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Mis niets en vind
ons op Facebook
WOS Wijkoverleg

Scheveningen-Dorp

Is Scheveningen-Dorp voor u ook het 
‘neusje van de haring?’ Dan hebben 
wij goed nieuws. Wijk Overleg Sche-
veningen-Dorp (WOS) vernieuwt. Zo 
kunnen we de belangen van inwoners  
blijven vertegenwoordigen richting de 
gemeente, projectontwikkelaars, poli-
tie en andere partijen. Hoe het nieuwe 
WOS er uit gaat zien is ook voor ons nog 
een verrassing. Op dit moment liggen 
de potloden en gummen op de tekenta-
fel. We staan er open in: alles mag an-
ders en er zijn geen heilige huisjes.

WOS bestaat nu zo’n 50 jaar. Opgericht 
als bewonersorganisatie om als verte-
genwoordiging van de burgers te over-
leggen met de gemeente over het rei-
len en zeilen in de wijk. Mede door de 
inspanningen van WOS en de andere 
acht bewonersorganisaties, hebben we 
een stadsdeel waar we trots op kunnen 
zijn. Maar er zijn nog steeds uitdagin-
gen en die zijn niet meer hetzelfde als 
voorheen. Als WOS moeten we klaar zijn 
voor de toekomst. En daar hebben we 
zin in! Tijdens de laatste openbare ver-
gadering meldden zich meedenkers en 
meedoeners. Dit in combinatie met as-
sistentie van buitenaf, bij het managen 
van het proces en het inrichten van de 
communicatie, maakt het mogelijk om 
stappen te zetten.

Er hangt wat moois in de lucht
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Waar willen we heen?
Als WOS willen we nieuwe groepen 
aanspreken, zoals jongeren, nieuwko-
mers en expats. Natuurlijk houden we 
daarbij de ‘oudgedienden’ in de wijk 
ook binnenboord. Tijdens de afgelopen 
openbare vergadering vormden we drie 

werkgroepen. Een groep die de statuten 
tegen het licht houdt en actualiseert. 
Een groep die de inhoud en doelstellin-
gen toekomstbestendig maakt. En een 
derde werkgroep die kritisch naar de 
communicatie kijkt. Leden van alle werk-
groepen springen de komende weken in 
een denkbeeldige snelkookpan, want er 
moet (mag!) in korte tijd veel gebeuren.

Belangrijk voor (n)u
De komende twee maanden maakt WOS 
pas op de plaats. We focussen op de 
herinrichting van de eigen organisatie. 
Er zijn dan even geen openbare vergade-
ringen. In De Klinker krijgt u updates van 
de stand van zaken. Als de nieuwe WOS 
op de rails staat gaan we zéker een be-
roep op een ieder doen. Want al moeten 
we de koers nog bepalen, zeker is dat we 
straks veel handen en hoofden kunnen 
gebruiken. Niet alles kan tegelijk. Het is 
een proces waarin we stapsgewijs zaken 
oppakken. Dus gun ons wat respijt, u 
kunt er zeker van zijn dat wij hard wer-
ken aan een vernieuwd WOS. Wie input 
heeft voor dit proces, of wie een kwes-
tie heeft die hulp van WOS behoeft, kan 
ons natuurlijk blijven aanspreken of mai-
len. Er komt ook een nieuwsbrief. Wilt u 
op de verzendlijst? Meld u dan aan via 
wos@scheveningendorp.nl
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Van de redactie

De afgelopen weken had ik twee Mighty Tonka Dump Trucks 
afgewerkt en opnieuw gespoten. Tussendoor zocht ik op 
Marktplaats naar nieuwe projecten, maar moest ook nog een 
Mighty Crane in de autoplamuur zetten. Daar zat toch meer 
werk aan dan gedacht. Heel hinderlijk. Als je tenminste een 
beetje vaart wilt maken. Als journalist volg ik de oorlog in Oek-
raïne van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, alsof het een één 
of andere gare Netflix-serie betreft die je van begin tot eind 
wil volgen. Druk, druk, druk dus. Ik zou nog bijna vergeten dat 
er zoiets als een wijkkrant bestaat die De Klinker heet en die 
ik nog moet volplempen met allerhande leesvoer. Maar wat 
zou het onderwerp van mijn nieuwe column dan moeten zijn? 
Ik had geen idee. Het moest wel ergens over gáán, want deze 
zichzelf respecterende krant is niet de Naargeester Courant 
van het dorp verderop. Over politiek kan het niet gaan of over 
valse Russen, want dat valt buiten onze ‘scope’. Nu had ik de 
afgelopen weken allerlei ontmoetingen met bijzondere en leu-
ke Scheveningers. Leuk om het eens daarover te hebben dacht 
ik zo. We barstten als vissersdorp altijd al van de markante 
persoonlijkheden, dus laten we die er eens uitlichten.

