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Wilt u op laagdrempelige wijze met iemand 
praten over bijvoorbeeld verkeersveilig-
heid, armoede, eenzaamheid of speelplek-
ken in uw wijk? Als uw antwoord ‘ja’ is, kan 
u straks bij Mariëlle Zomerschoe, communi-
ty builder op Scheveningen, terecht. In april 
staat ze met haar Buurtbakkie enkele dagen 
in het gebied rond de Sleepnetstraat. Het 
Buurtbakkie is een busje met miniterrasje 
waar Scheveningers welkom zijn die wat te 
melden hebben. Mariëlle staat klaar met de 
koffie en bijhorende koekjes.

Als community builder fungeert Mariëlle als 
verbinder tussen burger en gemeente. Ze is 
als het ware een van de ogen en oren van 
‘Den Haag’. Motto: weet wat er leeft. Met 
het Buurtbakkie hoopt ze het onzichtbare 
in de wijk zichtbaar te maken, de sociale co-
hesie te versterken en te netwerken, precies 
haar drie hoofdtaken. “Juist daarom strijk ik 
straks neer in de Sleepnetstraat-buurt”, legt 
de betrokken community builder uit. “Ik kom 
met mijn busje naar de Sleepnetstraat op 21 
april. Je kunt bij mij op het terrasje een kop 
koffie komen doen en vertellen wat er leeft 
in de buurt en wat er beter kan. Mijn busje 
is open voor het publiek van 14.30 tot 18.30 
uur. Kan ik net de mensen meepakken die 
thuiskomen van hun werk.”

Lokale kennis gebruiken
De functie community builder bestaat al zo’n 
vier jaar in Den Haag, vertelt Mariëlle. “Hij 
zit tussen het reguliere opbouwwerk en de 
gemeente in. Het doel van ons is om vanuit 
de bewoners te kijken naar de gemeente 
om vervolgens een brug te slaan. Over heel 
Den Haag zijn er zeven community builders. 
Bijna alle stadsdelen hebben er een.” De uit-
komsten van de gesprekken met bewoners 
neemt Mariëlle mee naar het stadsdeelkan-
toor, waar ze slechts tijdelijk voor werkt. Ze 
benadrukt dat ze geen onderdeel is van het 
stadsdeel-team. “De bedoeling is dat ik in 
de wijk ben en mijn drie hoofdtaken uitvoer. 
Uitzoeken wat de bewoners willen en wat de 
gemeente wil, en daar de aansluiting zoe-
ken. Met de know-how en kennis van bewo-
ners kun je heel veel. Hoe eerder je burgers 
betrekt bij plannen, hoe sneller je deze rond 
krijgt.” Dat is een gevoelig punt wat Mariëlle 
aansnijdt. Scheveningers klagen terecht dat 
de gemeente te weinig gebruik maakt van 
lokale kennis bij de besluitvorming rond in-
grijpende projecten en dat Den Haag hen te 
laat bij plannen betrekt. Met onder meer het 
Buurtbakkie hoopt het stadsdeel tegemoet 
te komen aan deze grieven. “We zijn als ge-
meente in deze lerende”, verklaart Mariëlle. 
“Voor zover het kan binnen wettelijke kaders 
moeten we de mensen meer aan de voor-
kant erbij betrekken.”

Over alles kunnen de gesprekken met bewo-
ners gaan, weet Mariëlle, die al eens eerder 
met de terrasbus van Welzijn Scheveningen 

op pad ging. “Je hoort verhalen over de 
buurten, de zorgen die er leven, de specifie-
ke wensen voor de wijk, zoals meer groen of 
speelplekken voor de jeugd, eenzame ou-
deren. We hebben eens vier alleenstaande 
senioren aan elkaar gekoppeld. Maar som-
migen moeten nog een stap maken om met 
anderen op pad te gaan. Dat soort dingen 
komen we als community builder tegen. Je 
hebt op Scheveningen veel parels: bijvoor-
beeld Muzee, Kommunika, de YMCA. Plek-
ken waar mensen terecht kunnen en dat is 
niet altijd bekend.” Mariëlle heeft zo haar ei-
gen manier om mensen uit te nodigen voor 
het Buurtbakkie. “Een week tevoren stop ik 
een ansichtkaart in de bus. 

Krijg ik geen reactie, dan ga ik aanbellen en 
nodig ik mensen persoonlijk uit. Je krijgt bij 
mij op het terrasje fijne koffie en een koekje. 
Dan ga ik het gesprek aan over de leefomge-
ving, eventuele eenzaamheid, armoede, dat 
soort dingen. Het is heel divers allemaal en 
ik weet niet wat ik ga tegenkomen. Tot nog 
toe levert het, gezien mijn ervaring met de 
WS-terrasbus, altijd mooie verhalen op.” 
Meestal treft Mariëlle 50-plussers en moe-
ders met kinderen. “Het leuke is: mensen 
hoeven niet helemaal naar een zaaltje te 

komen. Ik kom naar hen toe. In mijn busje 
heb ik straks plaats voor vier personen en 
buiten bestaat het terrasje uit een statafel 
en twee bistrosetjes, waarop nog eens vier 
mensen kunnen aanschuiven. Je mag ook je 
eigen stoel meenemen, graag zelfs.” Bezoe-
kers van het Buurtbakkie kunnen tijdens de 
gesprekken dingen aangeven die voor verbe-
tering vatbaar zijn in hun wijk. “In dit geval 
ben ik het doorgeefluik”, zegt Mariëlle. “Niet 
alles kan de gemeente oplossen en dat be-
tekent dat ik wel eens mensen moet teleur-
stellen, maar dat hoort erbij. Zo wilde men 
eens hogere verkeersdrempels in de straat 
hebben, maar dat was niet mogelijk. Kijk, 
bewoners willen best ‘nee’ horen, zolang je 
als gemeente wel uitlegt waarom iets niet 
kan. Dat is soms best moeilijk. Gelukkig is 
het tegenwoordig vaker ‘ja, maar… dan nee, 
want…’ Het stadsdeel wil altijd meedenken. 
Trouwens, als je een idee hebt buiten het 
Buurtbakkie om, mag je me altijd mailen via 
marielle.zomerschoe@denhaag.nl!”

Waardevolle informatie
Het idee voor het Buurtbakkie komt van 
collega Saskia de Vin, nu werkzaam in Es-
camp. “Ervaringen van haar en mij vatten 
we samen in een rapport en toen kregen 

we toestemming van de gemeente om het 
Buurtbakkie hier te introduceren. We had-
den namelijk waardevolle informatie weten 
te verzamelen. Vervolgens duurde het twee 
jaar voor we een busje hadden. Ik ben be-
nieuwd hoe het in april gaat lopen.” Mariëlle 
Zomerschoe relativeert haar werk. “Ik ben 
niet onmisbaar. Het is goed dat er ambte-
naren zijn die dichtbij de bewoners staan en 
bereikbaar zijn, dat ze mensen kunnen hel-
pen. Maar Scheveningen valt niet om als ik 
er niet ben.” In juni gaat de community buil-
der andermaal op pad met haar koffiebusje. 
“Dan staat Duindorp op het programma. Ik 
moet nog kijken waar ik dan wil staan met 
het Buurtbakkie.”

Tekst en foto: 
Harry Oosterveen

Binnenkort komt Mariëlle naar u toe met koffie

Mariëlle Zomerschoe, community builder op Scheveningen
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Van de redactie
Laatst moest ik in het Kalhuis zijn voor een afspraak. Ik kwam 
ruim op tijd binnen, zeeg neer op een stoel en pakte mijn Volks-
krantje erbij. Van lezen kwam het niet. Achter me, aan een lan-
ge tafel, zaten een stuk of negen, tien Scheveningse mannen 
van zekere leeftijd met elkaar te kletsen. Het ging over weder-
zijdse kennissen uit de visserij. “Ken je die nog? Hij was ouwe op 
die en die logger.” Dat soort visserslatijn. Men probeerde elkaar 
‘vissen’ af te vangen door de meest grappige van het stel te 
willen zijn. Het ontlokte een glimlach bij de dame die voor me 
zat. Maar ondertussen brak mijn klomp! De oud-vissers deden 
geen enkele moeite Schevenings te praten. Ik bedoel, geen een! 
Dat was wel eens anders, 20 jaar terug. Ik zei even later bij het 
afrekenen van twee kopjes koffie: “Het verbaast me hoogstens 
dat ik hen niet hoor praten in het Schevenings”. “Ze doen het 
inderdaad niet, maar ze kunnen het wel, hoor”, zei de goedge-
mutste koffiedame. Ik hoorde meteen mijn andere klomp bre-
ken. Je kunt je eigen taal spreken, maar je doet het niet…? En 
dan klagen dat het Schevenings even rap verdwijnt als de vrede 
in Oekraïne! Zijn we dan niet meer trots op ons êge tæltje?

