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Ondernemers in de Keizerstraat zijn be-
paald niet gelukkig met het voornemen van 
de gemeente om een infiltratiesysteem te 
plaatsen die overstroming van de winkel-
straat moet tegengaan. In hun ogen is de 
aanleg niet nodig, aangezien de waterover-
last sporadisch optreedt. Het doel heiligt 
de middelen niet. De winkeliers vrezen dat 
als de Keizerstraat voor maanden open ligt, 
vele zaken het niet gaan redden. Na de co-
ronamaatregelen staat het water hen aan 
de lippen. Ook zijn ze volgens eigen zeggen 
niet betrokken bij de besluitvorming. In 
een schrijven aan de gemeente luiden de 
ondernemers de noodklok.  

In Ernies treffen we een geërgerde Remco 
Striegel, voorzitter van de BIZ Keizerstraat, 
en Marianne van den Berg, uitbaatster van 
Studio Scheveningen. Beide reageren op 
een brandbrief die de BIZ Keizerstraat on-
langs stuurde aan de gemeenteraadsleden. 
“We zijn het niet eens met hoe Den Haag de 
aanleg van het infiltratiesysteem naar ons 
toe communiceerde”, zegt Striegel. “De ge-
meente zegt dat het projectteam met ons in 
beraad ging. Maar WOS, de ondernemers, de 
bewoners en de winkeliersvereniging geven 
allemaal aan dat niemand betrokken is bij 
dit project”. “Niemand overlegde met ons”, 
valt onderneemster Van den Berg bij. “Ik ben 
nooit benaderd.” Beide winkeliers vinden de 
gang van zaken vreemd, omdat de gemeen-
te onlangs stelde dat zij omwonenden en 
winkeliers op de hoogte zou houden van de 
voortgang van de plannen. “Maar Den Haag 
nam pas met de winkeliersvereniging con-
tact op nadat het projectteam het plan had 
ontwikkeld, een plan dat voor vele winke-
liers en bewoners ernstig en onwenselijk is”, 
vertelt Striegel. “Er is geen bijeenkomst met 
de BIZ Keizerstraat geweest waarbij de auto-
riteiten het plan toelichtten. Was dat wel zo, 
dan hadden we erop kunnen reageren. Nu is 
er pas zeggenschap in de laatste fase voor de 
werkzaamheden beginnen.”

Desastreus
Van de door de gemeente gepropageerde 
burgerparticipatie is geen sprake, stellen de 
ondernemers. Striegel: “We waren pas op 
de hoogte toen het plan voor 99% klaar was. 
Normaal gesproken start je een project op, 
praat je met bewoners en ondernemers en 
dan komt er een plan uit. Nu schuift de ge-
meente dit plan zomaar ineens in ieders mik, 
terwijl het de taak van het projectteam zou 
moeten zijn het samen met de betrokkenen 
op te pakken.” Van den Berg had liever de 
verantwoordelijke wethouders gesproken. 
“Nu kreeg ik de junior omgevingsmanager 
Joël van der Moore aan de lijn, maar niet de 
bestuurders. Dat pik ik niet, want we moe-
ten toch kunnen vertellen wat ons dwarszit? 
Waarom praat de gemeente niet met ons?” 
Striegel meent dat Den Haag niet zo voortva-
rend aan de slag moet gaan. “Waarom pakt 

zij niet eerst andere, kleinere dingen op, zo-
als het realiseren van groene daken rondom 
de Keizerstraat en andere groene zaken? Het 
infiltratiesysteem is een mega-grote oplos-
sing. Het is beter kleine dingen uit te probe-
ren.” Van den Berg: “Ondernemers hebben 
geen spek meer op de botten na twee jaar 
desastreus coronabeleid, waarbij niet-es-
sentiële winkels als de mijne dicht moesten. 
Straks gaan ook de Duinstraat en het kruis-
punt Duinstraat, Prins Willemstraat en Sche-
veninsgeweg op de schop. Het is wel mooi 
geweest zo. Openbreken van de Keizerstraat 
is voor ons dramatisch, voor de horeca nog 
meer. We hadden vorig jaar ook al een slech-
te zomer. Er is geen ruimte meer voor een 
grote ingreep in de Keizerstraat”. “Niemand 
van ons is voor dat plan”, reageert Striegel. 
“Bovendien, het grotere gedeelte van de 
Keizerstraat heeft in zijn geheel geen water-
overlast. Echter krijgen àlle ondernemers nu 
wel een zware openbreking voor de kiezen. 
Natuurlijk willen we een oplossing, maar 
niet op deze wijze.” Van den Berg, die zich 
afvraagt of het wel een oplossing is: “Als het 
dan toch moet liever over twee jaar wanneer 
de buffers weer enigszins aangekomen zijn.” 

Vergroening
Er bestaan twijfels bij de Scheveningse on-
dernemers of het infiltratiesysteem wel 
werkt. “Het klinkt  alsof het werkt tegen 
wateroverlast, althans op papier. Onder-
zoeken moeten uitwijzen of het zo is en wij 
moeten het maar geloven”, werpt Van den 
Berg tegen. “Voor die paar keer per tien jaar 
dat overstromingen van de Keizerstraat ge-
beuren, is een mega-operatie als de aanleg 
van het systeem niet nodig”, vindt Striegel. 
“Ook omwonenden vinden het niet nodig. In 
vergroening ligt mijns inziens meer de oplos-
sing. Is beter voor het straatbeeld ook. Haal 

een paar parkeerplekken weg en zet bomen 
neer.” Ook Van den Berg is voor meer groen. 
“Tuurlijk. Dat zal de Keizerstraat gezelliger 
maken”. “Nu is alles hier steen”, valt haar 
collega bij. “Als alle vergroeningsmaatrege-
len niet helpen, kun je alsnog het infiltra-
tiesysteem aanleggen.” Steen des aanstoots 
voor beide winkeliers is de terugkomst van 
natuursteen in de Keizerstraat na aanleg 
van het infiltratiesysteem. Hiervoor moet de 
straat maanden langer dicht zijn voor ver-
keer omdat de voegen rond de straatstenen 
moeten harden. “Natuursteen is prachtig 
hoor, maar als het maanden moet duren…”

De openlegging voor de aanleg van het in-
filtratiesysteem en nieuw natuursteen gaat 
niet samen met het plan Verbetering Eco-
nomie Keizerstraat. “Het gaat niet goed met 
de Keizerstraat”, zegt Striegel, “waarom gaat 
die dan juist compleet open? Volgens de 
omgevingsmanager is verstening mede het 
probleem. Waarom komt er dan dezelfde 
bestrating terug? Waarom niet meteen ver-
groenen?” Vreemd vindt de eigenaar van 
Ernies ook dat de negen regenpijpen die in 
de Keizerstraat uitkomen een aansluiting 
krijgen op het infiltratiesysteem. “Dat lezen 
wij nu voor het eerst. Maar wij zijn al een 
samenwerking aangegaan met verduurza-
mingsbedrijf Green2live om regentonnen te 
plaatsen onder die regenpijpen. Ingrid Vo-
gels van Green2live wil ook aan de slag met 
de aanleg van groene daken, zodat er min-
der regen op straat komt. Als je als gemeen-
te dus niet samenwerkt met de stakeholders 
gaan zaken langs elkaar heen lopen, zo zie je 
maar weer.” 

Liever dweilen
Marianne van den Berg verwacht penarie 
voor de ondernemers uit de Keizerstraat als 

de plannen doorgaan. “Een groot gedeelte 
gaat failliet “, stelt ze. “Corona was ‘killing’ 
voor ons. En ik mag straks duizenden euro’s 
coronasteun terugbetalen. De nood is hoog, 
het is verschrikkelijk.” Remco Striegel is het 
daarmee eens. “Minimaal 50 procent van de 
winkels zal het niet overleven. Onze winkel-
straat is al 500 jaar oud. Zonde als we hier-
door verdwijnen. De wateroverlast, ook in 
de Tweede Wereldoorlog kwam die al hier 
voor, is niet zo erg dat dit infiltratiesysteem 
nodig is. De ondernemers zeggen nu: ‘Ik 
dweil liever één keer in het jaar dan dat we 
het moeten doen met die twee infiltratiebui-
zen’.” De BIZ Keizerstraat heeft op moment 
van schrijven nog geen reactie gehad op de 
geschreven noodkreet die ze naar de raads-
leden stuurde. Ze hoopt op kritische vragen 
aan het gemeentebestuur: “Den Haag vroeg 
niet naar onze wensen. Willen jullie alstu-
blieft opkomen voor onze belangen?”