Volgens mijn vader had Scheveningen in de jaren 50 en 60 een 
heuse dorpsgek in de Keizerstraat wonen. “Die moest je niet 
provoceren”, lachte hij, “want dan had je de kans dat-ie een 
emmer water over je heen smeet.” Dat verhaal vond hij zo 
vermeldenswaardig dat hij het ons meerdere keren vertelde. 
Ik zag het helemaal voor me: een druipende, kletsnatte pest-
kop. Ik kende ook een merkwaardige kerel. Dat was meneer 
Stoffels, bij leven en welzijn docent Duits op de Savornin Loh-
man MAVO aan de Hoge Prins Willemstraat. Meerdere keren 
keken we als klierende scholieren elkaar meewarig aan als 
Stoffels weer eens een wesp doodsloeg, het beest tussen de 
vingers nam onder het hummen van’tamtamta-tam tamtam-
ta-tam’ en het dooie dier zo pardoes het raam uit liet vallen. 
De meest plechtige defenestraties die ik ooit zag. Hij beweer-
de een ‘vuurtorenhoofd’ te hebben: hij draaide dan zijn hoofd 
constant van links naar rechts: “Laat dat spieken tijdens deze 
toets maar zitten, want ik zie alles”, waerschouwde hij dan. 
Ook liep hij demonstratief met zijn rug, als een soort krab, 
langs de muren met zijn gezicht naar de klas gekeerd, zo bang 
voor afkijkende leerlingen was hij. Ik was blij dat ik Duits liet 
vallen als een baksteen…

Heden ten dage heb je vooral lieve en leuke mensen op Scheve-
ningen. Ik ontmoette Victorya, een gevluchte Oekraïense, die 
welwillend meewerkte aan een interview dat u verderop kunt 
lezen. Ze werkt als vrijwilligster in het Kalhuis op woensdag 
en donderdag en maakt door haar werkzaamheden Scheve-
ningen een stukje mooier, terwijl Rusland haar land probeert 
te vertrappen. Of neem Esther Blom, van Minder Grijs Minder 
Groen die lyrisch wordt van een pas geplaatst ORAC-tuintje. 
Onvermoeibaar zet ze zich in voor een groener Scheveningen. 
We hebben Kiek Bangert. Ook die maakt Scheveningen een 
stukje mooier. De beeldhouwster is bijna klaar met een prach-
tig beeld van een surfer op de fiets die straks toeristen naar 
de Keizerstraat moet lokken. Energiecoach Hans Grijzen ging 
bij Renate en Kim uit de Wimpelstraat langs om gratis advie-
zen en tips te geven aangaande de verduurzaming van hun 
woonstee. En onze vaste columnist van dienst presenteerde 
zaterdag 1 oktober een prachtige dichtbundel in Boekhandel 
Douwes. Hans Franse had mij gevraagd hem te interviewen 
voor een klein publiek. Ik kon het niet laten te glimlachen bij 
alle laconieke, gortdroge grappen die alleen erudiete mannen 
als hij kunnen opdissen. Ik vond het een eer hem te mogen 
interviewen. Wat hebben we toch een fijn dorp zo met zijn 
allen! En wat is het toch leuk om over al die mooie en leuke 
mensen te mogen schrijven!

Harry Oosterveen

Facelift voor speeltuin
De speeltuin in de Adriaan Coenenstraat is aan vervanging toe. De speelbeheerder van 
stadsdeel Scheveningen gaat hiermee aan de slag. Het is belangrijk dat de kinderen uit de 
buurt blij zijn met de nieuwe speelgelegenheid.