Onderwerpen kan ik altijd goed gebruiken voor De Klinker. Hans 
Grijzen komt geregeld met een idee. Of een artikel over de 
Scheveningse taal niet wat zou zijn. Daar zag ik eerlijk gezegd 
niet veel in, want wat moet je over het Schevenings vertellen? 
Dat de taal aan het uitsterven is? Ik zag teveel beren op de weg 
om hier een leuk artikel van te bakken. Dus schoof ik het ter 
zijde. Maar het zette me toch aan het denken. Want natuurlijk 
is het jammer dat je het Schevenings nog nauwelijks hoort. Met 
de komst van het moderne Scheveningen en veel mensen van 
buiten het dorp verdwijnen dit soort traditionele dingen waar 
je bij staat. Hoe anders was dat nog in mijn tienerjaren. Als we 
op straat speelden riep onze buurjongen Jan redelijk vaak jæ 
joj! Vonden we hartstikke normaal en niemand die hem vroeg 
waarom hij niet gewoon ja, joh zei. Zelf leerde ik van een groep-
je oud-vissers op de koppes tijdens het vissen mijn woordje 
Schevenings. Niet vloeiend, maar toch. Ik ben Gerard, Jan, Allie 
en Wim dankbaar dat ze mij hun taal leerden. Vraag me af of ze 
nog leven…

Om kort te gaan: ‘vrooger’ was het gebruikelijk om onderling in 
het Schevenings met elkaar te communiceren. Nu lijkt het erop 
dat dat niet meer zo is. Oud-vissers die ABN spreken? Slechte 
zaak, want hoe moeten jongeren het Schevenings dan leren? 
Op dit moment is de Scheveningse taal verworden tot een in-
gesproken bandje in Muzee’s  ‘Scheveningse Strætje’, zodat het 
bewaard blijft voor volgende generaties. Het is een beetje zoals 
de dierentuin, waar fokkers dieren kweken die met uitsterven 
zijn bedreigd. Alleen zie ik niet in hoe een ingesproken tape het 
Schevenings van de ondergang zou kunnen redden. Een taal 
blijft pas echt leven als de mensen ‘m ook spreken. Aangezien 
ik zomaar eens inschat dat het geen extra vak wordt op Sche-
veningse basisscholen, begin ik me toch af te vragen hoe we 
onze mooie visserstaal kunnen behouden. In de bibliotheek ge-
ven ze taallessen. Kunnen ze daar niet een plekje inruimen voor 
het Schevenings? Of gewoon toch wat vaker op straat iemand 
begroeten met ‘Alles zûver? ‘oe gæt ’t met je?’ Suggesties van 
lezers zie ik gaarne tegemoet!

Harry Oosterveen

Gele vuilniszakken
In de strijd tegen meeuwen heeft Kommu-
nika iets nieuws: gele vuilniszakken. Meeu-
wen kunnen deze volgens het buurtcentrum 
moeilijker open maken. Daarom zijn ze een 
goed alternatief voor de grijze versies die de 
beesten nog altijd met gemak open scheu-
ren voor hun dagelijkse kostje. 

Dat leidt tot troep op de stoep en daar hou-
den we op Scheveningen niet van. “Haal de 
gele zakken gratis op bij Kommunika, Jurri-
aan Kokstraat 177. 
“Ze werken echt en op deze manier houden 
wij onze woonomgeving schoon. Zet uw af-
valzak ’s morgens buiten in plaats van in de 
avond”, aldus de instelling. “Wist u dat het is 
toegestaan om uw huisvuil in de ORAC’S te 
deponeren die in de omgeving staan?”

GELE VUILNISZAKKEN

Gratis op te halen:
JURRIAAN KOKSTRAAT 177,

2586 SH Den Haag

extra dikke
vuilniszakken tegen
meeuwenoverlast

maandag t/m vrijdag
van 09:00-17:00
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Colofon

In het Renbaankwartier is een actie tegen 
weesfietsen gaande. Weesfietsen zijn onge-
bruikte rijwielen die vaak in de weg staan op 
de stoep. Bewoners mogen deze afgedankte 
tweewielers naar stadsboerderij ‘t Waaygat 
brengen. Deze actie is een idee van bewo-
ners uit het Renbaankwartier. Zij zien steeds 
meer weesfietsen in de wijk geparkeerd 
staan. Om mensen uit de buurt te informe-
ren over de actie, hangen de buurtbewoners 
labels aan fietsen die mensen waarschijnlijk 
niet meer gebruiken. Op het label staat dat 
het wegbrengen ervan zorgt voor een nette 
en opgeruimde straat. De gemeente helpt 
met de actie: fietsen met een label laat ze 
niet weghalen zoals bij fietswrakken wel ge-

beurt. Mensen moeten hun fiets zelf naar 
het ’t Waaygat brengen en dit kan tot 1 ok-
tober 2022. Je kunt hier terecht van dinsdag 
tot en met zondag, tussen 10.00 en 15.00 
uur. Stichting Leren Doen knapt de ingele-
verde fietsen samen met ROC Mondriaan, 
een aantal sociale werkplaatsen en prak-
tijkscholen vervolgens op. Daarna gaan ze 
naar mensen in Den Haag die zelf geen geld 
hebben om een fiets te kopen. Alle fietsen 
zijn welkom, van kinderfiets tot opafiets. Rij-
wielen die helemaal kapot zijn kun je aan-
melden als grofvuil. De actie is een proef. Na 
zes maanden bekijken de bewoners hoe die 
is verlopen. 

Actie weesfietsen Renbaankwartier
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Nieuwskolom

Energiecoaches
Woning verduurzamen (ook huur) maar u 
weet niet hoe?
Neem dan contact op met onderstaande 
energiecoaches van Gasvrij Scheveningen. 

Olijfwilg is niet meer
Vorig jaar figureerde hij nog in het artikel 
Flora op Scheveningen: de trotse 100-jarige 
olijfwilg, langs lijn 11 aan de Jacob Pronk-
straat. Een gemeentelijk natuurmonument 
met beschermde status, thuis van een flinke 
mussenkolonie. De prachtige boom had veel 
echte en spreekwoordelijke stormen door-
staan. Maar de drie opeenvolgende stormen 
van februari maakten aan deze lange staat 
van dienst een hardvochtig einde. Waar-
schijnlijk Eunice, de tweede storm, werd de 
olijfwilg fataal. Hevige winden zorgden voor 
stambreuk, waardoor de hele kruin afknap-
te en over het hekwerk viel. Een roemloos 
einde voor de beeldbepalende boom. Daags 
na het stormentrio lagen de treurige stukken 
op het trottoir, enkele fietsen eronder be-
graven. Gek genoeg had zijn 20 jaar jongere 
broer, enkele meters verderop, Eunice wel 
overleefd. Die olijfwilg is wat kleiner en dat 
redde hem kennelijk het leven. Wat er met 
de mussenkolonie is gebeurd, is nog niet be-
kend. Mussen zijn honkvaste vogels die niet 
houden van onverwachte gebeurtenissen. 
Het kan zijn dat ze hem gesmeerd zijn na 
deze tragedie

Twee Kniertjes 
vereeuwigd
Scheveningen-dorp is een muurschildering 
rijker. Ditmaal kreeg een stuk blinde muur 
aan de Adriaan Coenenstraat bezoek van 
een kunstschilder die wel raad wist met die 
kale bakstenen. Hij beeldde twee met elkaar 
keuvelende Scheveningse vissersvrouwen af, 
beide gestoken in klederdracht. Zo moet het 
er ooit eens hebben uitgezien in de hofjes 
van Scheveningen! Schepper van het kunst-
werk is Scheveninger Cor Wakum, zo leerden 
we onlangs. De eigenaren van het Zeemans-
huis aan de haven gaven hem de opdracht 
de kale muur van hun huis op te vrolijken 
met een weergave van het Scheveningse 
dorpsleven. Eerder al maakte Cor een prach-
tig schilderij van de omgekomen surfers op 
Scheveningen in 2020. Benieuwd waar de 
volgende prent van Cor Wakum opduikt… 

Dumpplek
Nog steeds zetten mensen grofvuil illegaal 
op straat. Onlangs vonden we een nieuwe 
dumpplek: de Nieuwe Laantjes. Fijn uit het 
zicht van het grote publiek, maar ook weer 
niet zo verborgen dat je er zo aan voorbij kon 
wandelen. Wat zagen we er dan allemaal 
staan? Behoorlijk grote stukken deze keer. 
Een afgedankt autoportier, een soortement 
frituur-apparaat, een metalen kast op hoge 
poten, twee nordic walking-wandelstokken 
en een stapel houtwerk. Het spul stond er 
een aantal dagen. Voor dit soort zaken bel je 
natuurlijk gewoon het Grofvuil die het voor 
je komt ophalen. Gratis. Dumpen zoals hier 
gebeurde is dus totaal niet nodig.

Zangschool kiest voor Scheveningen

Windmolens
Dit plaatje wilden we u niet onthouden. Niet 
alleen aan land slibt het dicht met nieuw-
bouw, ook op zee komt er het nodige bij. 
Op de vroege, frisse morgen van zondag 3 
april maakte Hans Grijzen een foto van de 
zee voor de Scheveningse kust. Het was die 
ochtend erg helder en daardoor kreeg de ar-
geloze toeschouwer een voor Scheveningen 
nieuw beeld te zien: een heus windmolen-
park. Aangezien de horizon op zeeniveau op 
grofweg 10 kilometer ligt mogen we aan-
nemen dat dat park zich ongeveer op die 
afstand van Scheveningen bevindt. Deson-
danks was het door de helderheid van de at-
mosfeer zeer goed te zien. Hans Grijzen zelf 
had het nog nooit eerder zo scherp kunnen 
waarnemen. Gevalletje horizonvervuiling of 
niet? Gelukkig staan die molens niet overal 
in ons dorp geparkeerd. 