Tekst en foto:
Harry Oosterveen

Keizerstraat vreest faillissementsgolf
tijdens aanleg infiltratiesysteem

Remco en Marianne
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Van de redactie
Normaal gesproken heb ik in mijn hoofd al een leuk praatje 
in mijn hoofd om het redactioneel commentaar al grinnikend 
invulling te geven. Nu ligt het wat anders. Ik had grofweg een 
idee waar het over zou moeten gaan, maar soms heb je als 
schrijver teveel aan de kop om er dieper over na te denken. 
Freelancewerk voor de drie krantjes van Den Heijer Uitgeverij 
en tegenwoordig ook enkele Posthoorn-edities van WestMedia 
gaat altijd voor. Dus het was de afgelopen weken even druk, 
druk, druk. En dan zit ik hier met enkele Tonka-opknapprojec-
ten die ik ook nog moet afwerken, een dame die de nodige aan-
dacht behoeft, etcetera. Had zelfs geen tijd om in het bos rond 
te stoeien met de piepstok. Maar De Klinker is een serieus iets, 
dus ik moest met deze editie vol aan de bak. Op dit moment 
moet ik nog een interview doen en als die klaar is, dan zal het 
werk er bijna opzitten.

Dit gezegd hebbende: ik geniet ervan De Klinker te mogen ver-
zorgen. Tijd dus voor een korte reflectie op een jaar hoofdre-
dacteurschap en wat ik bereikte. Het was eind april 2021 toen 
ik deze aanstelling kreeg via De Scheveninger. Vervolgens ging 
ik hard aan de slag om de eerste De Klinker te realiseren en ik 
herinner me hoe opgetogen ik was toen dat lukte. Ik vond hem 
er leuk en kleurrijk uitzien, en de variëteit aan onderwerpen be-
viel me goed. Mijn idee om een nieuwskolom te maken met zo-
geheten ‘kortjes’, kleine nieuwsberichtjes viel goed en ik vond 
het meteen een prima keuze. Het smaakte naar meer en num-
mer 2 en 3 liepen gladjes van stapel. Nummer 4 verliep minder 
voorspoedig, ik had het even niet in de vingers. Het zogeheten 
‘writer’s block’ stak weer eens vol de kop op en deze uitgave 
maken was een behoorlijke interne strijd. En toen er ook pro-
blemen ontstonden rond twee verhalen, was ik het even goed 
kwijt. Ik kijk op die editie met gemengde gevoelens terug. Zelf 
vind ik hem gevoelsmatig niet zo goed als de eerste drie, maar 
ik ben er zeker van dat de lezer het niet gemerkt heeft. In de na-
bije toekomst zal ik nummer 4 wel degelijk weten te waarderen. 
Nummer 5 en 6 waren qua gevoel weer helemaal oké.

Ik denk dat De Klinker er op vooruit gegaan is. Bewust schrijf ik 
de hele krant in de actieve vorm, de lijdende komt er bij mij niet 
in. Dit komt de leesbaarheid ten goede en het is stukken min-
der saai. Ook nemen we nu meer foto’s op, zodat grote stukken 
voor minder ‘grijs’ zorgen. Mijn bedoeling was kortere stukken 
te schrijven, maar ik slaagde daar tot nu toe niet in. De ruggen-
graat van De Klinker zijn de drie grote interviews. Die doe ik het 
liefst als eerste, zodat de rest later kan volgen. Ze zijn naar mijn 
smaak te lang. Korter maken kan, maar dan heb ik een vierde 
verhaal nodig om het tekort aan tekst aan te vullen, waarvoor 
ik weer meer tijd moet vrijmaken. Dus of dat lukt… Idealiter zou 
ik vier interviews willen hebben van 700 woorden maximaal. 
Daar wil ik aan gaan werken komend jaar. Absolute noodzaak, 
want De Klinker moet wel leesbaar blijven. Erg prettig vind ik 
het contact met Hendrik Grootveld, schrijver van ’t Roopje, vas-
te columnist Hans Franse, Jan Lautenbach en Hans Grijzen. De 
laatste is onmisbaar. Hij heeft altijd wel een idee voor De Klin-
ker. Blij ben ik ook met opmaakster Miranda Rog. Zij weet altijd 
een prachtig product neer te zetten. Ik hoop op de ingeslagen 
weg door te gaan en nog wat jaren hoofdredacteur te blijven. 

Harry Oosterveen

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. 
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Colofon

In februari schreef Hans Grijzen een brief 
aan wethouder Balster met als titel ‘Hoe-
zo woningnood op Scheveningen?’ Het viel 
de penningmeester van WOS op hoeveel 
panden er leegstaan op Scheveningen en 
dat huiseigenaren best wat woningen ver-
huren aan toeristen. Grijzen wilde van de 
gemeente opheldering. Op 14 april kwam 
het antwoord van de gemeente in de vorm 
van een brief, die u hieronder kunt lezen.

Geachte heer Lautenbach en heer Grijzen,

Op 9 februari 2022 stuurde u namens Wijk 
Overleg Scheveningen-Dorp een brief aan 
wethouder Martijn Balster met kenmerk 
U22.20. Hierin draagt u voorbeelden aan 
van woningen en bedrijfspanden die vol-
gens u leeg staan of aan de woningvoorraad 
zijn onttrokken. Ook benoemt u een groot 
aantal woningen waarvoor de gemeente 
een vergunning afgaf voor toeristische ver-
huur. In uw brief vraagt u zich af waarom we 
leegstaande woningen en bedrijfspanden 
niet op gebruik controleren en vraagt u de 
gemeente het woonbeleid in de praktijk te 
brengen. De wethouder vroeg mij uw brief 
te beantwoorden. Daarbij maak ik, naar 
aanleiding van uw vragen, onderscheid tus-
sen leegstand en woningonttrekking en de 
verleende vergunningen voor toeristische 
verhuur van woonruimten.

Leegstand en onttrekking van woon- 
en bedrijfsruimten
In uw brief benoemt u vierendertig wonin-
gen en bedrijfspanden die volgens u ont-
trokken zijn of leegstaan. Ik wil u allereerst 
bedanken voor het signaal dat u hierover 
afgeeft. Uit onderzoek blijkt dat van de vier-
endertig panden het in negentien geval-
len een woning betreft. De vijftien andere 
panden hebben geen woonfunctie, maar 
bijvoorbeeld een winkel-, industrie- of lo-
giesfunctie. Ondanks dat de woningen leeg 
kunnen staan, kunnen wij voor de negentien 
woningen niet spreken van woningonttrek-
king. Ook de vijftien andere panden zijn niet 
onttrokken. De woningen of bedrijfspanden 
kunnen leegstaan, maar het niet gebruiken 
van een pand betekent niet dat een eigenaar 
het pand anders gebruikt en onttrekt. Leeg-
stand in de stad ziet de gemeente als niet ge-
wenst. Het heeft de aandacht van ons en we 
bekijken hoe we het kunnen aanpakken. De 
mogelijkheden om dat te doen zijn echter 
niet oneindig. Leegstand is geen overtreding 
en de gemeente heeft geen bevoegdheden 
om eigenaren te dwingen iets met hun bezit 
te doen. Indien er sprake is van achterstallig 
onderhoud bij leegstaande woningen of van 
illegaal gebruik handhaven we daarop. Ook 
kunnen omwonenden daarvan melding ma-
ken via de website: https://www.denhaag.
nl/nl/meldingen/meldingen-wonen.htm.
`
Afgegeven vergunningen voor toeristische 
verhuur van woonruimten
Gelet op de grote woningbehoefte in Den 
Haag, is het woonbeleid erop gericht dat 
woningen zoveel mogelijk behouden blijven 
voor de woningvoorraad. De toeristische 
verhuur van woonruimte is alleen onder be-
perkte voorwaarden mogelijk. Een eigenaar 
heeft een vergunning nodig om een woon-
ruimte toeristisch te mogen verhuren. In de 
Nota voorraadbeleid Den Haag 2021 stelde 
de gemeenteraad beleid vast hoe Den Haag 
omgaat met toeristische verhuur van woon-
ruimten. In dat beleid onderscheiden we 
vier verschillende vormen: vakantieverhuur, 
short stay, pied-a-terre verhuur en Bed&-
Breakfast. Voor elke vorm gelden andere 
regels en voorwaarden. De verschillende 
vormen van toeristische verhuur leg ik hier-
onder kort uit:

Vakantieverhuur: deze vorm van toeristi-
sche verhuur betreft het tegen betaling in 
gebruik geven van een woning aan een per-
soon die niet als ingezetene in de Basisregis-
tratie Personen (BRP) is ingeschreven. 
De eigenaar van de woning staat wel in het 
BRP ingeschreven op het adres en is daar 
dus ook woonachtig. Bij vakantieverhuur is 
een criterium van dertig nachten van toe-
passing. Dat betekent dat de eigenaar per 
kalenderjaar een woning maximaal dertig 
nachten mag verhuren aan toeristen. Om 
een woning te mogen verhuren is een ver-
gunning vereist, dient hij/zij een registratie-
nummer aan te vragen en moet hij/zij het 
aantal verhuurde nachten melden, met een 
maximum van dertig; 

Pied-a-terre verhuur: wanneer een wonin-
geigenaar een tweede woning bezit en deze 
woning aan iemand verhuurt, waarbij zowel 
de eigenaar als de huurder niet staan inge-
schreven in de BRP op dat adres, is sprake 
van pied-a-terre verhuur. In deze gevallen is 
het mogelijk om een ontheffing aan te vra-
gen voor de duur van de huurovereenkomst;

Bed&Breakfast: bij Bed&Breakfast geldt een 
maximum aantal van vier personen die per 
keer mogen overnachten. De verhuurperio-
de mag niet langer zijn dan vier maanden. 
Verder gelden er geen beperkingen voor het 
aantal nachten of hoe vaak de eigenaar de 
woning mag verhuren. De eigenaar is aan-
wezig tijdens het verblijf van de gasten en de 
gasten logeren in een kamer in de woning. 
In de meeste gevallen is hiervoor een omge-
vingsvergunning vereist; 

Short stay: staat de eigenaar van de woning 
niet op het adres ingeschreven in de BRP en 
verhuurt hij/zij de woning voor kortdurend 
verblijf aan toeristen, dan is sprake van short 
stay. Het aanbieden van short stay in woon-
ruimten zien we als woningonttrekking en 
is niet toegestaan in woningen. Alleen met 
een onttrekkingsvergunning en omgevings-
vergunning kan een eigenaar een woning 
onttrekken. 