Op woensdag 26 oktober 2022 zijn de speelbeheerder en een collega van het stadsdeelkan-
toor in de speeltuin om erover te praten. Komt u ook? Er staat koffie of thee klaar. Onder het 
genot van stroopwafels luisteren zij graag naar de ideeën van de kinderen en hun ouders. 
Tijd: 13.00 tot 14.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Kunt u er niet bij zijn, maar heeft wel u een vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar we-
sley.neervoort@denhaag.nl. Na de bijeenkomst gaat de speelbeheerder met de wensen en 
ideeën aan de slag. Hij laat dan twee tot drie ontwerpen maken waar de kinderen uit kunnen 
kiezen. U ontvangt een brief als de ontwerpen af zijn. De speeltuin met de meeste stemmen 
haalt het. De speelbeheerder verwacht dat het speelveld in maart 2023 op de schop gaat.

“Ik kijk uit naar een mooi nieuwe speeltuin en hoop dat veel kinderen willen meedenken”, 
laat stadsdeeldirectrice Mendy van Veen weten.

Weesfietsenactie succes
Onder het mom ‘maak de stoep vrij en een ander blij’ zijn meer dan honderd ongebruikte 
fietsen van de stoep gehaald. De pilotactie van bewoners Marijke en Anke, stadsdeelkan-
toor Scheveningen en leerwerkbedrijf Leren Doen zorgde voor meer ruimte op het trottoir 
in het Renbaankwartier. De opgeknapte rijwielen gingen naar inwoners van Den Haag die 
geen geld hebben om een nieuwe fiets te kopen.

Bij de actie die van april tot en met september 2022 liep, kregen mogelijk in ongebruik ge-
raakte fietsen een blauw label. De bewoners liepen op drie momenten een rondje door de 
buurt met handhaving en de milieubeheerder om fietsen te labelen. De eigenaren ervan 
konden deze zelf naar stadsboerderij ‘t Waaygat brengen. Met de vele ingeleverde fietsen 
is de actie een succes. Ook handhaving merkte op dat er minder ongebruikte fietsen op de 
stoep stonden. De gemeente gaat de pilot evalueren om te kijken of zij deze ook op andere 
plekken in Den Haag kan inzetten. Heeft u nog een fiets die u niet meer berijdt? Lever hem 
dan in bij de Mallemok (Westduinweg 38d). Lees meer over de actie op: www.denhaag.nl/
actieweesfietsen.
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Wanneer je in de Keizerstraat langs Studio 
26 loopt en je kijkt naar binnen, dan valt je 
oog onmiddellijk op het grote project waar 
beeldhouwster Kiek Bangert mee bezig is. 
Gezeten op een oude fiets zit een surfer, 
een groot surfboard onder zijn arm. Voor-
bijgangers konden de laatste maanden Kiek 
zien werken aan de fietsende surfdude, 
waarmee ze de entree van de Keizerstraat 
aantrekkelijker hoopt te maken. Het beeld 
van de surfer is bijna klaar. In november 
gaat het kunstwerk in delen naar de brons-
gieterij in Waardenburg.

In haar atelier annex galerie heeft Kiek het 
gezellig gemaakt. Overal staan haar bronzen 
opgesteld, aan de muur hangen schilderijen 
van strandgezichten. Achterin, in een stel-
ling, liggen allerlei mallen die ze voor haar 
projecten gebruikte. Een houten beeldhouw-
werk van haar vader staat naast haar balie 
en contrasteert geweldig met alles wat er is. 
Het beeld van de surfer dat ze maakt dient 
een groter doel, zegt ze. “Ik kom uit Haar-
lem en sinds 2017 heb ik hier mijn galerie. 
Al snel kwam ik erachter dat de Keizerstraat 
een leuke straat is die het moeilijk heeft. Fla-
nerende toeristen op de boulevard zien hem 
niet. Ook ontbreekt het aan diversiteit qua 
winkels. Ik kreeg het idee voor een beelden-
route van het Kurhaus naar de Keizerstraat. 
40.000 mensen komen jaarlijks naar muse-
um Beelden aan Zee. Als je dat publiek naar 
de Keizerstraat weet te trekken middels zo’n 
beeldenroute komen ze hier lunchen en dat 
is goed voor de straat.”