Schapen scheren
Vele Scheveningers groeiden op met het traditionele schapen scheren bij boerderij ’t Waay-
gat. Dat was altijd een hele happening die blijvende indruk maakte. Woensdag 11 mei is het 
weer zover. Dan gaan de wollen jasjes van de schapen uit. Dat zal opnieuw onvergetelijke 
herinneringen baren onder de jeugd. Het scheerfeest is dit jaar helemaal in de country en 
westernsfeer. “Het wordt echt een feest voor de buurt”, aldus beheerders Jenny en Kitty. 
Gasvrij Scheveningen is aanwezig voor het geven van adviezen over woningverduurzaming.

Foto: Dick Teske

Bert van Swol  06 5182 8014
Peter Geleijnse  070 3543909
Dick ter Steege  06 5151 6608
Hans Grijzen  06 1215 1222
Zij informeren u graag over de mogelijk-
heden (aan het gesprek zijn geen kosten 
verbonden).

De Haagse zangschool Academy of Vocal 
Arts verhuisde onlangs naar Scheveningen. 
Sinds begin april zit de ACVA  in een histo-
risch gebouw aan de Haringstraat 60 in Den 
Haag.  Het gaat om de voormalige gymzaal 
van Basisschool De Vuurtoren in Schevenin-
gen, die volgens de instelling een rustige om-
geving biedt voor de muzikale ontwikkeling 
van leerlingen. De ACVA geeft zanglessen 
aan kinderen vanaf 3,5 jaar, in verschillende 
groepen op meerdere niveaus. De concert-
koren, onder andere het Haags Kinderkoor, 
geven vaak concerten in binnen- en buiten-
land. Directeur Daniëlle van Lieshout: “Het is 
een zegen dat we in dit prachtige pand een 
nieuw thuis kunnen vinden, met dank aan 
SCOH en Basisschool De Vuurtoren. Voor alle 
leerlingen, van jong tot ouder, is het enorm 
belangrijk om een vaste plek te hebben 

waar ze kunnen aarden en optimaal kunnen 
genieten van het samen zingen. Want dat is 
het mooiste dat er is: samen zingen, zodat 
je leert, ervaart, vrienden maakt voor het le-
ven. Het kind staat bij de ACVA centraal en 
in deze mooie, historische ruimte kan ieder 
tot zijn recht komen.” De ACVA heeft in de 
maand april een bijzondere aanbieding om 
de nieuwe buurt welkom te heten: een gra-
tis kennismakingspakket voor kinderen die 
binnen een straal van vijf kilometer van de 
nieuwe locatie wonen. Dat bestaat uit een 
persoonlijke intake, waarna twee proefles-
sen volgen in de groep die bij het kind past. 
Op 12 juni zingt ACVA het Mozart Requiem in 
de Nieuwe Kerk en op 25 juni klinken de jon-
ge kinderstemmen tijdens het zomerconcert 
‘Summersounds’! Check ook www.acva.nl of 
info@acva.nl.
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De groengebieden rond Scheveningen her-
bergen een enorm aantal diersoorten, zo 
blijkt tijdens een road trip per fiets door 
de Westduinen en de Scheveningse Bos-
jes. Wie vanuit Scheveningen-Dorp op een 
vroege ochtend of tijdens de avondschemer 
op pad gaat kan zomaar vossen of vleermui-
zen tegenkomen. Er zijn vele insecten die in 
de duingebieden leven en in ons prachtige 
bos aan de Scheveningseweg. “Het areaal 
aan broedvogelsoorten loopt in de tiental-
len”, weet Eric Wisse, amateur-ecoloog die 
dagelijks in de groengebieden vertoeft.

Samen met Eric fiets ik op een zonnige, doch 
koude middag door de Westduinen en doen 
tevens de Scheveningse bosjes aan waar uw 
scribent kind aan huis is. Ik ontmoet Eric bij 
de ingang van de duinstrook op de kop van 
de Pluvierstraat. Door de koude tempera-
tuur en het tijdstip zien we praktisch geen 
wildlife, maar mijn metgezel is toch gaarne 
bereid het een en ander te vertellen wat 
hij zoal tegenkomt. “Wist je dat de meeste 
soorten nachtvlinders in onze duinen voor-
komen? Dat komt door de hoeveelheid plan-
tensoorten en  de variatie in het landschap. 
Je vindt hier ruim 500 soorten flora. De dui-
nen bestaan uit diverse gebieden: stuifzand, 
grijsduin met mossen en kleine plantjes die 
de grond vasthouden, het halfopen duin met 
lage begroeiing en struiken als de meidoorn, 
en de dichtere duinbossen.” Elk deelland-
schap heeft zo zijn eigen diersoorten, aldus 
de enthousiaste ecoloog. “Het half open 
duinlandschap trekt vogels als roodborstta-
puit, koperwiek en spreeuwen aan die de 
bessen van de duindoorn eten. Kun je na-
gaan, die struiken staan hier al sinds het ein-
de van de ijstijd.”

Hij toont op het laatste stukje duin, de 
zeereep, een zogenaamd steilwandje. Thuis 
van een bijzonder dier. “Een steilwandje is 
een vrijgekomen zandwand onder een laag 
vegetatie. Hier leven graafwespen, rupsen-
doders, zandbijen en libellen. Zij maken al-
len gebruik van de zonnewarmte. Hier komt 
ook de zandhagedis voor, het enige reptiel 
dat in onze duinen voorkomt. Hij leeft ook 
in de vegetatie, maar het vrouwtje legt haar 
eieren onder het kale zand op een helling. 
De zonnewarmte doet de eieren uitkomen. 
Je kunt hier dan ook beter niet lopen of 
zitten. Op het zand warmen de hagedissen 
op.” Er zijn ook amfibieën, kan de ecoloog 
vertellen. “Verderop in de Westduinen heb 
je een aangelegd poelengebied. Thuis van de 
rugstreeppad. Je hoort ze wel eens tijdens 
de paartijd zingen. 

Ook in de buurt van het Zuiderstrandthea-
ter komen ze voor. Ze vinden er een tijdelij-
ke verblijfplaats en zijn zeldzaam. Langs de 
Laan van Poot leven vroedmeesterpadden 
en die vind je ook in het Doornpark en de 
Belvedère. Tevens vind je in de Westduinen 
de boomkikker, maar dat is een uitgezette 
soort.”

Gedecimeerd
In het beboste binnenduin komen de vos 
voor, de boommarter en de wezel. “Soms 
zie je een verdwaalde ree”, vertelt Eric. Veel 
voorkomend is de eekhoorn waar dennen-
bomen staan. “Maar hun aantal valt tegen 
door recreatie en honden. Het kan dus beter. 
Vossen daarentegen zijn er genoeg.” Niet al-
leen in het binnenduin, als je mazzel hebt zie 
je ze in het donker in de Scheveningse Bos-
jes, en in de bosjes rond de begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan. “Klopt”, zegt Eric, “er is 
een vossenburcht bij het houtdepot naast 
het kerkhof. In de schemer trekken ze naar 
de Scheveningse Bosjes om te jagen op alles 
wat beweegt. Muizen, insecten en vogels. Er 
is ook een vossenburcht bij de Haringkade.” 
Hele konijnenstammen bevolkten ooit de 
duinen, maar door ziektes zijn ze de afge-
lopen jaren gedecimeerd. “Niet per defini-
tie goed, want als kleine grazers zijn het de 
duinbeheerders bij uitstek. Ze voorkomen de 
dichtgroei van het halfopen duin met hoge 
grassen en bomen omdat ze de zaailingen 
daarvan eten. Nu zie je dat op veel plekken 
hoge grassoorten en struiken opschieten 
door de afwezigheid van konijnen. En er zijn 
planten, als het duinviooltje, die juist gedijen 
op keutelplekken.”

Interessant is het aantal vogelsoorten dat 
leeft in de Westduinen of het gebied ge-
bruikt als rustplaats tijdens de trek. Bij een 
duinmeertje zien we de reiger en horen 
we de clownslach tijdens de vlucht van een 
aparte vogel. “Dat is de roep van de groe-
ne specht. Een schuw beest, want die heeft 
mensen snel in de gaten. Dan gaat hij gauw 
aan de achterkant van een boom, vooral 
oude abelen, zitten hakken, op zoek naar in-
secten. Daarom zie je hem dus nauwelijks. 
Typisch voor de duinen zijn de nachtegaal, 
sprinkhaanzanger, rootborsttapuit. 