Het beleid is er, kortom, op gericht wonin-
gen zoveel mogelijk te behouden voor de 
woningvoorraad en te voorkomen dat toe-
ristische verhuur van woonruimten leidt 
tot negatieve effecten op de leefbaarheid. 
Daarbij hebben eigenaren binnen deze 
woonfunctie beperkte mogelijkheden om 
een woning toeristisch te verhuren. In uw 
brief noemt u adressen waar vergunningen 
zijn afgegeven voor één van de vormen van 
vakantieverhuur. De gemeente toetste deze 
vergunningaanvragen uitgebreid aan de ge-
stelde voorwaarden en voldeden daaraan. 
De afgegeven vergunningen passen kort-
om binnen de vastgestelde beleidskaders. 
Bovendien worden dit soort vormen van 
verhuur nu beter inzichtelijk, doordat alles 
vergund en gereguleerd dient te gebeuren. 
In het verleden vond dit vaak buiten beeld 
plaats. Voor de woningen die een vergun-
ning of ontheffing hebben voor vakantiever-
huur, pied-a-terre verhuur en Bed&Break-
fast kunnen we niet stellen dat er sprake is 
van woningonttrekking. Daar blijft sprake 
van een woonfunctie. Bij het aanbieden van 
short stay in woonruimten is wel sprake van 
onttrekking. Dat is niet toegestaan zonder 
de vereiste vergunningen. Deze geven we in 
de meeste gevallen niet af.

Met vriendelijke groet,

L.J.T. Steenmetser
Directeur portefeuille

Bestaande Stad en Wonen
Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente reageert op WOS-brief: 
‘leegstand onwenselijk’ 
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Nieuwskolom

Fietsenleed
Onlangs troffen we bovenstaande situatie 
aan onder het poortje van de Gondelstraat. 
Daar kunnen we natuurlijk van alles over 
zeggen. Dat de stoep onder de poort geen 
parkeerplek voor fietsen is, dat ouderen en 
mensen met een fysieke beperking er nooit 
langs kunnen, dat fietsers kennelijk geen 
rekening houden met de medemens, enzo-
voorts. Doen we niet, want volwassen men-
sen begrijpen toch uit zichzelf dat zo je rijwiel 
parkeren asociaal is? Toch? Team Handha-
ving van de politie laat weten: “Wij kunnen 
hierop niet structureel handhaven. Dit heeft 
mede te maken met het gebrek aan perso-
neel. Mocht er in de toekomst een scooter 
verkeerd geparkeerd staan, kunt u het snelst 
via www.scheveningemeldt.nl een melding 
maken. Het foutief plaatsen van fietsen zul-
len we doorzetten naar het fietsenteam van 
de Gemeente Den Haag.”

Herdenking ramp Hr. Ms. Adder
Het grootste verlies voor de Koninklijke Marine in vredestijd was de teloorgang van de ram-
monitor Adder op 5 juli 1882 voor de Scheveningse kust. Bij de ramp verloren 65 opva-
renden het leven. Nu, 140 jaar later, houdt de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder haar 
derde herdenking op de boulevard. Bij het monument ter hoogte van de vuurtoren vindt 
op 5 juli een kranslegging plaats, waarbij familie, marinepersoneel, de Kustwacht, KNRM, 
waterscouts en burgemeester Van Zanen aanwezig zijn. Vanaf het Kustwachtschip Barend 
Biesheuvel dat boven het wrak van de Adder gaat liggen vindt ook een kranslegging plaats. 
Een helikopter van de luchtmacht brengt een groet aan de overledenen middels een flypast 
en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers verzorgen de muziek. De Stichting nodigt 
Scheveningers uit de herdenking bij te wonen. Start ervan is om 17.00 uur in de Oude Kerk 
met sprekers, waarna iedereen naar het monument loopt. De ceremonie daar begint om 
18.15 uur en duurt volgens een strakke planning tot 19.00 uur. Het kustverdedigingsschip 
Adder verging ’s avonds rond 21.10 uur na een moeizaam gevecht met golven, het tij, stevi-
ge wind en een waarschijnlijk daaraan gerelateerde ontploffing van de stoomketel. In 1885 
ontstond als reactie op de ramp de voorloper van de huidige Kustwacht. 

Foto: Media Centrum Defensie

ORAC-tuintje opgeleverd
Van mijn zus die bij Engelsman Hoveniers 
werkt, hoorde ik dat er planten zouden 
komen rond enkele ORAC’s. Dat deed me 
deugd, want zo’n ORAC, hoewel groen, is 
maar een lelijk ding in het straatbeeld. Daar-
bij: meer groen is altijd goed! Mij benieu-
wen dus hoe het ging aflopen. En ja hoor, 
twee weken later kwam op Facebook een 
bericht binnen. Bewonersinitiatief Minder 
Grijs Meer Groen meldde de oplevering van 
haar eerste ORAC-tuintje. “Nummer 1 van 
‘onze’ twee eEngelsman Hoveniers voor de 
uitvoering!” Het ORAC-tuintje ligt in de Dirk 
Hoogenraadstraat, een tweede komt in de 
Renbaanstraat. 

Gaten dichten kost geld!
Dan ben je een verwoed metaaldetectorist en 
gooi je trouw al je kleine gaten in De Scheve-
ningse Bosjes netjes dicht, moet je lezen dat 
andere levende wezens er een potje van ma-
ken... In diezelfde Bosjes. Trouwe viervoeters 
zijn nu de gebeten hond. Her en daar graven 
loslopende honden diepe kuilen. Daar kun je 
je nek over breken. En dus liet de gemeente 
onlangs alle kuilen dichtmaken. Kosten? 500 
euro echt gemeenschapsgeld. De oproep van 
groenbeheerder Jardi Chervet luidt dan ook 
beter op uw hond te letten als u hem uitlaat. 
Als zoeker van prullaria uit vervlogen tijden 
dank ik u ook hartelijk: ik hoef dan niet meer 
telkens te denken dat een andere pieper me 
voor is geweest.

Lezingen in bieb 
Bibliotheek Scheveningen organiseert twee 
lezingen die speciaal voor Scheveningers 
interessant zijn. De eerste is op maandag-
avond 27 juni en heet ‘De evacuatie van 
Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog’. 
In december 1942 laten de Duitsers een der-
de deel van Den Haag en een groot deel van 
Scheveningen ontruimen voor de aanleg van 
de Atlantik Wall. Eind januari 1943 leefden 
ongeveer 170.000 Scheveningers en Hage-
naars in een andere woonplaats binnen Ne-
derland. Amateurhistoricus en ervaringsdes-
kundige Evert de Niet vertelt vanaf 18.30 tot 
20.00 uur over deze ingrijpende ontruiming 
aan de hand van vele foto’s, documenten en 
interviews.

Vissersnamenmonument
Zo nu en dan word je vrolijk van werkende 
mensen. Zeker als die iets goeds doen. On-
langs troffen we twee heren van de Lion’s 
Club, Arie Verbaan en Job Klein, aan die met 
opgestroopte mouwen het Vissersnamen-
monument schoonmaken. Kijk, dat is een 
initiatief dat we best eens in het zonnetje 
mogen zetten. Want de Lion’s Club zorgt er-
voor dat het monument elke twee maanden 
een grondige schoonmaakbeurt krijgt, zodat 
de namen van vissers duidelijk zichtbaar blij-
ven. Dus bij deze. 