Kiek richtte in 2019 speciaal voor dit doel 
een stichting op en schreef een plan dat ze 
aan de gemeente voorlegde: Art Sea District. 
“Het idee was door een route met vijftien 
toegankelijke kunstwerken, beelden en bij-
voorbeeld street art, de boulevard meer al-
lure te geven en koopkrachtig publiek naar 
de Keizerstraat te krijgen. Ook stelde ik een 
commissie samen van kunstliefhebbers en 
zakenmensen om de beeldenroute te kun-
nen realiseren. De gemeente vond het een 
leuk plan, maar vond dat we het zelf moes-
ten organiseren. Wethouders pakten het 
plan niet op, jammer genoeg. Alles stond in 
de steigers en toen brak corona uit. Ik had 
er al zoveel werk in gestoken, dat ik het alle-
maal even wilde laten rusten. Gedurende de 
pandemie zag ik veel fietsende surfers voor-
bij komen, met een surfboard onder de arm. 
Dat was zo’n eigentijds Schevenings tafereel! 
Ik besloot een klein beeld van zo’n surfer te 
maken. Iedereen die dat zag zei dat het een 
typische verbeelding is van het huidige Sche-
veningen.”

Crowdfunding
De beeldhouwster besloot het beeldje van 
de surfer uit te vergroten. “Als eerste beeld 
van de route die ik in gedachten heb. Elk 
kunstwerk uit die route moet iets zeggen 
over de historie of het heden van Scheve-
ningen en Den Haag. De beelden die in de 
openbare ruimte komen moeten dichtbij het 
publiek staan en iets vertellen over de om-
geving.” Het maken en laten gieten van zo’n 
groot beeld in brons is niet goedkoop. Kiek 
startte daarom een crowdfundingsactie. “Op 
Vlaggetjesdag, 18 juni, was de aftrap van 
dit project. Ik had van de crowdfundingssi-
te maar veertig dagen de tijd de benodigde 
15.000 euro bij elkaar te krijgen. Zou het 
niet lukken, zou ik alle donaties moeten te-
rugstorten.” Maar de respons was overwel-
digend. Scheveningers doneerden massaal, 
een tientje hier, honderd euro daar. 

“Iedereen wilde meedoen, De BIZ Keizer-
straat, bewoners, vrienden. Er waren ook 
donaties van surfers. “Allen die op Scheve-
ningen surfen mochten in ruil voor een bij-
drage van 100 euro hun naam op de surf-
plank laten zetten. Er zijn nog plekken over 
en als je je naam erop wilt hebben, bel me! 
Voor honderd euro ben je vereeuwigd.” Kiek 
zat wel even in de piepzak. “Een week tevo-
ren dacht ik nog: ‘ik ga het niet redden. Moet 
nog 4000 euro bij elkaar zien te sprokkelen’.” 
Gelukkig vond ze twee sponsors die elk 2000 
euro overmaakten, surfboardenfabrikant 
Brunotti en surfclub Hart Beach. Met deze 
donaties was het geld binnen. “Echt onge-
looflijk eigenlijk dat het gelukt is”, zegt Kiek.

Betonijzer
Drie en een halve maand werkte Kiek vervol-
gens aan haar beeld. De surfer ontsproot zo 
uit haar hoofd. “Het moest een jonge man 
zijn met wapperende lange haren, zoals ik ze 
vaak zie fietsen. Voor de surfer hebben we 
betonijzer in de vorm van een lichaam gebo-
gen. Dat dient als versteviging van het geheel 
en het zit vast aan de fiets. Om het lichaam 
van de surfer de juiste vorm te geven legde 
ik om het betonijzer heen kippengaas wat ik 
vervolgens volspoot met purschuim. Dat kun 
je makkelijk bijsnijden tot de juiste vorm is 
bereikt. Over het geheel bracht ik boetseer-
was aan. De fiets staat in de gietwas. Het 
rijwiel heeft op de voorkant een zitje, want 
het is de bedoeling dat je straks hierop kunt 
gaan zitten om een selfie te maken met de 
Keizerstraat op de achtergrond.” De wielen 
zijn ontdaan van de spaken. 

Om de benodigde stevigheid te verkrijgen 
voor het uiteindelijke bronzen beeld zijn 
die vervangen door houten platen. Door 
die vlakken ontstaat als het ware beweging 
van de wielen. Aan beide zijden van de fiets 
vindt je straks vijf vissen terug, een verwij-
zing naar de vijf omgekomen surfers uit 
2020. “Dit beeld is echter niet bedoeld als 
monument, het moet slechts de surfcultuur 
verbeelden. Maar ik vond het wel gepast om 
een subtiele verwijzing naar dat drama aan 
te brengen.”