Die nachtegaal hoor je ook wel in de Scheve-
ningse Bosjes en vaker nog in de Bosjes van 
Poot. Buizerds en torenvalken heb je hier ook. 
Een van de meest bijzondere roofvogels die 
in ons duingebied leeft is de havik. Die heeft 
in de buurt zijn horst. Jaagt onder meer op 
eksters, duiven en kleine knaagdieren. Een 
echt spectaculaire jager. Hij is uiterst fel en 
efficiënt tijdens de jacht. Verder herbergen 
de Westduinen bosuilen, wel afgenomen in 
aantal, tjiftjafs, boomleeuweriken, graspie-
pers en de grasmus, een echte duinvogel 
die je aan het begin van het seizoen overal 
hoort.” De duinen zijn dus enorm belangrijk 
als vestigingsgebied van dieren en dat maakt 
hen ontzettend belangrijk voor de biodiver-
siteit rond Scheveningen. Eric: “De duinge-
bieden hebben de grootste soortenrijkdom 
van Europa! Elk jaar komt Den Haag in de 
top tien van Waarneming.nl, een natuurplat-
form waarop je je waarneming van dieren 
kunt delen. Zoveel diersoorten leven hier.”

Vleermuizen in Bosjes
We verruilen de Westduinen voor de dichter 
bij Scheveningen-Dorp gelegen Schevening-
se Bosjes. Ook een niet onbelangrijke vesti-
gingsplaats voor dieren. Bosuilen jagen in de 
schemer langs de Scheveningseweg en als je 
’s morgens in de schemer bij de speeltuin op 
wacht gaat staan, kun je ze ook op de tak-
ken van hoge bomen zien zitten roepen naar 
elkaar. Langs de weg hoor je regelmatig de 
klop van de kleine bonte specht. Zelf spotte 
ik ooit een egel en stond ik eens oog in oog 
met een nieuwsgierige vos. Boven het bos 
zweven buizerds. En dat vlakbij Schevenin-
gen-Dorp! Eric Wisse beaamt het belang van 
het bos. “Voor dieren zijn de Scheveningse 
Bosjes een reservaat, een toevluchtsoord. 
Esdoorns concurreren hier echter met ande-
re boomsoorten waardoor bosranden met 
bloeiende planten en insecten verdwijnen. 
Dat komt de fauna niet ten goede. Gelukkig 
herstelt Groenbeheer dat nu door kleine op-
geschoten esdoornstammen te verwijderen 
en takkenheggen aan te leggen. In die heg-
gen kunnen verschillende diersoorten on-
derdak vinden.” Andere bosbewoners zijn de 
boomklever en boomkruipers. “Die laatsten 
zie je op bomen met een ribbelige bast zoals 
populieren en eiken. Je komt veel roodborst-
jes tegen, egels, muizen en kleine zoogdie-
ren.” Loslopende honden zijn wel een pro-
bleem, stelt Eric. We horen de klop van een 
kleine bonte specht met haar subtiele roffel. 
“Qua insecten komen de citroenvlinder, de 
kleine vos en de dagpauwoog voor en een 
hele waslijst aan nachtvlinders en andere 

insecten, goed voor de vogelstand.” Komen 
er ook bijzondere beesten voor in de Sche-
veningse Bosjes? Eric: “Jazeker. Zomers kun 
je dwergvleermuizen zien. Erg leuke zoog-
dierensoort en ze komen nu uit hun winter-
slaap.” Dat klopt. Wie om 21.30 uur in de 
zomer voorbij de grote zandvlakte richting 
de Teldersweg loopt, kan bij de tweesprong 
even verderop de vleermuizen zien jagen. 
Er zijn ook roofvogels. “Sommigen leven in 
het rustige Sorghvliet en komen in de Bos-
jes jagen. Inclusief insecten wonen in dit bos 
duizenden diersoorten. Waar je kijkt kun je 
telkens andere dieren zien.” Zo horen we bij-
voorbeeld de staartmees tjilpen. En dan zijn 
er nog de boommarter, de eekhoorn en de 
nachtegaal. “Er zijn wel minder soorten dan 
in het duin”, werpt de amateur-ecoloog te-
gen, “want daar is de variatie in landschap-
pen groter.” Verrassend genoeg heeft hij 
houtsnippen gezien in de Bosjes. 

Enthousiaste ecologen
De groenliefhebber bukt om onder de bla-
derdeken te kijken. Wat hij ziet bevalt hem 
niet, weinig beestjes te zien. “Geen idee 
waarom…” De Bosjes zijn het leefgebied van 
de Haagse kronkel, een soort duizendpootje 
dat opgekruld in de humuslaag ligt en hier 
voor het eerst ontdekt is, onthult hij.  “Al 
met al is de biodiversiteit prima, maar het 
kan verbeteren door beter bosrandenbe-
heer. Zo moet men die esdoorn voortdurend 
aanpakken. Dat doet men om de vijf jaar. 
Een actieve vrijwilligersgroep helpt Groen-
beheer daarbij. Die bosranden met hun vele 
struiken en dichte structuur zijn namelijk erg 
belangrijk: de soortenrijkdom is daar het 
grootst. Omdat het er warmer en lichter is, 
heb je er meer insecten en dus meer soorten 
vogels zoals mezen.” De Bosjes zijn ook een 
toevluchtsoord voor vermoeide trekvogels. 
Een erg belangrijk gebied dus voor Scheve-
ningen-Dorp. Dat onderkennen ook specia-
listen. “Ecologen zijn vooralsnog enthousi-
ast. Het is een heel rijk bos omdat het geen 
productiebos is”, verklaart Eric Wisse. “Veel 
natuurlijker en mooier ook dan andere met 
haar glooiingen en open en dichte stukken.“ 
Hij plaatst wel een kanttekening: “Voorwaar-
de voor een goede biodiversiteit is wel dat 
bomen oud mogen worden, omdat op oude 
bomen weer andere dieren afkomen.”

Tekst en foto’s:
Harry Oosterveen

‘Diversiteit diersoorten 
rond Scheveningen groot’

Op zoek naar beestjes in het Scheveningse Bosjes

Eric Wisse is in zijn element in de duinen. Op de achtergrond een ‘steilwandje’.

‘Biodiversiteit is goed in de 
Scheveningse Bosjes, maar 

bomen moeten wel oud 
kunnen worden.’
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Een wereldberoemde 
Scheveninger
Veel Scheveningers zijn wereldbe-
roemd in Scheveningen zelf. Dit is 
niet ironisch bedoeld, integendeel, de 
kracht van Scheveningen ligt in de ei-
genheid. Maar deze Scheveninger, in 
de Breezandstraat in Duindorp gebo-
ren, laat grote sporen achter in de Ne-
derlandse en internationale kunstwe-
reld. Hij werkte zelfs in twee steden in 
Australië en gaf daar leiding aan twee 
gezelschappen die door hem weer in 
kwaliteit stegen. Ik doel op danser en 
choreograaf, tevens dichter en artis-
tiek leider Jaap Flier, die eind maart 
op 88-jarige leeftijd overleed. Het was 
een hele grote. Een klein eerbetoon in 
De Klinker is op zijn plaats. ader, Jacob 
Flier was stoffeerder, zijn moeder was 
Catharina Ross. Na de lagere school 
kwam hij bij de kinderoperette van 
Chris Hofman. Hij viel daar op doordat 
hij zo sierlijk bewoog. De leider nam 
hem mee naar Sonia Gaskell, een hu-
meurige, strenge Russische balletpe-
dagoge. Ze lag ziek op bed, een barre 
was er niet, de jonge Jaap moest de 
verwarming daarvoor gebruiken. Ze 
was verrukt, gaf hem lessen en nam 
hem op in haar gezelschap.

Sonia Gaskell is de oermoeder van het 
Nederlands ballet van na de Tweede 
Wereldoorlog. In haar gezelschap ‘Bal-
letrecital’ vormde Jaap zich. Hij trouw-
de met danseres Willy de la Bije. De 
groep veranderde van naam, werd Ne-
derlands Ballet (nu Nationaal Ballet). 
Jaap danste veel belangrijke rollen. Met 
zijn partner Marianne Hilarides vorm-
de hij een duo. Als je hun ‘Pas de deux’ 
nu ziet valt de pure schoonheid op. Hij 
werd ook choreograaf en ontwikkelde 
nieuwe vormen. Hij voelde artistieke 
onvrede, wilde vernieuwing. Met Con-
rad van de Weetering, Aart Verstegen 
en Rudi van Danzig richtte hij een nieu-
we groep op die uitgroeide tot een van 
de allerbeste gezelschappen ter wereld: 
het in Den Haag gevestigde Nederlands 
Danstheater dat een volstrekt unie-
ke plaats inneemt in de internationale 
danswereld. Een groot choreograaf als 
Hans van Manen kon zich daar dank-
zij Jaap Flier ontwikkelen. Toen de vier 
dansers hun nieuwe groep begonnen, 
leverden ze twee-derde van hun salaris 
in, maar dat hadden ze voor de vernieu-
wing over.

