk. 
“Ik wil gewoon goed en mooi schil-
deren, mensen raken en waardering 
krijgen voor mijn werk. Daar word 
ik heel vrolijk van. Ik ben nu op de 
goede weg, zoveel is me duidelijk.” 

Sandra Thie heeft ook een website: 
www.sandrathie.nl

Harry Oosterveen

Sandra schildert zich voorbij de depressie

POLITIE AANWEZIG OP WOS-VERGADERING

WOS geeft knelpunten overlast aan
WOS hield op woensdag 30 juni een vergadering van het alge-
meen bestuur. Een aantal punten die de bewonersorganisatie 
bezighield kwam ter tafel. Omdat er de laatste maanden water-
overlast in de Keizerstraat was, had ze dit punt aan de vergade-
ring toegevoegd. Andere zaken die WOS besprak waren Bed & 
Breakfasts in onbewoonde huizen en overlast op straat. 
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Berichten van WOS

Goedkeuring
jaarverantwoording 2020
Begin dit jaar heeft het Algemeen 
Bestuur de jaarrekening 2020 
goedgekeurd en op advies van 
de kascontrolecommissie de pen-
ningmeester decharge verleend. 
Bij  brief van 30 juni 2021 heeft 
ook de gemeente Den Haag de 
jaarrekening goed bevonden en 
stelde de subsidie 2020 definitief 
vast. Er hoeft niets meer te wor-
den verrekend over ontvangen 
subsidies.

Specificatie
subsidievaststelling 2020:
Basissubsidie
Scheveningen-Dorp   
   € 10.481,00
Administratieve
ondersteuning Mooi   
      € 8.566,00 
Kinderactiviteiten
31 december 2020   
    € 12.250,00
Wijkkrant De Klinker 2020  
   € 7.110,00
Straatfeest Vuurbaakstraat 
Schoonste straat 2020
   € 2.500,00
Totaal goedgekeurde
subsidies 2020   
  € 40.907,00

*Herkozen
Bij het agendapunt Verkiezing le-
den van het Dagelijks Bestuur op 
30 juni is Jan Lautenbach herko-
zen als voorzitter en Hans Grijzen 
als penningmeester.
Voor de functie van secretaris was 
geen kandidaat.

*Nieuwe nota subsidie
Het college van B&W stelde op 
13 juli de nieuwe beleidsnota Be-
wonersorganisaties vast. Deze 
nota kwam mede dankzij de input 
van de bewonersorganisaties tot 
stand. Een belangrijk onderdeel 
van de nieuwe nota is dat de ge-
meente de berekening van de ba-
sissubsidie aanpast. Dit zorgt voor 
andere bedragen voor deze subsi-
die. “Voor een toelichting op die 
nieuwe berekening en de nieuwe 
bedragen, zullen komende tijd de 
medewerkers van elk stadsdeel 
een gesprek aangaan met de be-
wonersorganisaties, dus ook met 
WOS”, aldus Michael Heuvelman, 
beleidsadviseur Sociaal Domein.

Zakelijk Nieuws
Amber en Tessa

steken ziel en zaligheid in DUO
Zo’n 40 jaar geleden trok uw 
scribent de eerste zwemrond-
jes van zijn leven in wat toen 
nog Zwembad en Sauna Bijland 
heette. De Blinkert bestond nog 
niet en ook na de bouw van de 
zwemkoepel bleef Bijland aan 
de Keizerstraat nog jaren in be-
drijf. Anno 2021 vinden we op 
die plek restaurant DUO Eten & 
Drinken, bestiert door Amber en 
Tessa van Houten en hun vader 
Willem. Het gezellige DUO is een 
trekpleister voor Scheveningers 
en toeristen die ter plekke ge-
nieten van een fijne lunch of di-
ner.