Gietmallen
In de Waardenburgse gieterij van Hans 
Steylaert maken de bronsgieters mallen van 
50 afzonderlijke onderdelen. Dat zijn mallen 
van gravel en gips, bestand tegen het hete 
brons. De mallen ontstaan door het gips met 
gravel over de onderdelen te smeren. Als 
het gips in drie dagen uithardt in de oven 
doet de warmte de giet- en boetseerwas 
smelten. Dat heet de ‘verloren was-tech-
niek’. Met de zo ontstane mallen zullen de 
gieters alle bronzen onderdelen vervaar-
digen die ze later aan elkaar lassen tot een 
compleet beeld. “Ze gaan de onderdelen in 
één keer afgieten en het moet in één keer 
goed gaan.” In november gaan de onderde-
len naar Waardenburg. “Eind dit jaar is het 
beeld klaar.” Daarna komt de surfer op de 
Kalhuisplaats te staan, hoogst waarschijn-
lijk daar waar de helling naar boven begint. 
“De landschapsarchitect die de Kop van de 
Keizerstraat ontwerpt, gaat het beeld in zijn 
definitieve ontwerp opnemen”,  vertelt de 
kunstenares trots. 

“Hij vindt het beeld passen bij de Keizer-
straat en waar Scheveningen voor staat. 
De Kalhuisplaats is de perfecte plek, omdat 
je daar de entree van de Keizerstraat goed 
ziet.” Omdat je pas het surfersbeeld kunt 
zien en de Keizerstraat als je op de boule-
vard de strandweg bent overgestoken, pleit 
Kiek voor een tweede beeld dat tussen de 
vissersvrouw en surfer staat als overbrug-
ging, waardoor het publiek de oversteek 
maakt. “Ik denk aan een bronzen afgietsel 
van de walviskaak die in de Oude Kerk staat 
opgesteld. Daar ga ik me voor inzetten.” Kiek 
Bangert hoopt de rest van de beeldenroute 
met de gemeente, kunstenaars en Beelden 
aan Zee te realiseren. “Ik hoop dat mijn sur-
fer hiervoor een podium mag zijn.” Voor nu 
kan ze niet wachten tot haar kunstwerk klaar 
is. “Ik kijk er enorm naar uit, het is erg span-
nend allemaal.”

Tekst en foto:
Harry Oosterveen

De fietsende surfer van Kiek
nadert voltooiing
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Viktoriya Chalaya gaat op de houten trap in 
het Kalhuis zitten. Rustig poseert ze voor de 
camera. Je ziet niets bijzonders aan de jon-
ge vrouw, alleen haar paarsig geverfde haar 
valt op. Ze is hier in Nederland met haar 5,5 
jaar oude dochter Aisha. Samen vluchtten 
ze maanden geleden uit het door raketten 
en bommen getroffen Kyiv. Hoewel die 
bommen nu voorlopig vooral elders in Oe-
kraïne vallen, voelt ze zich hier veilig. Sinds 
drie maanden werkt ze twee keer in de 
week als barvrouw in het Kalhuis. In deze 
De Klinker vertelt ze haar verhaal.

Voor Viktoriya kwam de oorlog heel dicht-
bij. Toen in haar buurt, ook het domein van 
drie Oekraïense militaire objecten, granaten 
vielen, wist ze niet precies wat te doen. Blij-
ven of weggaan met een kleuter op de arm? 
De realiteit haalde haar in toen een vrien-
din belde. “’Wat doe je daar nog?’, vroeg ze 
me”, herinnert Viktorya zich alsof het gister 
was. “Na de Russische inval bleef ik nog een 
week thuis, in Kyiv. Naar buiten gaan durf-
de ik niet, het was daar zo eng. Soldaten 
vochten op straat, er klonk geweervuur. De 
Russen bombardeerden onze wijk twee keer, 
het was vreselijk. Als ik naar buiten keek, zag 
ik overal uitgebrande auto’s, enkele tanks, 
kapotgeschoten bomen. Sinds de val van 
de Sovjet Unie werkten wij decennialang 
aan ons mooie land. Nu is alles geruïneerd. 
Maar onze mensen zijn geweldig: de bom-
men vliegen ons om de oren en toch blijven 
we hoopvol en glimlachen.” Maar dat laatste 
deed Viktoriya niet toen haar vriendin belde.