Jaap wilde verder vernieuwen en groei-
en en kreeg daarvoor de kans in Aus-
tralië: hij werkte in Adelaide en Sydney, 
balletgroepen die nu tot de internati-
onale top behoren. Jaap en Willy kre-
gen na twee jaar hard en vruchtbaar 
werken heimwee en reisden terug naar 
Nederland, inmiddels een balletland 
geworden met veel balletscholen en 
een aantal professionele opleidingen 
van hoge kwaliteit, zoals die op het 
Haags Conservatorium waar een groep 
jonge talenten de vooropleiding volgt. 
Jaap danste nog, en dat is heel bijzon-
der, toen hij ver in de zeventig was; een 
man met een mooie uitstraling, een 
schrijver en dichter. Hij was met Sonia 
Gaskell een van de pioniers van het Ne-
derlandse ballet, waarbij zij de klassie-
ke basis legde en hij de vernieuwer was. 
We mogen op deze Scheveninger heel 
trots zijn: wat nieuwe haring was voor 
de vloot, was Jaap voor de danskunst.

Hans Franse

Scheveningen duikt nu en dan op in ro-
mans. Wie goed zoekt, weet die boeken te 
vinden. Ton van Rijn uit Scheveningen lukte 
het en deed een inventarisatie. Hij vond zes 
romans en doet daarvan verslag in dit drie-
luik. “We maken een literaire tocht door de 
buurt. Daarbij bespreek ik zes ‘adressen’ 
uit ons dorp die iets te maken hebben met 
het werk van evenveel auteurs. Leuk om te 
zien hoe je eigen omgeving voorkomt in het 
werk van bekende schrijvers.” Hieronder 
volgt deel 1.

Pim Hofdorp, Vreemdeling in Scheveningen
Allereerst noem ik Pim Hofdorp’s Vreemde-
ling in Scheveningen. Pim Hofdorp was een 
pseudoniem van Wilhelm Gustave Kierdorff. 
Onder deze schuilnaam schreef hij vanaf 
1959 een stuk of achttien politieromans, die 
zich steeds afspelen in een ander deel van 
Den Haag en waarin commissaris Aremberg 
de hoofdrol speelt. De rol van de ‘wijk’, in ons 
geval Scheveningen, is van bijzonder belang. 
Vreemdeling in Scheveningen voelt Arem-
berg zich als hij de ‘internationale’ moord op 
Jurriaan Treilerman in het vissersdorp tracht 
te ontrafelen: een speurtocht door dat oude 
dorp, een verhaal dat verband houdt met de 
haringvaart en de Scheveningse folklore. Hij 
wordt in zijn jacht op de moordenaar bijge-
staan door een Engelse speurder - Norman 
Chevening genaamd…-, omdat zich onder 
de slachtoffers ook een Engelsman bevindt. 
Norman wordt intussen verliefd op een 
Scheveningse schone:

Vlaggetjesdagverliefdheid
“Van terzijde wierp hij de Engelsman een on-
derzoekende blik toe, en de inderdaad zeer 
gespannen belangstelling waarmee deze de 
op hun wagens passerende jongedochters 
opnam, deed Aremberg nu inderdaad voor 
zo‘n misverstand vrezen! Wat hem eens te 
meer amuseerde! Maar de corrigerende op-
merking, die hij er over wilde maken, ging op 
hetzelfde ogenblik alweer verloren in het nu 
beslist oorverdovende applaus - en applaus 
was steeds al niet van de lucht geweest - 
dat zelfs aanzwol tot een ware ovatie voor 
de wagen, die blijkbaar het pronkstuk van 
geheel de optocht vormde en die nu nader-
de. Met hoog daarop zetelend op een ware 
troon, het blijkbaar dan wel allermooiste 
meisje, dat in Scheveningen te vinden was 
geweest! Ook zij droeg ‘de dracht’, maar ... 
met welk een onovertroffen élégance! Fier 
rechtop, het knappe en zeer zorgvuldig op-
gemaakte gezichtje onder de ragfijne witte 
kanten muts, waardoorheen de verguld-zil-
veren kap glinsterde in het zonlicht, dat von-
ken schoot uit de massief gouden oorijzers, 

die hoog boven het voorhoofd in het onder 
kap en muts weggestreken haar zaten be-
vestigd... een prachtige ‘Turkse’ doek om de 
schouders. .. een dicht om de hals sluitend 
breed koralen snoer met gouden slot... de 
gestalte verder kuis verborgen in de lange 
afhangende rok, die niettemin toch verried, 
dat deze jonge vrouw een uitnemend figuur 
moest hebben. Dat zou dus de in het pro-
gramma aangekondigde ‘haringfee’ zijn!...”  
(zie foto onder)

Jo Boer, Kruis of munt
Kruis of munt van Jo Boer werd in 2020 
‘een compleet vergeten roman, maar een 
literaire verrassing van formaat’ genoemd. 
De schrijfster kreeg er in 1949 de F. Borde-
wijk-prijs voor, uit handen van Bordewijk 
zelf. Wie zijn Karakter kent, met de strijd tus-
sen vader en zoon, begrijpt waarom hij deze 
roman, met als thema de strijd tussen moe-
der en dochter, zo kon waarderen. Het draait 
om de verhouding tussen Jopie Landman 
en haar moeder Aletta. Aletta raakt zonder 
dat ze dat echt wilde zwanger van Jopie, die 
ze niet als haar kind wil erkennen. Terug in 
Nederland ontwikkelt ze een haat-liefde-
verhouding met haar dochtertje. Andere 
hoofdfiguren zijn haar vader, de Hollandse 
makelaar Bruno Waringa, een autoritair man 
die ‘inlanders’ uit de Nederlandse kolonie als 
verachtelijk beschouwt en zijn kinderen zo 
terroriseert dat hun leven een brok ellende 
wordt, en haar moeder Johanna. Een familie 
die in Indië aanzien genoot maar eenmaal 
naar Nederland teruggekeerd in verval raakt. 

Een fragment - vol onmacht - dat zich af-
speelt in de buurt van de Keizerstraat: 
“‘s Zomers liep hij over de Boulevard en het 
Gevers Deynootplein naar huis om voor het 
kind een aardigheidje te kunnen meebren-
gen, een grote roze kinkhoorn, die hij tegen 
haar oortje hield, zodat zij de zee kon horen 
ruisen, een oranje windmolentje aan een 
bamboe stokje, dat plapperde, wanneer je 
er mee liep, een groene, een blauwe en een 
rode kinderballon. Eén keer kocht hij van een 
oude schipper een scheepje in een fles. De 
straatjongens van de Keizerstraat jouwden 
hem na, wanneer hij met zijn plapperend 
molentje liep, of met de ballonnetjes, die hij 
vastbond aan de knopen van zijn loden re-
genjas, die hij winter en zomer droeg. Maar 
zij wenden aan hem, lachten niet meer, en 
respecteerden het stramme, stroeve van zijn 
eenzaamheid, zijn harde, borstelige wenk-
brauwen, zijn uitgeteerd ascetengezicht, 
waarvan het wrede hun jeugd ontging. Het is 
waar, dat ook een andere band hen bond; in 
de Keizerstraat was een klein donker snoep-
winkeltje, dat met een smal, laag raampje op 
het linker trottoir uitkwam; daarachter lagen 
bergen van ouderwetse snoeperijen uitge-
stald: veterdrop, zuurstokken, toverballen, 
spekkies, suikeren flikflooien, pepernoten, 
taaitaaien mannetjes en wijfjes, en wat niet 
al. Deze uitstalkast oefende een dusdanige 
aantrekkingskracht op de oude heer uit, dat 
hij er op een morgen naar binnen ging, en 
er zijn keus deed. Toen hij een kwartier later 
met een bobbelig pak veterdrop, spekkies 
en toverballen weer in de Keizerstraat stond, 
wist hij niet wat hij er mee doen moest. Het 
kind mocht zulke ‘smeerlapperijen’ niet heb-
ben, hij kon ze toch waarachtig niet zelf gaan 
opzuigen; twee Scheveningse jongens keken 
hem half-grinnikend, half-verwachtingsvol 
aan. ‘Pak aan, en donder op,’ blafte Bruno 
Waringa. De jongens lieten het zich geen 
twee keer zeggen, het geklepper van hun 
klompen verdween in de Bloedsteeg.”

Wordt vervolgd

Ton van Rijn, 
trn@ziggo.nl

Scheveningen in de Nederlandse 
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Bij heftige regenval loopt de Keizerstraat 
onder water. Vervelend voor ondernemers 
en bewoners. Het was nog niet zo erg als in 
Zuid-Limburg afgelopen zomer, toch heeft 
iedereen in de winkelstraat er de buik van 
vol. Met klimaatverandering kunnen hoos-
buien in de nabije toekomst nog vaker voor 
problemen zorgen. Tijd dus voor een inte-
grale aanpak. Eind 2022 start de aanleg van 
een nieuw infiltratiesysteem in de Keizer-
straat en omliggende woonstraten. Omge-
vingsmanager bij de gemeente Den Haag 
Joël van de Moore legt hem graag uit.