Bomendokter
Fiets je langs de Scheveningseweg, zie je een 
of andere meneer staan rotzooien bij een 
boom. Wat is dat nu voor vreemd gehannes 
aan dat stuk flora? Navraag leert dat de per-
soon in kwestie een iep aan het inspuiten is 
tegen de iepenziekte. Een schimmel, in de 
volksmond beter bekend als ophiostoma 
ulmi, is de oorzaak van de zeer besmette-
lijke ziekte, die iepen aantast. De kleine en 
grote iepenspintkever is de verspreider van 
de schimmel, net als het wortelcontact van 
naburige bomen. Om de olmen beter te be-
schermen tegen het natuurlijke gajes krijgen 
ze dus een vaccinatie en dat gebeurde de af-
gelopen tijd bij 8100 Haagse iepen. De inen-
ting gebeurt jaarlijks. Ongeveer de helft van 
de 14.000 iepen die Den Haag telt krijgt een 
vaccin. De andere helft bestaat grotendeels 
uit nieuwere iepensoorten die van nature 
beter zijn beschermd tegen de iepenziekte 
en het vaccin niet nodig hebben. En is dat 
dan allemaal succesvol? Ja, want er vallen 
jaarlijks nog maar tientallen bomen uit in 
plaats van de kleine 2000 op het dieptepunt 
van de iepenziekte. Ziet u een iep met dorre 
en droge bladeren? Meld ‘m dan aan via het 
telefoonnummer 14070.

De tweede lezing, ‘Bloeiend Westduinpark’, 
is op vrijdag 1 juli. Monica Hoogduin, hier op 
de foto met haar tweede boek Duinbeestjes, 
verwonderde zich tijdens haar dagelijkse 
wandelingen in het Westduinpark over de 
grote verscheidenheid aan wilde bloemen en 
kleine beestjes. Ze maakte foto’s, zocht er de 
namen bij en bracht ze in kaart op haar web-
site en in twee mooie natuurboeken. Haar 
voordracht is een persoonlijke en kleurrijke 
impressie van het leven in het Haagse Duin. 
Haar boeken zijn na afloop te koop. Monica 
vertelt vanaf 10.00 tot 11.00 uur. Hierna kijkt 
u met nieuwe ogen naar de natuur in uw ei-
gen stad! Beide lezingen zijn gratis. Reser-
veren is noodzakelijk, dit kan via de website  
www.bibliotheekdenhaag.nl

De tuintjes zorgen niet alleen niet voor ver-
groening. Ze gaan ook het lukraak neerzet-
ten van afvalzakken naast de containers te-
gen. “Wil je een tuintje in de volle grond bij 
jouw ORAC in Scheveningen-Dorp? En ben 
je bereid om dit tuintje te verzorgen (water 
geven en twee keer per jaar snoeien)? Post 
dan een foto en beschrijving van de locatie 
op de Facebookpagina van MGMG. De loca-
tie met de meeste likes krijgt een plantvak. 
Alleen reacties geplaatst op deze pagina van 
MGMG dienen mee”, zo laat het bewoner-
sinitiatief weten. Stadsdeelkantoor Scheve-
ningen maakte de aanleg van het perkje in 
de Dirk Hoogenraadstraat mogelijk.
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Met rasse schreden komt de eindfase van 
de restauratie van de Sch. 236 Noordster in 
zicht. Alleen het plaatsen van alle appara-
tuur op de nieuwe brug en het terugbren-
gen van de messroom in authentieke staat 
moet nog gebeuren. Volgend jaar is de 
vleetlogger uit 1950 compleet in haar oude 
glorie te zien. Tijd dus om met voorzitter 
van de Stichting Museumlogger Noordster 
Henk Grootveld en lid van de Graaiploeg 
Chiel de Ruiter terug te blikken op vijf jaren 
van stevig door restaureren. 

Aan boord van het voormalige offshore 
vaartuig Aurora van Rederij Groen treffen 
we Henk en Chiel. Beide heren tonen zich 
zeer enthousiast en zitten onderdeks op de 
praatstoel. Henk Grootveld is gepensioneerd 
en was voorheen 25 jaar lang landsadvocaat 
en ruim 15 jaar rechter bij het gerechtshof. 
Hij is geboren en getogen op Scheveningen, 
familie zat in de visserij op het soort logger 
als de Noordster. “Ik ging wel eens met mijn 
vader mee op het schip waarvan hij schip-
per was, de Sch. 40 Castor. Maar ik was een 
buitenbeentje: de visserij trok me niet zo en 
ik kon goed leren…” “En ook goed praten”, 
grijnst Chiel tussendoor. “Dus koos ik voor 
rechten studeren in Leiden”, hervat een la-
chende Henk. “Het waren bovendien de na-
dagen van de haringvisserij zoals het toen 
was, de romantiek verdween, en er kwamen 
vangstbeperkingen. Hoewel ik dus geen 
visser werd, vond de visserij wel een warm 
plekje in mijn hart.” 

Chiel de Ruiter deed een kleine drie jaar 
MULO en met de zes voorgaande basis-
schooljaren had hij genoeg leerjaren bij 
elkaar gespaard om op zijn 14de te mogen 
werken op een logger, terwijl 15 jaar gebrui-
kelijk was. “Ik startte als afhouder, en later 
werd ik reepschieter. Weer later schopte ik 
het tot matroos op een zijtrawler en in de 
bokkenvisserij. Nooit geen spijt van gehad, 
want varen was mijn passie. Met gemiddeld 
15 man aan boord wordt je wel gevormd 
hoor als 14, 15-jarige.” Tot zijn 25ste bleef 
Chiel varen, daarna koos hij, net als andere 
leeftijdsgenoten toen het allemaal minder 
werd, voor een leven aan wal, als HTM-bus-
chauffeur. Dat bleef hij tot aan zijn pensioen. 
In 2017 werd Chiel lid van de Graaiploeg van 
de Noordster, wel met een monsterboekje 
op zak.

Exit Aurora
Rederij Groen kocht midden jaren ’70 de 
toen inmiddels al tot boomkorvisser omge-
bouwde Haringlogger, die Rederij J.J. Van der 
Toorn als Noordster had laten bouwen op de 
Scheveningse scheepswerf. Groen doopte 
de logger om tot sportvissersboot Aurora 
en daarna rustte de reder haar als offsho-
re-vaartuig uit. Na 65 jaar bleek de voorma-
lige vleetlogger ongeschikt voor haar werk. 
“Er waren voor Henk Groen toen drie opties: 
slopen, verkopen of behouden”, vertelt Henk 
Grootveld. “Zijn vrouw Riet opperde dat het 
schip behouden moest blijven voor Scheve-
ningen. Henk Groen vroeg zich toen af hoe 
dat te doen. Ik raakte met hem in gesprek 
erover en toen stelde ik voor een stichting 
op te zetten die als doel had de Aurora terug 
te bouwen naar de originele staat van 1950 
en haar dan, na de restauratie als Sch. 236 
Noordster, in te zetten als museumschip. In 
september 2016 werd de Stichting Museum-
logger Noordster juridisch eigenaar.”

“We hadden toen gebrek aan twee dingen: 
geld en personeel voor de restauratie. Het 
tweede losten we op door een groep vrijwil-
ligers - de Graaiploeg - samen te stellen en 
voor het eerste kregen we fondsen van der-
den. De gemeente stelde een startsubsidie 
beschikbaar van 25.000 euro, waarvoor we 
de eerste investeringen konden doen, zo-
als gereedschap, elektriciteit aan boord en 
een container. Voorts droegen bedrijven en 
instellingen bij. Hieronder zijn Fonds 1818, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 
Schevenings Steunfonds en Stichting Van der 
Toorn, genoemd naar de gelijknamige rede-
rij die de eerste eigenaar was van de Noord-
ster. Zij vond het belangrijk jaarlijks een gro-
te bijdrage te leveren, want de Noordster 
was haar glorieschip. Rederijen als Jaczon, 
Vrolijk en Van der Zwan doneerden ook en 
er zijn bedrijven die in natura sponsoren, zo-
als verfleverancier Jotun. Daarnaast hebben 
we 300 donateurs die jaarlijks 23,60 (naar 
het scheepsnummer) betalen.” Chiel: “Con-
structiebedrijf Boeg van Nico Buijs levert 
materiaal, geeft professionele begeleiding 
bij de restauratie en pakt de constructie-
werkzaamheden op, die de Graaiploeg niet 
kan en mag doen. Af en toe is er wat minder 
werk bij Boeg en dan komen de jongens van 
Nico ons helpen. 

Morgen gaat het front van de oude brug eraf 
en plaatsen zij het nieuwe front, gemaakt 
naar de originele bouwtekeningen. Ook 
maakte Boeg de entrees naar het tonnen-
ruim. Wij als Graaiploeg verlenen de hand- 
en spandiensten aan boord.”

Concessies
De restauratie begon in 2017 met de sloop 
van de ‘bak’ op het voordek, want die zat 
er origineel niet op. Deze latere toevoeging 
hield werkende vissers droog bij onstuimig 
weer. “Al het overbodige haalden we weg”, 
vertelt bestuurslid en projectleider restau-
ratie Nico Buijs, die er even bij komt zitten. 
Zijn vader tekende de oorspronkelijke bouw-
tekeningen van de Noordster. “We plaatsten 
het nieuwe stuurhuis, de schoorsteen, de 
stuurinrichting, de ankerkluis, masten en de 
‘galgen’ op het voordek. We wilden het zo 
origineel mogelijk, maar alles moest wel vol-
doen aan de moderne voorschriften omtrent 
toegankelijkheid. Vandaar de nieuwe en-
trees.” De concessies aan de originaliteit na-
men de restaurateurs gaarne voor lief. “We 
vinden het project ontzettend leuk en voor 
onze jongens met een Scheveningse achter-
grond is het herkenbaar. Het leeft echt.” De 
Graaiploeg betimmerde de wanden van het 
tonnenruim, zette met werftekenaar Arie 
Plugge een barretje in elkaar, maakte de 
kooien in het voormalige offshore-magazijn 
in het vooronder, hing spotjes in het muse-
umgedeelte op en plaatste hier latje voor 
latje het nieuwe plafond. Al het schilder-
werk nam de Graaiploeg voor haar rekening, 
terwijl de vrouwen van de Graaiploeg-leden 
de kooien aankleedden. Verder maakte een 
meubelmaker de draaibare vitrines en kwa-
men haringtonnen in het voormalige ton-
nenruim te liggen. 