De naam verwijst naar de twee zus-
sen.  “Het was moeilijk een naam te 
verzinnen”, erkent Tessa van Hou-
ten, binnen aan een koffietafel. “Dit 
was de enige waar we het met zijn 
allen over eens waren.” DUO be-
staat inmiddels vijf jaar en de herin-
neringen aan Bijland zijn vervaagd 
bij de gemiddelde voorbijganger. 
“In 2009 stopten onze ouders met 
de sauna, daarna stond het pand 
drie jaar leeg. Inmiddels hadden ze 
een strandtent in Hoek van Holland, 
die ze later, in 2015, verkochten. We 
vroegen ons af wat we toen wilden. 
Amber zag werken in de horeca wel 
zitten. We kwamen op het idee van 
een restaurant/lunchroom. In de 
Keizerstraat hadden we geen huur-
der voor het pand, dus we moesten 
er zelf iets leuks van maken.” Dat 
dat is gelukt kun je zien aan de aan-
trekkelijke pui, het gezellige terras-
je aan de voorzijde, het gebruik van 
houten elementen en grijze stoelen 
in het interieur en hier en daar een 
kunstwerk aan de muur. Lampen in 
industriële retrostijl maken de zaak 
af. De moderne open keuken be-
vindt zich achterin de zaak, waar 
Willem de scepter zwaait. Tessa: 
“Amber en ik zijn allround, we wer-
ken in het restaurant, maar kunnen 
ook in de keuken aan de slag.”

Inclusief en compleet
Bij DUO kun je terecht voor een 
arsenaal  aan verschillende tosti’s, 
uitsmijters, pannenkoeken, diverse 
belegde broodjes, zoals pikante kip, 
tonijnsalade of brie. Voor lekkere, 
frisse maaltijdsalades moet je bij 
DUO wezen. Op de dinerkaart staan 
gerechten als cordon bleu, slipton-
getjes, op de plaat gebakken zalm-
filet, tournedos en tagliatelle. “Een 
van onze specialiteiten is de kib-
belingschotel”, aldus Tessa. Er zijn 
tevens gerechten voor vegetariërs 
en natuurlijk heeft DUO een kinder-
kaart. Daarnaast is het borrelme-
nu  vrij uitgebreid.  Amber: “Onze 
kaart is al die tijd min of meer on-
veranderd gebleven. Aanpassen is 
een lastige aangelegenheid, want 
we hebben veel vaste gasten en die 
zouden het niet fijn vinden als we 
hem rigoureus zouden omgooien.” 
De kaart kun je redelijk standaard 
noemen voor een lunchroom/res-
taurant. “We onderscheiden ons in 
kwaliteit”, werpt Tessa tegen. “Bij 
ons krijg je een complete maaltijd, 
dus inclusief toebehoren. 

Hoofdgerechten serveren we met 
oerfrites of huisgebakken aardappe-
len, dagverse groenten en frisse ge-
mengde salades.” Dat de gerechten 
aanslaan bij het publiek, illustreert 
Amber met een veelzeggend voor-
beeld. “Is een Duitse toerist een-
maal voor de eerste keer geweest, 
dan zien we hem minimaal drie keer 
terug.” DUO kenmerkt zich door uit-
nodigende laagdrempeligheid, be-
amen de twee zussen. Van buiten is 
het binnenwerk moeilijker te zien. 
“Maar gasten zijn altijd blij verrast”, 
vertelt Tessa. Dat komt door de rust 
en de ietwat schemerige gezellig-
heid die de zaak uitstraalt. Links 
is er een grote loungehoek, afge-
zet met houten meerpalen en een 
muurhoge foto van de Schevening-
se Koppes, die bijdraagt aan de al-
gehele sfeer. 

Duimendraaien
Onbekommerd timmeren Willem, 
Amber en Tessa in de Keizerstraat 
aan de weg, waarbij ze een goede 
naam opbouwen in Scheveningen 
en omstreken. Dan slaat corona 
hard toe. DUO gaat tijdens de eer-
ste lock-down van vorig jaar dicht. 
Begin zomer 2020 mochten ze de 
deuren weer openen.