“Wateroverlast is er al heel lang”, trapt Joël 
af. “Maar in 2020 en 2021 werd het echt pro-
blematisch. Bij bewoners spoot het water 
de kelders in. Wat je ziet is dat de overlast 
optreedt bij ernstige stortbuien. In de toe-
komst gaan we die vaker meemaken. En dus 
ook wateroverlast als we als gemeente niets 
doen. De Keizerstraat zou dan in de toe-
komst veel schade oplopen. Door de aanleg 
van twee infiltratiebuizen hebben we nu een 
langdurige oplossing. Vanuit  de gemeen-
teraad is onlangs de motie ‘Droge Voeten’ 
aangenomen. Hiermee toonde het college 
zich bereid de overlast aan te pakken.” Qua 
ligging is de Keizerstraat een bijzonder ge-
val, legt Joël uit. “De straat ligt ongelukkig 
in het rioleringsstelsel, dat van boven naar 
beneden loopt. Het ligt ook ver van de over-
stort aan de Haringkade die overtollig water 
verwerkt. Er ontstaat als het ware een file 
van water in de riolering waardoor het wa-
ter naar boven komt.  Op het diepste punt 
van de riolering, nabij café de Maatschappij, 
treedt dit verschijnsel het eerst en het hef-
tigst op. 

De waterstroom ‘ondersteens’ wordt dan 
net een beekje.”

Vaak denken mensen dat de overstort aan 
de Haringkade een gemaal is, waarin ie-
mand een knop omzet en het water ineens 
uit de Keizerstraat verdwijnt. Dat is niet 
waar, betoogt Joël. “De overstort naast De 
Blinkerd is een constructie die het water 
laat wegvloeien richting het kanaal als hij 
volgelopen is. Het werkt als volgt: als eerste 
stroomt het gebied rond de overstort leeg. 
Pas daarna, vanwege de afstand tot de over-
stort, de Keizerstraat. Daarom duurt het lan-
ger voor het water daar weg is en lijkt het 
alsof iemand een knop heeft omgezet. Wat 
ook bijdraagt aan de wateroverlast is dat de 
zijstraten Jacob Pronkstraat, Marcelisstraat 
en Jan Kistenstraat naar beneden, naar de 
Keizerstraat, aflopen waardoor het water 
zich hier verzamelt.” De oplossing is relatief 
simpel: de aanleg van één of twee infiltra-
tiebuizen met waterbergingsfunctie naast 
de hoofdriolering. Gaten in de pijpen laten 
vervolgens het water in de ondergrond weg-
sijpelen. “De korrelgrootte van het duinzand 
is groot genoeg om het water door te laten, 
wijst onderzoek uit”, weet Joël. De nieuwe 
buizen komen naast, maar los van het riool. 
“Zo komt alleen rioolwater in het riool en 
regenwater in de grond. Nu nog komt ook 
rioolwater samen met regenwater via de 
overstort in de natuur terecht en dat willen 
we niet.” Het nieuwe infiltratiesysteem, be-
staande uit twee buizen van 70 of 100 cen-
timeter doorsnede, komt niet alleen in de 
Keizerstraat te liggen. 

Ook in de straten ernaast komt het, zo zien 
we op een kaartje. “Het gecompartimen-
teerde infiltratiesysteem is niet op elkaar 
aangesloten. Doel hiervan is dat regenwater 
in de bodem, waar het valt en regen wat in 
hogere delen van het gebied valt, niet de la-
gere gebieden belast”, aldus de omgevings-
manager.

In vier of vijf stukjes
Voor de werkzaamheden gaat het gebied 
niet in één keer helemaal open. De be-
doeling is ze uit te voeren in fasen, zodat 
de overlast verspreid raakt over meerdere 
maanden. “We hebben drie hoofdfases: de 
aanleg van de infiltratievoorziening, de aan-
breng van natuursteen in de Keizerstraat en 
de aanleg van infiltratiebuizen in de nabije 
woonstraten. Over de hele lengte van de 
Keizerstraat delen we het werk in vier of vijf 
stukjes op. Bij elkaar duurt dat vier maan-
den. Hierna legt de aannemer natuursteen 
terug. Dit gebeurt ook in vier, vijf stukjes 
omdat de voegen tussen de klinkers moeten 
uitharden en ook dit kost vier maanden. Dat 
natuursteen is al aanwezig. We kiezen we-
derom voor natuursteen omdat de gemeen-
te de Keizerstraat aantrekkelijk wil maken en 
houden. Alle kolken in de Keizerstraat laat de 
gemeente vervangen. Op dit moment wer-
ken we dit nog verder uit om te kijken wat de 
beste oplossing is.” Naast de Keizerstraat ko-
men er ook infiltratiebuizen in een gedeelte 
van de Jacob Pronkstraat, Weststraat, Nieu-
we Laantjes en Jan Kistenstraat. Hier staat 
eveneens vier maanden voor. Joël: “Tot nu 
stelden we alleen grove planningen op om 
een idee te krijgen welke mogelijkheden er 
zijn. Op dit moment werken we de fasering 
en planning nader uit. De resultaten daarvan 
leggen we voor aan bewoners en onderne-
mers. Wanneer de aannemer bekend is later 
dit jaar maken we de echte planning.”

De keuze voor het infiltratiesysteem zoals 
beoogd is voor de Keizerstraat de beste op-
lossing. “Bij klimaatbuien gaat het om 70 
mm regenwater per vierkante meter en is 
afvoeren via het riool geen optie meer. Dit 
komt door de hoeveelheid verharding en de 
afstand tot open water. Er moeten dan hele 
grote rioolbuizen komen waar in de drukke 
ondergrond geen plek voor is. Wat overblijft 
is water vasthouden en/of bergen. Voor 
Keizerstraat en omgeving is het onmogelijk 
om de hoeveelheid verharding substantieel 

te verminderen. Rest de enige mogelijk-
heid het water tijdelijk te bergen middels 
infiltratiebuizen. Na het opvangen kan deze 
rustig de bodem indalen. Dit is goed moge-
lijk omdat de ondergrond uit zand bestaat”, 
verklaart Joël nader. Hij zegt dat uit ervaring 
dergelijke infiltratiesystemen goed werken. 
“Dat het wateroverlast tegengaat is onze 
verwachting. Belangrijk is te beseffen dat 
regenwater op particulier eigendom én op 
openbare ruimte valt. In stedelijk gebied 
beslaat de openbare ruimte slechts circa 
30% van de totale oppervlakte, 70% is van 
de particulier. De infiltratievoorziening van 
de gemeente is ruim ontworpen, zodat par-
ticuliere regenpijpen op dit systeem kunnen 
aansluiten. Het systeem maakt de omgeving 
weerbaarder tegen extreme buien, maar is 
niet voldoende om die 70 mm bui te bestrij-
den. ‘Keizerstraat Klimaat Robuust’ is een ge-
zamenlijke opgave. Daarom is het van belang 
dat bewoners ook maatregelen treffen. Om 
dit te stimuleren en onder de aandacht te 
brengen organiseert de gemeente een chal-
lenge. Op korte termijn krijgt de omgeving 
rond de Keizerstraat hierover informatie.”

Dorpels
“Burgerparticipatie hebben wij dus nodig. Te 
denken valt aan de aanleg van dorpels onder 
de voordeur. Voorts zou het mooi zijn als be-
woners de tuinen die er zijn vergroenen, zo-
dat water sneller in de bodem terechtkomt. 
Stenen dus uit de tuin. Je kunt denken aan 
groene daken. We gaan nog uitzoeken hoe 
we dit allemaal het beste kunnen aanpakken 
in samenspraak met bewoners en onderne-
mers.” In najaar 2022 is de start van de aan-
leg, weet Joël. “De bedoeling is dat we eind 
2023 klaar zijn.” Joël van der Moore heeft 
als omgevingsmanager de taak alle belan-
gen van bewoners en ondernemers in kaart 
te brengen en die over te brengen aan het 
projectteam, zodat deze het een en ander 
tegen elkaar kan afwegen. In die zin is hij de 
schakel tussen de gemeente, de diverse be-
langhebbenden en de uitvoerders. “Ik pro-
beer vooral de gedeelde belangen in kaart 
te brengen. Wat betreft de Keizerstraat wil-
len we allemaal een fijne winkelstraat waar 
je goed kunt winkelen met droge voeten. 
Ik probeer erachter te komen wat de juiste 
aanvliegroute is om daar te komen.”

Tekst en foto’s:
Harry Oosterveen

Keizerstraat zonder wateroverlast 
ligt in het verschiet

Joël van der Moore wijst in de Keizerstraat het diepste punt aan. 
Hier treedt de wateroverlast het eerst op bij heftige hoosbuien

Joël van der Moore: ‘Het infiltratiesysteem
gaat werken weten we uit ervaring’
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WOS hield op 23 februari haar eerste ver-
gadering van het algemeen bestuur. De be-
wonersorganisatie had de vorige maande-
lijkse vergaderingen geschrapt in verband 
met corona. Hoofdonderwerpen waren 
het bekende Rondje door de Wijk, de aan-
pak van wateroverlast in de Keizerstraat 
en de toekomst van Scheveningen-bad. De 
bovenzaal in het Kalhuis was goed gevuld 
met twee gastsprekers, politieagenten en 
WOS-leden. Het ging er soms pittig aan toe.