Na het plaatsen van het brugfront moet de 
brug alle apparatuur krijgen die het in de 
jaren ‘50 ook had. “Stichting Historisch Ma-
teriaal Radio Holland, opvolger van het be-
drijf dat vroeger navigatiemiddelen leverde, 
doneert het originele instrumentarium: een 
radiopeiltoestel, echometer en een zend- en 
ontvangsttoestel”, vertelt Henk Grootveld. 
“Ze zeiden bij Radio Holland: ‘Waar past het 
beter dan op de Noordster?’” Ook hier weer 
een concessie. 

Moderne navigatiemiddelen komen op de 
brug, evenals een moderne besturing. Het 
oude kettingroer komt overigens ook terug, 
net als de scheepstelegraaf. Met deze inrich-
ting is de brug nagenoeg compleet origineel. 
Ten laatste zal de Graaiploeg de messroom 
met additionele kooien opnieuw in het leven 
roepen. “Na de restauratie moet de muse-
umlogger haar eigen broek ophouden”, zegt 
Henk. “We mikken op inkomsten uit be-
drijfsuitjes, museumbezoek, kleine congres-
sen en wellicht huwelijksvoltrekkingen.” 

Saamhorigheid
Chiel de Ruiter had het werk aan de Noord-
ster niet willen missen. “Het was fantas-
tisch en enerverend. Aan boord is zelden 
een onvertogen woord gevallen, iedereen 
was gemotiveerd. Er was sprake van grote 
saamhorigheid, net als vroeger in mijn vis-
serstijd. Toen was je op zee echt op elkaar 
aangewezen. Een heerlijk sfeertje heerst 
hier en ik voelde mijn passie voor het varen 
weer helemaal.” Hij blijft betrokken bij de 
Noordster. “Als ontvanger van bezoekers.” 
Henk Grootveld, die het bestuurswerk doet, 
had het eveneens niet willen missen. “Het 
was heel bijzonder en het bracht me terug 
in de visserssfeer op Scheveningen. Dit was 
thuiskomen, net of ik weer bij mijn vader 
aan boord stapte. Ik ben blij dat Henk Groen 
me betrok bij het project.” Beide heren zijn 
blij met het resultaat. “We hadden het niet 
beter kunnen doen. De Noordster is precies 
zo geworden als Henk Groen en ik het voor 
ogen hadden”, zegt Henk. “Met alles erop 
en eraan zou ze in principe weer inzetbaar 
zijn als vleetlogger.” Chiel: “Volgend jaar is ze 
weliswaar af, maar er blijft altijd het nodige 
werk aan boord te doen.”

Tekst en foto’s:
Harry Oosterveen

Door dit interview is het Roopje op de ach-
terpagina komen te vervallen. In augustus 
krijgt u, zoals u gewend bent, van ons weer 
een nieuwe bijdrage van Henk Grootveld.

Een echt Schevenings dingetje

‘Noordster zoals ze nu is
inzetbaar als echt vissersschip’

Henk Grootveld (links) en Chiel de Ruiter leggen hun ziel en zaligheid in de Noordster

Een dag na het interview kreeg de Noordster een nieuw brugfront,
gemaakt naar originele specs.
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WERELDSTAD
AAN ZEE?

Eigenlijk is Den Haag geen echte ‘we-
reldstad aan zee’. Laten we het niet 
over ‘wereldstad’ hebben, dat is iets 
voor marketing. Het zou echt een stad 
aan zee zijn als je vanaf een terras op 
het Plein de zonsondergang op de gol-
ven zou kunnen ervaren. Dat kan in 
Lissabon wel. Ook in Triest, waar ik 
veel kom, kijk je vanaf het grootste 
plein zo de zee in. De nederzetting die 
later tot Scheveningen werd hoorde 
bij Den Haag, ‘slechts’ een stad die 
historisch de jurisdictie over Scheve-
ningen had. ‘Ons’ dorp was moeilijk 
bereikbaar, had zijn eigen taal en be-
volking. Pas toen Constantijn Huijgens 
de Scheveningseweg had ontwikkeld, 
werd Scheveningen een plek om de 
zee te zien.

In de 19e eeuw werd het de badplaats 
van allure en gebeurde er alles wat op 
cultureel gebied belangrijk was. Jo-
sephine Baker en Maurice Chevalier, 
Beniamino Gigli en Richard Tauber tra-
den op in de Kurzaal, zoals de Berliner 
Philharmoniker ook echt kwam. Na de 
oorlog swingden Pia Beck, de Dutch 
Swing College Band en de Rolling Sto-
nes. Scheveningen was een interna-
tionaal cultureel centrum van groot 
aanzien. Mr. Adama Zijlstra die de 
EMS leidde (Exploitatie Maatschappij 
Scheveningen, ook verantwoordelijk 
voor deze culturele omgeving) vertelt 
in zijn boek ‘Vaar Wel Scheveningen’ 
hierover. Ik lees het vol nostalgie. Ui-
teraard besef ik dat we in een andere 
tijd leven, maar dat Scheveningen tot 
een soort Coney Island (kermisachtig 
goedkoop vermaak- en pretcentrum 
aan zee bij New York) lijkt te worden 
is jammer. De chique hotels, zo karak-
teristiek van vorm, zo vol allure, ver-
dwenen; de doos die terugkwam bij 
de haven, is ook bouwkundig niet veel. 
Iemand schreef mij, dat de zonsonder-
gang zich zo mooi weerspiegelt in de 
glazen wanden van die verblijfsdoos, 
maar daar kan noch de architect noch 
het hotel iets aan doen: de zon is gratis 
en draagt niet bij aan de grandeur van 
Scheveningen. 

Scheveningen is de bakermat van mijn 
emoties, ik ben er geboren, mijn fa-
milie woonde er en het dorp vult mijn 
herinneringen. Den Haag hoort daar 
ook bij. Dat Amare is gekomen vervult 
mij met trots, eindelijk weer eens iets 
van grote allure. Helaas moest de ge-
meente daarvoor het provisorische 
Zuiderstrandtheater, een sympathiek 
mooi theater, weer afbreken, nu de 
allure zich weer verplaatst naar het 
stadscentrum. Het zou de buurt op 
hebben kunnen peppen en een cultu-
rele impuls aan Scheveningen geven. 
Er worden soms keuzes gemaakt die 
je later betreurt. Zo kan ik wel janken 
als ik het prachtige gebouw van mis-
schien de grootste architect van Ne-
derland, Herman Herzberger, zie, het 
oude ministerie van Sociale zaken bij 
het station Laan van NOI, dat ook moet 
verdwijnen. Het Zuiderstrandtheater, 
zou, naast het Circustheater, de Lour-
deskerk en de YCMA een belangrijke 
culturele impuls aan mijn dorp en onze 
badplaats hebben kunnen geven: een 
‘booster’

Hans Franse

Wandelende toeristen weten de Keizerstraat vanaf de boulevard 
moeilijk te vinden. Hij is van bovenaf nauwelijks te herkennen 
voor wie Scheveningen minder goed kent. Links staat een appar-
tementencomplex dat het zicht op de winkelstraat beneemt en de 
Kalhuisplaats zelf is ook niet bepaald een ‘binnentrekker’. Daar 
gaat op termijn verandering komen, want de kop van de Keizer-
straat is aan revisie toe. De gemeente Den Haag presenteerde op 
25 mei in het Kalhuis schetsontwerpen aan de leden van de Werk-
groep Keizerstraat.

Met meer groen, een podium en nieuw straatmeubilair moet de 
‘kop’ één geheel gaan vormen met de Keizerstraat. Onder het plan 
vallen het stuk boulevard recht voor de Kalhuisplaats, de Kalhuis-
plaats zelf en de ruimte rondom de Oude Kerk. Bij de bijeenkomst 
van de Werkgroep Keizerstraat waren WOS-leden, ondernemers, 
kustbewoners, boulevardmanager Eite Levinga en vijf afgevaardig-
den van de gemeente aanwezig. Projectleider Sanne Oehlers heette 
iedereen welkom. “Vanavond bespreken we vier ontwerpen voor 
de kop van de Keizerstraat”, aldus Oehlers, “waarmee we een im-
puls willen geven aan dit stukje Scheveningen. Verbinding, dyna-
miek, herkenbaarheid  en historie spelen in de schetsen een rol. 
In 2018 waren er al plannen, nu is een budget beschikbaar van 1,5 
miljoen euro voor de herinrichting. We zitten nu in de ontwerpfa-
se”. “Er zijn twee fases”, legde landschapsarchitect Klaas Hilverda 
uit. “Fase 2 behelst het ontwerpen van de boulevard/zeewering bij 
de Keizerstraat. Aanpak hiervan is complexer en moet voldoen aan 
andere eisen voor goedkeuring. Daarom gaan we eerst beginnen 
met het ontwerp van fase 1, de herinrichting van de Kalhuisplaats.” 