“Daar waren we natuurlijk erg blij 
mee, want het was allemaal eng en 
nieuw voor ons. We hingen plastics 
op tussen de tafel en voldeden aan 
alle veiligheidseisen.” Echter, het 
zwalkende kabinetsbeleid jegens 
de horeca maakte de zaken niet 
makkelijker. Het werd niet meer als 
voorheen met een volle zaak tijdens 
lunch of diner, met een navenante 
neergang in inkomsten tot gevolg. 
Gelukkig ontving DUO loonsteun. 
Tijdens de tweede lock-down bleef 
die uit en schakelden de Van Hou-
tens over op take-away, waarbij het 
vaak al duimendraaiend wachten 
was op gasten. Amber: “We wisten 
niet wat er ging gebeuren en hoe 
lang deze toestand zou duren. Ver-
schrikkelijk”. “We misten ons contact 
met de gasten en hadden daarbij 
natuurlijk niet voor deze werkwij-
ze gekozen”, aldus Tessa. “Maar we 
bleven gelukkig draaien. We ontvin-
gen veel steun van Scheveningers. 
Mensen kwamen elke week bij ons 
bestellen en wij willen hen via deze 
weg daarvoor bedanken! Al met al 
was het heel vervelend. Gelukkig 
had mijn partner nog een inkomen.” 
Amber zag wel een lichtpuntje in de 
crisis. “We hadden ineens veel tijd 
voor onze gezinnen.”

Tessa: “Ik vind wel dat we door de 
sterk wisselende coronamaatre-
gelen hard zijn getroffen door de 
overheid en dan moet je bedenken 
dat dat ook geldt voor onze toele-
veranciers die ineens minder werk 
en omzet hadden.” Nu nog spelen 
de maatregelen behoorlijk op. “Nor-
maal gesproken hebben we rond 
de zestig personen in huis, nu nog 
maar de helft”, zegt Amber. “Nooit 
hebben we gelukkig hoeven vrezen 
voor het voortbestaan van DUO, 
maar dat wachten op gasten was 
erg vervelend.”
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Het werk van de politie is niet 
altijd even zichtbaar voor het 
publiek. Toch zet het Handha-
vingsteam Den Haag alles op 
alles om overlast op straat te-
gen te gaan, foutparkeerders 
en verkeersovertreders te be-
boeten. Om te laten zien hoe zij 
te werk gaat en nader kennis 
te maken, nam het team WOS 
op sleeptouw door Schevenin-
gen-Dorp. Bij de rondwandeling 
waren Mentor Handhaving Daisy 
de Lima present en wijkagent 
Marijke Haasnoot.

Van het Kalhuis ging het naar 
het kruispunt Scheveningseweg/
Duinstraat. WOS-penningmeester 
Hans Grijzen wees op een zwarte 
scooter die volgens hem al een klein 
jaar op de stoep geparkeerd staat. 
Hij wilde weten of hiermee iets ge-
daan kon worden. “Hij staat hier al 
maanden en niemand rijdt ermee.” 
Volgens De Lima is de scooter in ie-
der geval niet illegaal geparkeerd. 
“Actie ondernemen vinden we nog 
niet aan de orde. Bij wrakken of 
verwaarloosd uitziende motorvoer-
tuigen doen we dat wel. Aan deze 
scooter is niet veel mis op het eerste 
gezicht.” Ze inspecteert de brom-
fiets nauwgezet. “Er zijn geen on-
derdelen kapot, de banden zijn niet 
plat, er groeit geen mos op de vel-
gen en ook de remschijven zien er 
nog schoon uit.” De Lima haalt de 
tweewieler door ‘het systeem’. “In 
ieder geval niet gestolen”, verklaart 
ze. De scooter blijft voorlopig staan 
waar hij staat.