Speciale gasten vandaag waren Mariëlle Zo-
merschoe en Kelly Steentjes. Steentjes werkt 
op het Stadsdeelkantoor en Mariëlle Zomer-
schoe is community builder. Binnenkort gaat 
ze op tour met een bus door Scheveningen, 
het Buurtbakkie, om in gesprek te gaan met 
bewoners over hun buurt. Gastsprekers van 
de avond waren Joël van der Moore met uit-
leg over de aanpak van de wateroverlast in 
en rond de Keizerstraat, en Peter Baten met 
een verhandeling over de toekomst van de 
badplaats Scheveningen. Team Handhaving 
maakte wederom haar opwachting, evenals 
wijkagent Mike Roeleveld.

De avond startte met een kort voorstelrond-
je door alle aanwezigen. Zomerschoe  bij-
voorbeeld, stelde zich voor als community 
builder. Ze benadrukte dat ze niet van het 
Stadsdeelkantoor is. “Ik ben straks in de wijk 
te vinden bij de burgers.” Nadat iedereen 
zijn woordje gedaan had, startte het eerste 
onderwerp op de agenda, Het Rondje door 
de Wijk met vragen aan Team Handhaving. 
Een WOS-lid liep recent een hondenbeet op. 
“Die hond was niet aangelijnd, kan de poli-
tie handhaven op loslopende honden”, wil-
de zij weten. “In de wet staat dat agressieve 
honden niet mogen loslopen”, aldus politie-
vrouw Ilonka Biedermann. “De eigenaar is 
verantwoordelijk voor een muilkorf. Als er 
sprake is van een misdrijf kan de officier van 
Justitie beslissen dat de betreffende hond 
gemuilkorfd en aangelijnd moet zijn of dat 
hij het dier in beslag laat nemen. De eigenaar 
blijft verantwoordelijk voor preventie en 
daar kunnen wij als Handhaving op letten.” 
Ander punt van ergernis: de werkzaamhe-
den aan de flats in de Sleepnetstraat en de 
Loggerstraat. “Er staan bouwmaterialen op 
de stoep. Mensen met rollators kunnen er 
amper langs. Een scootmobiel viel door deze 
toestand om.” Team Handhaving: “Dat ne-
men we mee en we gaan ter plaatse kijken”. 
“Met die storm was het daar een grote ver-
schrikking”, benadrukte de aangever van het 
probleem nog even. “Hier kunnen  we zeker 
wat mee. Ik ga dit bespreken met mijn colle-
ga’s en gaan de aannemer erop aanspreken”, 
verzekerde Handhaving. “We zullen onze in-
zet terugkoppelen aan WOS.” Het WOS-lid 
toonde zich blij met deze toezegging. “Meer 
controles op die werkzaamheden zullen inci-
denten voorkomen.”

Bloembak
WOS wilde weten hoe de handhaving er dit 
jaar gaat uitzien. Handhaving antwoordde 
dat het team op dezelfde voet verder gaat. 
“We gaan het doen zoals we vorig jaar de-
den, waarbij het actieplan voor de badplaats 
het uitgangspunt is en daar waar nodig 
zullen we het verbeteren. We kunnen niet 
voorzien hoe het zich in de zomer gaat ont-
wikkelen. Onze capaciteit is nog niet op volle 
sterkte, maar op warme dagen krijgen we 
er extra collega’s bij.” Foutparkeerders kwa-
men ook ter sprake. Chauffeurs stellen hun 
bestelbusjes tegenover Kommunika illegaal 
op, wat tot ergernis leidt. “We kregen veel 
meldingen hierover. Alle overtreders kregen 
een boete en om illegaal parkeren tegen te 
gaan staat er nu op die plek een bloembak.” 
Op de hoek van de Simonstraat met de Ka-
naalweg zijn er nog steeds laad- en losplek-

ken, terwijl de bedrijven die er zaten al weg 
zijn. “Kunnen die niet een alternatieve func-
tie krijgen als de bestemming verandert”, 
wilde een WOS-lid weten. Team Handhaving 
antwoordde dat dat een dingetje is voor de 
wegbeheerder, de gemeente. “Dit soort za-
ken mogen jullie ook aan mij melden”, aldus 
community builder Mariëlle Zomerschoe.

Infiltratiesysteem
Na het Rondje door de Wijk nam Joël van 
der Moore, Omgevingsmanager Dienst Ste-
delijk Beheer het woord. Hij brengt voor de 
gemeente de gedeelde belangen van bewo-
ners en ondernemers in kaart wanneer het 
gaat om de aanpak van de wateroverlast in 
de Keizerstraat. “In 2020 en 2021 was die 
wateroverlast  heel erg in de zomer”, aldus 
Van der Moore. Of zoals een WOS-lid het 
verwoordde: “Bij ernstige regenval loopt 
het regenwater zo van de Kalhuisplaats de 
Keizerstraat in. Een hele rivier die op je af-
komt!” De Keizerstraat is  ongelukkig gelegen 
in het Haagse rioleringsnetwerk, weet Van 
der Moore. “Daarbij ligt de winkelstraat in 
een behoorlijk versteende omgeving die de 
afvoer van overtollig water tegenhoudt. De 
overstort aan de Haringkade loost het he-
melwater later, waardoor bij heftige weers-
omstandigheden de straat overstroomt. Om 
dat tegen te gaan laat de gemeente een in-
filtratievoorziening aanleggen, waarmee we 
regenwater apart inzamelen en opslaan. De 
wateroverlast moeten we snel oplossen en 
we zochten dus naar een langdurige oplos-
sing. In het najaar gaan we beginnen en eind 
2023 moeten de werkzaamheden klaar zijn.” 

Hans Grijzen, penningmeester van WOS 
werpt tegen dat ondernemers afval in straat-
putjes vegen. Van der Moore: “Het is van be-
lang dat die putten schoon blijven, anders 
kan het water moeilijker weg.” Vanuit WOS 
kwam de vraag wie verantwoordelijk is voor 
de toestand met overtollig water. Volgens 
Mariëlle Zomerschoe is dat de wegbeheer-
der. Maar met dat antwoord nam WOS geen 
genoegen. “Zo komen we geen steek verder, 
want iedereen wijst naar elkaar”. “Daarom 
neem ik u mee in onze plannen”, reageerde 
de Omgevingsmanager. “Ik ga deze even-
eens voorleggen aan de ondernemersver-
eniging.” WOS stelde dat de ergernis is dat 
de bewoners nog niet bij de plannenmake-
rij zijn betrokken. “De oplossingen voor het 
waterprobleem zijn nooit met ons bespro-
ken. Dat is toch geen participatie? Nu bent 
u hier alsnog om het plan te verkopen.” Van 
der Moore: “Ik ga dit punt meenemen en bij 
de juiste personen neerleggen, waaronder 
de wegbeheerder en de projectleider.” WOS 
deed aansluitend een beroep op het inscha-
kelen van lokale kennis. Van der Moore er-
kende wel dat daartoe de bewegingsruimte 
klein is. WOS: “Zo gaat het altijd. Bewoners 
komen pas in beeld als een plan voor 99 pro-
cent in gang is gezet. We willen dit soort din-
gen samen aanpakken. Nu is het weer een 
top-down-verhaal”. “We gaan de waterover-
last zo snel mogelijk aanpakken”, benadruk-
te Joël van der Moore ten laatste.

WOS heeft veel te bespreken na corona Rubriek: Update van
Stadsdeelkantoor Scheveningen
 
In deze terugkerende rubriek geeft het stadsdeelkantoor van Scheveningen een update 
over wat er speelt in Scheveningen-Dorp. Dit keer staat het onderwerp vergroening 
centraal. In dit artikel leest u wat de voordelen zijn van meer groen in de wijk. Ook geeft 
groenbeheerder Ron Appeldooren tips over hoe u zelf een geveltuintje maakt. 

Groen maakt de buurt mooier en gezelliger. Ook is het goed voor insecten, vogels en an-
dere dieren. En heel belangrijk: groen helpt hittestress te verminderen. Hittestress is ook 
in Scheveningen-Dorp een probleem. Meer groen zorgt er ook voor dat regenwater de 
grond in kan sijpelen en geeft schaduw en koelte op warme dagen.
In Scheveningen-Dorp is niet in iedere straat een parkje en slechts deel van de woningen 
heeft een voortuin. Mede hierom is ‘een schone en groen wijk’ een thema op de wijk-
agenda. Wie meer groen in de straat wil, kan zelf een geveltuintje maken. Een geveltuintje 
is een leuke en makkelijke manier voor meer groen in de straat. Ik krijg regelmatig vragen 
over geveltuintjes. Dan leg ik uit dat je als bewoner zelf een geveltuintje mag maken, zo-
lang je je aan een aantal regels houdt.

Geveltuintje: zo werkt het
- Een geveltuintje legt u aan tegen de gevel van uw woning. Het tuintje mag maximaal 45 
centimeter breed zijn.
- Er moet 1,5 meter vrije doorgang overblijven tot de rand van de stoep.
Een tuintje dat aansluit op uw voortuin is geen geveltuin. Dit mag daarom niet.
Overleg voordat u begint met uw huisbaas, VvE of woningbouwvereniging.
- De grond onder uw geveltuin blijft van de gemeente. De gemeente moet altijd bij de kabels 
en leidingen kunnen. Dit kan ook betekenen dat uw geveltuintje (tijdelijk) weg moet door 
werkzaamheden of herinrichting. Eventuele schade wordt niet vergoed door de gemeente. 