Ambitieus
De gemeente wil zo snel mogelijk de plannen voor de kop van de 
Keizerstraat rond krijgen. Na de inloopavond van 15 juni waarop be-
woners kunnen kennismaken met de plannen volgt een gang langs 
de commissies Verkeerszaken en Openbare Ruimte voor advies en 
vooroverleg. “Daar moeten we allereerst doorheen zien te komen. 
Hieruit komt een voorlopig ontwerp. Dan hebben we weer een bij-
eenkomst met de Werkgroep Keizerstraat en volgt er andermaal 
een tweede inloop in september. Wederom gaan we daarna naar de 
beide commissies voor vooroverleg. Na al deze voorrondes volgen 
het definitieve ontwerp en besluitvorming, mogelijk al in december. 
Wordt een hele puzzel”, zei Hilverda. Oehlers: “Om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken sturen we op de planning van het infiltra-
tiesysteem in de Keizerstraat. Onderdeel van de werkzaamheden is 
de aanleg van nieuwe riolering onder de Kalhuisplaats. Ambitieus? 
Ja, dat is het zeker.”

Landschapsarchitect Hilverda leidde de aanwezigen langs de vier 
ontwerpen. “Uiteindelijk kiezen we één schetsontwerp. Hèt grote 
probleem is dat er slecht zicht is op de Oude Kerk en de kop van de 
Keizerstraat door de jaren ’80 nieuwbouw aan de Kalhuisplaats. Er 
is sprake van een zichtlijnblokkade. 

Verkeer op de boulevard vormt voor toeristen een drempel om de 
oversteek naar de Keizerstraat te maken. De bebouwing helpt niet 
mee mensen naar binnen te trekken. Er is geen verbinding tussen 
de Keizerstraat en de kust. In drie van de vier schetsen is sprake van 
een samensmelting van de ‘kop’, Kalhuisplaats en Keizerstraat. Als 
het ware loopt de Keizerstraat vloeiend over in de Kalhuisplaats en 
boulevard. In ons eerste ontwerp blijft de bebouwing de bebouwing 
en is er alleen een herinrichting van de ‘kop’ met onder meer een 
podium, groen en banken.”

Klimaatadaptief
Alleen variant 2 vormt de uitzondering. In dit ontwerp is de ‘kop’ 
een afzonderlijk plein, dat los staat van de Kalhuisplaats. Hilverda: 
“We kozen hier voor een verbeterde boulevard-oversteek met na-
tuursteen.” In alle schetsen is ruimte voor meer groen rond de kerk 
en de Kalhuisplaats. Variant 2, bijvoorbeeld, kenmerkt zich door 
duin-eigen flora in aan te leggen groenstroken langs Kalhuisplaats 
en ‘kop’. “Dat groen maakt het samen met het natuursteen meer 
uitnodigend voor toeristen naar binnen, de Keizerstraat te lopen. 
Het is een prettiger route”, aldus Hilverda. “Er is ook een groene 
rand met bloeiende planten en een houten podium. Voorts zijn er 
drie terrassen op en rond de Kalhuisplaats. Het plein stopt bij de 
kerk.” In model 3 is de Keizerstraat weer één met de Kalhuisplaats, 
is er meer groen zichtbaar op de schets. “Dit is een klimaatadap-
tief ontwerp met opvang van water in de grond. Tussen de twee 
groenstroken aan de beide zijden van de Kalhuisplaats loopt als het 
ware een pad naar zee. Eventueel kunnen we bankjes in het groen 
plaatsen. Het terras en het podium komen in dit ontwerp niet te-
rug.” Model 4 toont een afstandje tussen het nieuwe groen en de 
bebouwing aan de noordkant van de ‘kop’, meer stedelijke elemen-
ten, een bank met verlichting erin voor een leuke sfeer ’s avonds en 
meer groen aan de kant van de Oude Kerk. In dit schetsontwerp heb 
je goed zicht op de ‘kop’ vanaf de boulevard.”

Voor beleidsmedewerker Rick Zijderveld is de inrichting van de 
Keizerstraat een item om aan te stippen. “We moeten onderzoe-
ken wat we qua invulling van de winkels willen. Het moet aanslui-
ten bij de openbare ruimte. Waar staat de straat over 15 jaar? Dat 
is belangrijk om over na te denken. De Kalhuisplaats moet, om te 
beginnen, meer een levendige plek worden die aantrekkingskracht 
heeft.” Alle ontwerpen ten spijt, de schetsen ogen nog wat flets, 
ondanks de ingetekende groenstroken. Er is meer nodig om van de 
‘kop’ een aantrekkelijke entree van Scheveningen-Dorp te maken. 
Verlichting ontbreekt nog bijvoorbeeld of visserij-gerelateerde trek-
kers in het publieke domein. “Verlichting is inderdaad een belang-
rijk onderdeel”, erkent Hilverda. “We moeten nog bekijken of dat 
moderne of klassieke lantarens moeten worden. Uiteindelijk is ons 
doel een aangenamere en zichtbare route naar de Keizerstraat te 
creëren.”

Gemeente presenteert ontwerpen
kop Keizerstraat
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De Vereniging van Strandexploitan-
ten Scheveningen heeft sinds begin 
dit jaar een nieuwe preses. Martin 
Wörsdörfer, voormalig lid van de 
Tweede Kamer voor de VVD, mag 
zich voor de komende vier jaar voor-
zitter noemen van de belangenclub. 
Een functie die Martin op het lijf ge-
schreven is en hem nu al veel plezier 
verschaft. Hij heeft plannen die hij 
op de agenda wil zetten, zoals de 
aanpak van de verkeersproblema-
tiek ’s zomers. 
We ontmoetten Martin recent on-
der een stralend zonnetje op de 
Pier.

Martin Wörsdörfer zit er ontspannen bij. 
Daar heeft hij alle reden toe, want hij 
heeft ontzettend veel zin in zijn voorzit-
terschap. “Vanaf begin dit jaar ben ik het 
gezicht van de VVS, een vereniging waar 
bijna alle strandtenten, van de haven tot 
het eind van het Zwarte Pad, lid van zijn”, 
begint Martin. “Vanuit deze functie ben ik 
de schakel tussen de strandtenthouders en bijvoorbeeld de 
gemeente. De Toekomstvisie Scheveningen-Bad 2040 en 
de nieuwe huurovereenkomsten voor strandtenthouders 
zijn zaken die komende tijd gaan spelen. Over dat laatste 
zal ik als voorzitter namens de strandexploitanten met de 
gemeente gaan onderhandelen. En ik ben aanspreekpunt 
voor de bewoners van Scheveningen. Het is belangrijk dat 
we met elkaar blij zijn om op Scheveningen te wonen. Be-
woners mogen geen overlast ondervinden van toerisme 
en de ondernemers moeten lekker kunnen ondernemen. 
Ik zoek graag de gedeelde belangen. Heb oog voor de 
klachten van bewoners, maar ook voor die van de onder-
nemers.” 

Martin studeerde voor hij naar Den Haag kwam fiscale eco-
nomie in Rotterdam. Vier jaar lang was hij Tweede Kamerlid 
van de VVD, daarvoor negen jaar Haags gemeenteraadslid 
voor dezelfde partij, waarvan vijf jaar fractievoorzitter. Als 
iemand de Haagse gemeentepolitiek van binnenuit kent, 
dan is het Martin. En dat kan handig zijn bij zijn nieuwe 
rol. “Ik ben een voorzitter zonder eigen strandtent en het 
leek mij desondanks leuk me verkiesbaar te stellen voor 
deze gave post”, aldus Martin. “Voordelig, want zo heb ik 
meer afstand en kan ik alle deelbelangen overzien. Daarbij 
is het handig dat de voorzitter de politiek, die belangrijke 
beslissingen neemt, kent.” Martin is dol op de strandtent- 
houders, zo bekent hij. “Ze durven, steken hun nek uit. Het 
zijn harde werkers. Top dat ik voor ze mag werken!” 