Volgende halte is de ingang van de 
Keizerstraat. Grijzen vraagt zich af 
of de paal met de kaart van Sche-
veningen niet wat te pontificaal op 
de stoep staat. Volgens hem moeten 
mensen dat bord moeiteloos kunnen 
passeren. “Er moet 1,5 meter ruim-
te zitten tussen stoeprand en paal”, 
zegt hij. “Dat is nu niet zo. Kunnen 
jullie hier iets mee doen?” De con-
clusie van De Lima is dat dat eer-
der een taak van de gemeente is. 
Recent zijn gele billboards geplaatst 
door heel Scheveningen die auto-
mobilisten moeten wijzen op hun 
gedrag in het verkeer. Enkele staan 
dwars op de tramperrons, waardoor 
ze reizigers in de weg staan. Grijzen 
wil weten of dat wel in de haak is, 
maar hierop handhaven is geen po-
litiewerk, zegt De Lima. 

Vervolgens wees Grijzen op de Prin-
senheem, de verbindingsweg tussen 
Prins Willemstraat en Heemraad-
straat. “Fietsers maken gebruik van 
deze doorgang terwijl dat verboden 
is. Het is namelijk een wandelpad. 
Handhaaft de politie hierop?” De 
Lima: “Jazeker, dat doen we inder-
daad als we het zien gebeuren.”

Kozijn
Volgende stop was het gebied rond 
de Sleepnetstraat. Hier trof het ge-
zelschap een stapel laminaat op de 
stoep aan. “Hier hebben we geen 
melding van gehad”, zegt De Lima. 
Ze checkt het op haar werktelefoon. 
“Nee, deze berg laminaat staat niet 
in ons systeem. Het ziet eruit alsof 
het correct aangeboden is aan het 
grofvuil. Dat kun je onder meer zien 
hoe de stapel is neergelegd. Alles 
ligt netjes op elkaar. Het laminaat 
ligt op een goede plek, zodat bewo-
ners van de flat er makkelijk langs 
kunnen lopen.” 

De politievrouw laat weten dat wijk-
agenten tijdens hun ronde zeker let-
ten op verkeerd aangeboden grof-
vuil en erop handhaven. Dat is nu 
niet nodig. 

Marijke Haasnoot bij een grondver-
zakking aan de voet van een flat: 
“Buurtbewoners kunnen dit soort 
zaken melden via denhaag.nl of de 
Buiten Beter-app.” De laatste me-
ters voeren langs een hotel aan de 
Badhuisstraat, waarvan de pui op 
de eerste verdieping gebreken ver-
toont. Het kozijn hangt enigszins 
los en het verfwerk laat te wensen 
over. Of de eerste etage bij het ho-
tel hoort is niemand van de groep 
duidelijk. Haasnoot vindt de situatie 
gevaarlijk en haar collega besluit te 
kijken bij welke instantie ze er mel-
ding van kan maken. Een foto met 
de telefoon is snel gemaakt. Ille-
gale verhuur als vakantiewoning of 
B&B komt ter sprake bij leegstaande 
panden aan de Jurriaan Kokstraat 

en de voormalige dorpsboerderij 
aan de Marcelis-driehoek die al de-
cennia leegstaat. De Lima geeft aan 
dat dat niet onder ‘Handhaving’ valt, 
maar wel dat het team dit soort za-
ken doorgeeft aan de juiste Haagse 
instanties. “Zoals de Pandbrigade.” 
Ze vindt het jammer dat Scheve-
ningers klagen dat het werk van de 
politie niet zichtbaar is. “Vervelend, 
want wij werken hard, ook al komen 
we op sommige dagen en tijdstip-
pen mankracht tekort.” Graag zou 
ze zoveel mogelijk tijd op straat wil-
len doorbrengen. Marijke Haasnoot 
ten slotte: “Maar we worden ook 
ingezet als politie-biker bij demon-
straties in Den Haag en dat gaat van 
mijn werktijd op Scheveningen af.”