Vertrek…
“Ze zei: ‘Pak je spullen en ga weg. Naar de 
grens met Slowakije, vandaar zullen we wel 
zien waar we je heen kunnen sturen’.” Nu 
dacht Viktoriya niet lang na, maar er was 
wel haast bij. Evacuatietreinen naar het 
westen reden maar twee keer per dag en de 
volgende zou al snel vertrekken. “Kort voor 
die ging, vielen opnieuw bommen. Eigenlijk 
wilde ik  nog niet weg, maar pakte toch de 
nodige zaken, als geld, paspoort en kleren, 

bij elkaar voor de reis. Ik had maar 15 minu-
ten de tijd om alles te regelen en naar het 
station te gaan. Naaste familie heb ik niet, 
dus de beslissing was makkelijker.” Viktoriya 
sprong met haar dochter op de gratis evacu-
atietrein, een onzekere toekomst tegemoet. 
“Het duurde 24 uur voor we Uzhhorod aan 
de grens bereikten. Onderweg waren er na-
melijk gevechten.” Vijf dagen bleven de twee 
Oekraïense vluchtelingen in Praag. “Toen 
hoorden we van een vriend van een vriend 
van een vriend dat we bij hem in Amster-
dam terechtkonden. Naar Nederland! Nooit 
gedacht dat ik ooit daarheen zou moeten 
vluchten. Voor mij was West-Europa totaal 
onbekend, ik was er nog nooit geweest.”

…aankomst
Om heel kort te gaan, Amsterdam werd door 
omstandigheden niet het eindstation, maar 
Scheveningen. “Een door Russen gerund 
vrijwilligerscentrum in Amsterdam vond 
voor ons een andere plek”, legt Viktoriya uit. 
“Ze had voor ons een gastgezin in de Rust-
hoekstraat. Een lid daarvan haalde ons op. 

Sindsdien woonden we enkele maanden op 
Scheveningen. Achteraf weet ik niet meer 
hoe we gevlucht zijn, alles ging zo snel! Ik 
draag nog steeds geregeld mijn jeans die ik 
meenam uit Oekraïne, ze herinneren me aan 
onze vlucht.” Inmiddels kan Viktoriya weer 
vrolijk zijn. “Ik ben gelukkig hier, omdat ik 
nog leef. Mijn droom was altijd om vlakbij 
de zee te wonen. Nu is dit werkelijkheid. Al-
leen al de golven zien werkt helend.” Aisha 
spreekt na enkele maanden school al Neder-
lands (“Verbazingwekkend!”), Victoriya kan 
zich al een klein beetje verstaanbaar maken. 
Het viel haar op dat Nederlanders vrolijker 
van aard zijn en welwillend hulp bieden. “En 
je ziet hier geen dieven op straat! Hier zijn 
vrouwen en mannen aan elkaar gelijk, bij 
‘ons thuis’ is dat anders.” Toch ontbreekt er 
nog iets: een betaalde baan. “De helft van 
de 30.000 Oekraïense vluchtelingen heeft al 
werk. Net als hen wil ik graag, want wij zijn 
harde werkers. Ik werkte in Kyiv zoveel dat 
ik mijn kind alleen ’s morgens en ’s avonds 
zag.” Via Nicole, een medewerkster van het 
Kalhuis, waar Victoriya regelmatig komt voor 

Nederlandse les, kreeg ze de kans om bar-
vrouw te worden. Op woensdag en donder-
dagochtend schenkt ze koffie. “Ik leer veel 
mensen kennen met allerlei achtergronden. 
Dat werkt afleidend en ik kan zo Nederlands 
leren en nieuwe vrienden maken. Soms heb 
ik hulp nodig omdat ik niet altijd begrijp wat 
mensen aan de bar willen.” Gaandeweg ont-
dekte ze een onontdekt talent. “Ik begon 
met schilderlessen in het Kalhuis”, aldus de 
afgestudeerd advocate die vooral adminis-
tratief werk deed en ook schoonheidsspe-
cialiste was. “Mijn schildertalent openbaar-
de zich hier. Daarnaast heb ik fietsles. Da’s 
nieuw voor me; in Oekraïne rijden we vooral 
auto.”