Nachtbussen terug
Overlast en drukte zijn een heikel punt op Scheveningen en 
ook hierover kan Martin zijn zegje doen. “Overlast, veilig-
heid en verkeersoverlast staan hoog op mijn lijstje om aan 
te stippen als voorzitter van de VVS. Elke week hebben we 
dinsdagochtend een korte call tussen de gemeente, hand-
havers, bewoners en ondernemers. Met elkaar delen we 
onze ervaringen of verwachtingen. Bijvoorbeeld ’s zomers, 
wanneer er evenementen zijn op Scheveningen, is het be-
langrijk in te schatten wat de publieksstromen zullen zijn. 
Qua vervoer wil ik de nachtbussen terug die onlangs ge-
schrapt zijn doordat er minder mensen gebruik van maken. 
Sterker, ik zie graag dat ze zelfs langer doorrijden ’s nachts. 
Dat komt de veiligheid ten goede: voor die jongeren die 
wat gedronken hebben, maar ook voor het personeel dat in 
de nacht veilig naar huis wil. Verder denk ik aan dynamisch 
verkeersmanagement, waarbij de gemeente digitalisering 
en data inzet, zodat automobilisten ’s zomers bij Zoeter-
meer al van te voren weten dat de parkeerplekken vol zijn. 
De ondernemers willen mensen op het terras en bewoners 
geen draaiende auto’s in hun straat. Drukte in de straten 
rondom het strand is niet fijn voor bewoners èn onderne-
mers. Zit je in de auto, dan zit je niet op het strand, dus 
daar is een oplossing voor nodig. Als je in de buurt woont, 
hebben we liever dat je met de fiets komt, met het OV of 
zelfs over het water. Het is belangrijk dat bezoekers kunnen 
kiezen wat ze willen en dat het geregeld wordt. Ik verwacht 
van de gemeente meer creativiteit.”

Midden-boulevard
Creativiteit mist Martin namelijk. Ooit 
was er sprake van het maken van een 
soort ringweg rond Scheveningen met 
een tunnel richting Kijkduin. “De afwe-
zigheid van zo’n weg merkt iedereen. 
Waarom is die tunnel er niet? Men was 
bezig met plannen voor een metro rich-
ting Scheveningen-Bad. Nou, leg dat ding 
dan aan. Handhavers pakken scooterrij-
ders al aan, nu dat dynamisch verkeers-
management nog. Vergroot het aantal 
parkeerplekken op de boulevard.” Maar 
er is nog meer gaande op Schevenin-
gen-Bad, weet Martin. “De midden-bou-
levard gaat straks op de schop. Dat gaat 
overlast geven. Je kunt als badgast straks 
minder makkelijk bij de strandtenten ko-
men. Als VVS zijn we in overleg met het 
bouwbedrijf hoe we ervoor kunnen zor-
gen dat die ondernemers kunnen blijven 
werken. De strandexploitanten trekken 
in deze samen op.” En dan is er nog de 

kwestie van de vier vuilophaaldiensten. 
“Rijden er dus meerdere vuilniswagens in de 

ochtend over de boulevard en dan ben ik er voorstander 
van dat we dat anders gaan doen. Wellicht is één dienst wel 
beter. Beter voor het milieu en goedkoper, dus dat komt op 
mijn agenda.” 

Jaarrond?
Het voormalige Tweede Kamerlid is voorstander van duur-
zaam ondernemen. “Hierover moeten we met zijn allen na-
denken. Meer zonnepanelen op het dak is een optie, maar 
er moet ook zo min mogelijk plastic afval zijn. Ik hoop op 
ruimte daarvoor. Maar als je duurzaam bezig wilt zijn als 
ondernemer dan lukt dat beter als je jaarrond mag bouwen 
en staan met je strandtent. Dat scheelt namelijk op- en af-
bouw en dat is duurzaam. Nu gaan veel kosten en uitstoot 
zitten in die kraan- of vrachtwagen die aan het begin en 
het eind van het seizoen komt. Ook het telkens weghalen 
van het betonpad door de gemeente kost geld en is vervui-
lend. Voor jaarrond mogen staan ga ik me inzetten. In prin-
cipe voor elke strandondernemer die dat wil. Tegelijkertijd 
moet je als bezoeker ook van een leeg strand kunnen ge-
nieten. We moeten het goed bekijken. Overigens is het niet 
de wens dat iedereen dan in de winter open is, daar heeft 
ook de horeca op de boulevard teveel nadeel van. Al dit 
soort dingen maken mijn voorzitterschap superleuk en ik 
heb er lol in. Ik kan een heel jaar vullen.”

Strandrace
Voorzitterschap van de VVS is in principe voor vier jaar. 
“Met een eventuele verlenging van nog eens vier jaar”, 
vertelt Martin. Hij heeft het druk, maar hij lijkt ervan te 
genieten. “Ik noem het een succes dat ik met iedereen in 
gesprek mag gaan en dat we kijken hoe we relaxed met el-
kaar kunnen samenleven hier. Ik ben gek op Scheveningen 
en ik ga er nooit meer weg.” Met dat Scheveningen gaat 
het helemaal goedkomen, daar is Martin Wörsdörfer van 
overtuigd. Hij doelt op de veiligheid en de verkeersover-
last. Maar oude evenementen terugbrengen zou ook mooi 
zijn. “Van mij mag de strandrace terugkomen en ik maak 
me sterk voor de terugkeer van het vuurwerkfestival dat 
ook dit jaar niet gaat plaatsvinden. We werken er nu aan 
om het volgend jaar tot een succes te maken. Maar wel op 
meerdere plekken tegelijk. Dat is goed voor de klandizie 
voor alle Scheveningse tenten, zowel op de boulevard als 
op het strand.” Scheveningen is belangrijk, vindt Martin. 
“Het dorp is het tweede economische hart van Den Haag. 
Tienduizenden mensen hebben hier plezier. Zonder Sche-
veningen geen Den Haag.”

Tekst en foto:
Harry Oosterveen

Martin Wörsdörfer’s volle agenda
Voorzitter VVS: ‘Zonder Scheveningen geen Den Haag’

Minder afhankelijk van gas?
Isoleren is bijna altijd een goed idee

Stijgende gasprijzen, hoge woon-
lasten en energiearmoede. We 
hebben er allemaal mee te maken. 
Steeds meer mensen willen minder 
afhankelijk worden van het duurder 
wordende gas. Voor bijna iedereen 
is isloleren de meest logische eer-
ste stap. Want voor energie en gas 
die je niet nodig hebt betaal je ook 
niet. 

Maak een afspraak voor een 
gratis adviesgesprek met een van 
de energiecoaches van 
Gasvrij Scheveningen. 
Zij informeren u graag 
over de mogelijkheden.

Kijk op www.gasvrijscheveningen.nl onder de kopje energiecoach aanvragen.
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Rubriek: Update van
Stadsdeelkantoor Scheveningen
  
In deze terugkerende rubriek geeft het stadsdeelkantoor van Scheveningen een update over 
wat er speelt in Scheveningen-Dorp. In deze update staat het tegengaan van meeuwenover-
last centraal. Zo legt milieubeheerder Roy Groenewegen uit waarom het lastig is meeu-
wenoverlast aan te pakken. Ook geeft hij tips over wat u kunt doen om meeuwenoverlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

Op dit moment is de broedperiode van meeuwen in volle gang. Tijdens de broedperiode, van 
april tot en met augustus, ervaren sommige mensen in Scheveningen-Dorp overlast. Als ge-
meente proberen wij deze zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit is lastig omdat de meeuw een 
beschermde diersoort is volgens de wet natuurbescherming. Hierdoor is het verboden om de 
eieren van meeuwen uit het nest te halen, te beschadigen of te vernielen. Ook het verwijderen 
van meeuwennesten of met opzet bang maken van meeuwen mag niet. Deze regels gelden voor 
iedereen, dus voor bewoners en de gemeente.

Gebruik de gele zakken
Haalt de gemeentereiniging bij u het huisvuil nog in vuilniszakken op? Gebruik dan de extra ste-
vige gele vuilniszakken. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze 
extra stevig zijn. Ook schrikt de kleur meeuwen af. Zet de vuilniszakken aan de stoeprand op de 
dag van vuilophaal. Bind de zakken goed dicht. De gemeente biedt deze zakken gratis aan van 
1 maart tot en met 1 november. U kunt de zakken (één rol per keer) ophalen bij Buurtcentrum 
Kommunika aan de Jurriaan Kokstraat 177.

Actie gele vuilniszakken
Om de gele vuilniszakken onder de aandacht te brengen, gingen jongeren vorige maand huis-
aan-huis langs bij bewoners van de Jurriaan Kokstraat. Samen met de gemeente deelden zij bij 
ieder huis een rol gele vuilniszakken en flyers uit. Bewoners reageerden positief op de actie en 
zij vonden het leuk dat de jonge generatie hieraan meewerkte. De volgende ochtend, bij ophaal 
van het huisvuil, stonden er al veel gele vuilniszakken op straat. Ik hoop dat bewoners de gele 
zakken blijven gebruiken, want ze helpen bij het tegengaan van meeuwenoverlast, maar ook 
tegen zwerfvuil. Een schone straat zonder rommel van opengepikte vuilniszakken, daar wordt 
iedereen toch blij van?

Want kunt u nog meer doen?
Om meeuwenoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat u de meeuwen niet 
voert. Ziet u dat iemand meeuwen voert? Vaak is dit goed bedoeld en helpt het wanneer u 
uitlegt dat dit juist voor overlast kan zorgen. Daarnaast helpt het om geen afval of etensresten 
op straat te gooien.