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

Eindredactie: Harry Oosterveen. 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
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Op pad met politie door Scheveningen-Dorp
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’n Roopje van de Noordster (22)
Sinds mijn vorige Roopje valt weer het nodige te melden, 
want in de zomermaanden lag de Noordster bepaald niet 
werkloos aan de kant. Sterker nog: ze ging twee keer 
ván de kant – over zee naar IJmuiden en kwam weer op 
Scheveningen terug

Eerst vormden we het historisch decor voor een feestelijke ge-
beurtenis op 17 juni. Toen  kreeg burgemeester Jan van Zanen 
het ínmiddels traditionele vaatje ‘Burgemeestersharing’ op de 
kade voor de Noordster aangeboden. Leden van de Graaiploeg 
zorgden daarbij voor de catering. De Noordster lag er rijkelijk 
bevlagd als een goudhaan bij. En dat werd nog mooier toen we 
de dag erna de in Vlaardingen vervaardigde gaffel voor het gat-
zeil aan boord brachten, we de officiële wimpel van de rederij 
J.J. van der Toorn - die de Noordster in 1949 liet bouwen - hezen 
en het rederijlogo op de schoorsteen, oftewel pijp, onthulden.

Op 2 juli verhaalden we de Noordster naar een plek aan Dr. 
Lelykade aan de overkant, ter hoogte van het kantoor van Re-
derij Groen. Dat gebeurde in afwachting van de periodieke hel-
lingbeurt in IJmuiden. Maar voor het zover was kregen we zo’n 
zestig leerlingen van de Oranjeschool aan boord te gast. In het 
kader van het door Jachtclub Scheveningen georganiseerde 
project ‘Proef de Zee’, kregen zij in de publieksruimte les over 
de zee, gevolgd door een rondleiding over het schip. Daarna 
stapten zij over op de langszij liggende Maartje voor een tocht 
op zee. Voor de leerlingen is het een unieke manier om met 
de zee kennis te maken om dit mogelijk later beroepsmatig 
of recreatief een vervolg te geven. Een mooi educatief project 
waarvoor de Noordster bij uitstek geschikt blijkt!

En toen kwam de hellingbeurt.  In de vroege ochtend van 12 
augustus nam de sleepboot Oceaan II van Sleepdienst Sche-
veningen de Noordster op sleeptouw en manoeuvreerde de 
logger behoedzaam door de Pijp. Eenmaal in de buitenhaven 
zorgde de Noordster voor een historisch beeld uit tijden van 
weleer, waarin een uitvarende logger nog geen zeldzaamheid 
was. Buitengaats was de Noordster helemaal in haar element. 
De omstandigheden waren bovendien uitzonderlijk gunstig. He-
mels lief weer, een zwakke wind, het tij mee en een blakke zee. 
Kortom, een prachtige ‘overstoom’. Rond elf uur arriveerde de 
Noordster in IJmuiden. Daar kwam zij op de helling  te staan 
om de scheepshuid schoon te maken, waar nodig te repareren 
en van een coating te voorzien. Ook liepen technici de motor 
helemaal na. Het was een bijzonder kostbare klus en daarom 
zijn we blij met de bedrijven Van Laar Visserij Ketting in IJmui-
den (hellingbeurt), Jotun in Spijkenisse (verf onder waterlijn) 
en Rederij Groen op Scheveningen (verf  boven waterlijn), 
Maaskant Shipyards  uit Stellendam (motoren) en Sleepdienst 
Scheveningen die het volledig sponsorden. Op 24 augustus lag 
de Noordster weer ‘geknipt en geschoren’ aan de Dr. Lelykade. 
Komt u gerust een keertje kijken…

Burgemeestersharing               Foto Willem Ment den Heijer

Mr Henk Grootveld, Voorzitter Stichting SCH-236 Noordster terug op Scheveningen

Catering burgemeestersharing
verzorgd door de Graaiploeg

Foto Dick Teske

Noordster door de Pijp naar IJmuiden.   
                   Foto: Danny Verbaan

Project ‘Proef de zee’

Noordster op helling.                             Foto: Paul van Laar

SCH 236 kiest zee voor 
IJmuiden

Foto: Dick Teske