Heeft u alle punten afgelopen? Dan bent u klaar om aan de slag te gaan. Het voorjaar is 
een goede periode om een geveltuintje te maken. U kunt plantjes neerzetten of zelf zaai-
en. Kiest u voor zelf zaaien? Kijk dan op de verpakking wanneer u de bloemen of plantjes 
kunt zaaien.

Aanleggen geveltuin in vier stappen
- Verwijder een rijtje tegels langs uw gevel. Bewaar de tegels, u kunt deze tegels gebruiken 
om een rand te maken door de tegels rechtop te zetten. Of u kunt ze inruilen voor groen 
(hierover later meer).
- Schep het zand voorzichtig weg, tot 10-20 cm diep. Graaf voorzichtig want u kunt kabels 
of leidingen tegenkomen.
- Vul het gat met bemeste tuinaarde. Meng dit goed met het zand dat eronder ligt en 
plaats de planten.
- Span voor klim- en leiplanten draden langs de gevel of maak een rek aan de gevel vast. 
- Houd er rekening mee dat klimplanten zoals klimop zich soms vastzetten in de voegen 
van uw muur. Dit kan uw woning aantasten. 

Gratis groen voor grijs
Vergroenen hoeft niets te kosten als u meedoen aan Operatie Steenbreek van Duurzaam 
Den Haag. Want voor elke tegel die u inlevert, krijgt u een plant cadeau. Levert u tien ste-
nen in, dan krijgt u tien planten. Meer over deze actie en voorwaarden leest u op
www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek.

Samen met de buren!
Voor zoveel mogelijk groen kunt u samen met de buren geveltuintjes aanleggen of een 
binnenplaats waar veel stenen liggen groener maken. Als u dit samen organiseert en u 
meer dan 200 tegels omzet naar geveltuintjes, dan kunt u de hulp van Operatie Steen-
breek (Duurzaam Den Haag) inschakelen.

Als groenbeheerder hoop ik dat dit artikel u enthousiast maakt om de wijk groener te 
maken. Heeft u hierover vragen of behoefte aan advies?
Laat het weten via wijkagendasscheveningen@denhaag.nl 

Ron Appeldooren, Groenbeheerder

Toekomstvisie
Laatste spreker was Pieter Baeten, project-
leider Toekomstvisie Scheveningen-Bad. 
Centraal in zijn verhaal stond de vraag hoe 
Scheveningen er in 2040 uitziet. Die vi-
sie, door ‘Den Haag’ voorlopig vastgesteld, 
kwam tot stand middels de medewerking 
van Stadsbeheer en de stedenbouwkundige 
afdeling van Den Haag. “De visie leggen we 
in maart/april voor aan de bewoners”, ver-
telde Baeten. “Daarna gaan we in gesprek 
met stakeholders om de visie uitgevoerd te 
krijgen. Samenwerking is nodig om de visie 
mogelijk te maken. Vóór juli kunnen we hem 
dan presenteren aan de gemeenteraad.” Be-
langrijk punt voor de badplaats: de auto wil 
de gemeente zoveel mogelijk weren. Om de 
mensen met het OV naar Scheveningen te 
krijgen werkt de stad samen met de NS en 
de HTM. “Dit noemen we de Mobiliteitstran-
sitie”, verklaarde Baeten. 
“Maar we moeten ons ook afvragen wat 
voor soort toerist we willen hebben, welke 

horeca en wat voor soort cultuur? Willen we 
wel een casino op de Gevers Deynootweg?” 
Hans Grijzen greep zijn kans: “De boulevard 
verloedert, er zijn dingen kapot. Is dat de 
uitstraling die we willen?” Pieter Baeten-
noemde nog een heel belangrijk punt: de 
kustverdediging. “In verband met klimaat-
verandering moeten we in de plannen de 
kustverdediging meenemen. We denken 
aan landaanwinst voor de kust van de bad-
plaats.” Hij toonde enkele foto’s hoe dat er 
uit kan komen te zien. Best ingrijpend, want 
de kustlijn is niet meer hetzelfde. “Het wordt 
dus een kustverdediging richting zee. Over 
de vorm moeten we het nog hebben. Daar-
om nodig ik u allen uit om mee te denken in 
maart en april. Dit gaat op zorgvuldige wijze 
gebeuren, met participatie van de burgers”, 
beloofde Baeten. Wat men met de pier aan 
moet kon hij nog niet zeggen. “Die staat niet 
in de visie, maar je kunt denken aan meer 
cultuur erop.”
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’n Roopje van de Noordster (26)

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

Het is weer april. In vroeger tijden de 
maand waarin de graaitijd begon om de ha-
ringloggers klaar te maken voor het nieuwe 
haringseizoen. Het gonsde aan de haven, 
waar een melange hing van verf, teer en 
taan. Die tijd is voorbij maar op de Noord-
ster houden we de traditie in ere. 

In opmaat naar Vlaggetjesdag werken we 
aan boord dat het een lieve lust is – en ge-
lukkig kan het ook weer. De tegelvloer in 
kombuis en wasruimte is gelegd en de vloer 
van de publieksruimte benedendeks staat 
strak in de lak. De museumcommissie is mo-
menteel druk bezig met het inrichten van de 
vitrines met voorwerpen en documenten 
die betrekking hebben op het vissersbestaan 
aan boord, zoals een boetnaald, monster-
boekje, schippersdiploma, visserij-almanak 
en wat dies meer zij. Van Muzee Scheve-
ningen, waarmee we een samenwerkings-
overeenkomst hebben, kregen we diverse 

voorwerpen in langdurige bruikleen. Zoals 
een collecteblikje van HKS De Hoop, het hos-
pitaalkerkschip dat zich vroeger onder de 
vissersvloot bevond voor het verlenen van 
medische, geestelijke en materiële bijstand, 
en van de Noord- en Zuid-Hollandsche Red-
dingmaatschappij (NZHRM). Beide blikjes 
gingen aan boord onder de bemanning rond 
voor het doen van een gift, meestal aan het 
eind van het haringseizoen wanneer het 
‘Bouweteelt’ was. Verder diverse spullen die 
de vissers aan boord gebruikten, zoals een 
kaakmand, afhaalmand en zoutmand – wie 
kent het onderscheid nog? – een slagputs, 
oliegoed en dekens. Ook een in visserskle-
ding gestoken pop, die zoals vroeger gebrui-
kelijk met kleding en al in een van de kooien 
in het vooronder ligt. 

Bovendeks maakten we de tuigage van het 
gatzeil compleet met het aanbrengen van 
een zogenoemde schoottalie aan de giek. 

De talie is een door vier 2-schijfsblokken ge-
voerde takel vanaf twee punten van het uit-
einde van de giek naar twee punten op het 
dek en dient ertoe om het gatzeil in een be-
paalde stand gespannen te houden. Het zeil 
zelf zullen we nog ‘aanslaan’ en als de gele-
genheid zich voordoet ook daadwerkelijk hij-
sen. Het is eigenlijk het enige zeil dat over-
bleef uit de tijd waarin zeilloggers nog door 
windkracht voortbewogen met behulp van 
(ten minste) vier zeilen: een kluiver, stagfok 
en grootzeil aan de voormast en het gatzeil 
aan de achtermast. Ook in de tijd van moto-
risering waarin zeilen voor de voortstuwing 
niet meer nodig waren, bleef het gatzeil zijn 
functie behouden om een rustige ligging te 
bevorderen. 

We begonnen inmiddels aan een van de 
grootste klussen: het terugbrengen van de 
brug naar de staat van 1950. De huidige brug 
stamt uit 1972 toen de Noordster stopte met 

de haringvisserij en werd omgebouwd voor 
de boomkorvisserij om twee jaar later te 
gaan varen als SCH 72 Ali. De voorkant van 
die brug passen we nu zodanig aan dat hij 
weer dezelfde vorm krijgt als toen, de ramen 
in houten sponningen en kozijnen. Boeg 
Nautic maakt dit frontsegment gereed en zij 
zal hem in zijn geheel in één keer aan boord 
plaatsen. De Noordster heeft dan weer hele-
maal haar oorspronkelijke aanzien terug. En 
daarmee haar gezicht dat beeldbepalend is 
voor een logger en waaraan men vroeger al 
op afstand een logger kon herkennen. Van-
zelfsprekend brengen we op de brug ook alle 
oorspronkelijke kleuren terug, met op de 
voorkant de naam Noordster geschilderd in 
een blauwe wimpel op een achtergrond van 
de karakteristieke kleur zachtgeel. Als het 
klaar is gaat vanzelfsprekend ook de echte 
wimpel in top! We streven er naar dat u het 
op Vlaggetjesdag kunt zien!

Leen Spaans legt de tegelvloer Frank de Ruiter zet de vloer in de lak

Collecteblikjes HKS De Hoop en NZHRM

De schoottalie aan het gatzeil is goed te zien De zeillogger SCH 189 Jacob in 1927

Brug van de Noordster in oorspronkelijke 
staat in de jaren zestig

Frontsegment van de brug bij Boeg

Vloer museale ruimte strak in de lak