Meld overlast van meeuwen
Eerder gaf ik al aan dat het lastig is om hard op te treden tegen meeuwenoverlast. De ge-
meente verzamelt wel informatie over locaties van overlast gevende meeuwen. U kunt de 
overlast melden via de website van de gemeente. Hiervoor gaat u naar www.denhaag.nl en 
zoekt u op ‘Meeuwenoverlast beperken’. In het gelijknamige artikel staat het formulier waar-
mee u overlast van meeuwen kunt melden.

Ik hoop dat zoveel mogelijk bewoners aan de slag gaan met de genoemde manier om overlast 
van meeuwen tegen te gaan. Want samen maken we het verschil en dragen wij ook bij aan 
een schone wijk. Heeft u vragen over de gele vuilniszakken? Laat het weten via milieuscheve-
ningen@denhaag.nl.

Update Actie Weesfietsen

In onze vorige editie schreven wij al over de 
weesfietsenactie in het Renbaankwartier. Er 
zijn al meer dan zestig fietsen ingeleverd bij 
stadsboerderij ’t Waaygat door bewoners die 
hun fiets zelf niet meer gebruiken en deze een 
tweede leven willen geven. Stichting Leren 
Doen knapte inmiddels al veel van deze fiet-
sen op en maakte mensen blij met een nieuwe 
fiets. De actie loopt nog tot en met 1 oktober 
2022, dus als u nog een fiets heeft die u niet 
meer gebruikt, breng deze dan naar ’t Waay-
gat aan de Havenkade 75 en geef uw fiets een 
tweede leven! Zo maakt u de stoep vrij en een 

ander blij! Fietsen kunt u iedere dinsdag tot en 
met zondag, tussen 10.00 uur en 15.00 uur in-
leveren. 

Nieuwe gemeentelijke website voor Scheveningen
Als gemeente zoeken we naar goede manieren om informatie met u te delen of met u in ge-
sprek te gaan. Over het actieplan, maar ook over andere zaken die in stadsdeel Scheveningen 
spelen. Met de nieuwe website scheveningen.denhaag.nl hoopt de gemeente daarin een be-
langrijke stap te zetten. De website is al in de lucht; u vindt er actuele informatie over Actieplan 
Scheveningen en de projecten in Scheveningen-Dorp. In de komende maanden bouwen we de 
website verder uit met informatie over het stadsdeel en de wijken. Ook komen er meer moge-
lijkheden om de dialoog met elkaar aan te gaan. Uiteindelijk vervangt deze pagina de huidige 
stadsdeelpagina www.denhaag.nl/scheveningen.

Roy Groenewegen 
Milieubeheerder

Scheveningen duikt nu en dan op in romans. 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 drieluik. “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 2.

Helga Ruebsamen, Op Scheveningen
Helga Ruebsamen werd op 4 september 1934 in Batavia, Nederlands-Indië, gebo-
ren. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog verhuisde het gezin naar Den Haag, naar 
de Van Alkemadelaan 47. Na de oorlog ging Helga naar het Maerlant Lyceum en 
na haar eindexamen vertrok ze naar Parijs, waar ze balletlessen volgde. Na enige 
tijd kwam ze terug naar Nederland en ging als verslaggeefster bij Het Vaderland 
werken. Ze publiceerde haar proza met grote tussenpozen, mee stal verhalen. 
De roman Het lied en de waarheid kwam in 1998 uit en werd een succesvolle 
comeback. Haar laatste publicatie daarvoor was namelijk in 1988, de verhalen-
bundel Op Scheveningen. De spanning tussen het burgerbestaan van ‘keeping up 
appearances en de bevrijdende verloedering aan de zelfkant was een constante 
in haar werk’. In Bzzlletin 224 (maart 1995) bespreekt Helga Ruebsamen haar 
eigen fragmenten over Scheveningen, met name uit de verhalenbundel Op Sche-
veningen: Mijn observaties over Scheveningen en de Scheveningers zijn typisch 
voor iemand, die hier alleen maar te gast is; een vreemdelinge, een buitenstaan-
der. Daarom misschien dat ik, liever dan over Scheveningers, schrijf en schreef 
over degenen die net als ik altijd 
buitenstaanders zullen blijven, 
ook al wonen wij hier sinds jaar en 
dag, sinds onheuglijke tijden. Een 
voorbeeld:

“Het bultige duin lag er aan het 
zuideinde van de boulevard bij als 
een versteend fabeldier, de rug 
welfde zich hemelwaarts en de 
treurige, hangende kop was ver-
langend gericht naar zee. Bouw-
vallige huisjes bespikkelden als 
wratten het lijf, de kop droeg een 
grijze haan, een granieten Ge-
denknaald, die aan iets herinner-
de wat iedereen hier al lang was 
vergeten. Vernieuwers waren al 
jaren bezig de oude badplaats een 
kunstgebit in de kaken te schui-
ven, van hagelwitte woontorens 
en glinsterende gebouwen. Keek 
je nu vanaf zee naar haar verondersteld verjongde glimlach dan zag je de ver-
trouwde mummelmond opengesperd in een ontdane grijns. In de hoek rechts 
boven prijkte tussen de paarlen nog altijd de rotte kies.”

Willem Brakman, De sloop der dingen
De hoofdpersoon, een in de provin-
cie rustend arts, keert terug naar 
het toneel van zijn jeugd, Duindorp. 
Hij logeert er bij verscheidene hos-
pita’s, zodat allerlei plekken uit zijn 
herinnering de revue kunnen pas-
seren. De huizen ‘waar alles zich 
afspeelt, heeft afgespeeld of nooit 
heeft afgespeeld’ vallen onder de 
slopershamer: de hele buurt gaat 
eraan, ondanks de oorlog die tus-
sen de overheid en de bewoners 
ontstaat: 

“Ik zwierf als aangenomen spie van beide kanten ongestoord wat rond en zag 
zodoende dat in de Markensestraat al een begin was gemaakt met de sloop. Het 
huis van mijn ouders kreeg een paar kleine, als het ware verontschuldigende 
duwtjes tegen de gevel, waarna het totaal ineenstortte tot in de geringste onder-
delen toe, iets wat mij sterk aan mijn vader deed denken. Het ontstane gat gaf 
daarbij ook nog de blik vrij op wat men gewoonlijk de achterkant van de huizen 
noemt. Als in een prentenboek ontvouwde zich hier het wonen in de Marken-
sestraat, een barok schouwspel: duiventillen van een onthutsende inventiviteit, 
prieeltjes als zo uit een droom, gemaakt van suiker en koek, bouwwerkjes van 
bloemen, goudvissen in sierlijke vijvertjes, trapjes naar de buren, in alle kleuren 
geschilderde hekken, konijnenhokken, windvanen, plastic beeldjes die tegen een 
stootje konden, vlaggenmasten voor de koningin. Langzaam daalde hierover het 
stof van mijn ouderlijk huis zodat een vergrijsd landschap ontstond, het zachtste 
verwijt dat mijn ouders konden bedenken. Wel trachtte men dat beschaamd aan 
het oog te onttrekken door er wat duiventillen en prieeltjes over heen te trekken, 
maar het was er.”

Wordt vervolgd

Ton van Rijn, trn@ziggo.nl

Scheveningen in de Nederlandse 
lectuur en literatuur II

Blauw label aan achtergelaten fiets.
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IN MEMORIAM IMMETJE 
24 juni 1933  -  18 april 2022

Er was eens, …………onze Immetje……..

Een zeer geliefde vrouw op Scheveningen,

Kranig, krachtig en vooral creatief.

Regelmatig sierden haar praetjes als pareltjes de Scheveninger en de Klinker.

Haar boeken met verhalen en gedichten staan bij velen van ons in de kast.

Om onze waardering voor haar enorme inzet om de Scheveningse taal levend te houden 
willen wij het gedicht Mijn Dorp Scheveningen nogmaals onder de aandacht brengen.

Mijn DORP SCHEVENINGEN

Altijd zijn er nog die smalle straten

waar vrouwen in klederdracht stonden te praten

Altijd zijn er nog die kleine huizen

Waar en omheen je de Noordzee hoort ruisen

Altijd weer loop ik te genieten langs de waterkant

en bewonder op het strand de talloze schelpen in het zand

Altijd moet ik mijn dorst naar vroeger laven

door even te wandelen naar de haven

Altijd zal het binnen in mij zingen

Wanneer ik denk aan mijn dorp Scheveningen.

Nu en altijd.

           

 E. S. L. Moen-Knoester (Immetje) 

Op 8 april 2017 heeft Immetje samen met burgemeester Pauline Krikke in de 
Wassenaarsestraat het door haar zelf geschreven gedicht Mên Durrep Scheveninge en de 

door haar geschilderde Garrentpelsters uit het boek Scheveningse sprookjes in dialect 
onthuld.

Wij zullen haar warme hartelijke persoonlijkheid op Scheveningen missen.

Ger, haar trouwe hulp en ondersteuning bij haar creatieve werkzaamheden, wensen 
wij heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van zijn onafscheidelijke maatje 

Immetje.