Grote schok
Voorlopig wil Victoriya blijven in Den Haag, 
waar ze nu woont. “Maar mijn hart bloedt 
nog steeds. Soms wordt het rustiger in Oe-
kraïne en dan denk ik aan teruggaan. Maar 
dan zijn er weer bombardementen en dan 
weet ik dat het beter is hier te blijven.” Voor 
haar was de Russische inval een grote verras-
sing. “Ik kijk geen TV, dus ik wist van niks. De 
start van de oorlog was shocking. De avond 
ervoor hing er een soort elektriciteit in de 
lucht, herinner ik me. We voelden dat er wat 
stond te gebeuren. Ineens was het die 24ste. 
Later moesten we vluchten, terwijl ik nog 
zoveel dingen meer wilde: een auto kopen, 
op vakantie gaan. Nee, Rusland en Oekraïne 
kunnen geen vrienden meer zijn, niet na al 
dat geweld, moordpartijen en verkrachtin-
gen. Ik hoorde vandaag dat onze overheid 
Russen voor 50 jaar wil bannen uit Oekra-
ine.” Ze noemt dat een goed ding. Hoewel 
baanloos, kan Victoriya in Nederland bijko-
men. “Af en toe ga ik erop uit, naar ParkPop 
en museums. Nu kan ik tenminste naar het 
park en op een bankje relaxen. Dat kon in 
Kyiv vanwege mijn werk niet.”
 

Tekst en foto: Harry Oosterveen

In Scheveningen komt Oekraïense eindelijk aan relaxen toe

Scheveningen, groener, leefbaarder en gezonder
Op dinsdag 25 oktober a.s. vanaf 19.00 uur organiseert Gasvrij Scheveningen een nieuwe productinfo avond, zaal WOS Badhuisstraat 175 1e etage.

Gastsprekers zijn op deze avond Lotte Spaargaren en Joost Kingma over autodelen op Scheveningen en
Rob Verbrugge van Masterwatt specialist in elektrisch verwarmen.

Programma: 25 oktober 2022, zaal WOS 1ste etage, Badhuisstraat 175, Scheveningen

19.00 uur Inloop (U kunt zich aanmelden voor de netwerkgroep Gasvrij Scheveningen)
19.30 uur Lotte Spaargaren en Joost Kingma over coöperatief autodelen op Scheveningen (https://wijzijndeel.nl/)
20.00 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen + koffie en thee ronde
20.15 uur  Rob Verbrugge komt uitleg geven over elektrisch verwarmen (www.masterwatt.nl
21.30 uur  Gelegenheid voor het stellen van vragen 
22.00 uur Afsluiting 

Voor nadere informatie: Hans Grijzen tel. 06 121512 22

WWW.GASVRIJSCHEVENINGEN.NL

Gasvrij Scheveningen is een initiatief van bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-Dorp
 en in het leven geroepen om de bewoners van Scheveningen te ondersteunen in het 
verduurzamen van de woningen in de wijk. Regelmatig organiseren bijeenkomsten
en thema-avonden om Scheveningers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.
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Met de stijgende energieprijzen, klimaat-
verandering en de energietransitie in het 
hoofd, hebben steeds meer mensen vragen 
over de verduurzaming van hun koop- of 
huurwoning. Energiecoaches zijn vrijwilli-
gers die bij belangstellenden op huisbezoek 
gaan en de nodige antwoorden hebben. 
Met kleine ingrepen kun je al veel energie 
besparen en de gasrekening laag houden. 
Energiecoach Hans Grijzen van Gasvrij Sche-
veningen ging op bezoek bij Renate Bijholt 
en Kim Stuffers in de Wimpelstraat om de 
mogelijkheden te bespreken. 

We ontmoeten Hans Grijzen ter plaatse. Hij 
inspecteert alvast het dak van het hoekhuis 
voor hij naar binnen gaat. “Ik kijk even wat 
voor dak ze hebben”, legt hij uit. “Misschien 
kunnen er zonnepanelen op.” Binnen is Re-
nate benieuwd naar de tips die de Scheve-
ningse energiecoach kan bieden. Die zijn 
hard nodig. “Sinds vorig jaar is onze ener-
gierekening verdriedubbeld”, zegt ze. “Bo-
ven, op zolder, is het kouder dan beneden 
en we denken dat warmte weglekt via het 
dak. Ik hoop dat Hans een warmtescanner 
bij zich heeft zodat we kunnen zien waar dat 
gebeurt. Alle tips zijn welkom.” Renate ver-
wacht een aantal goede te horen.

Hans is een van de vijf energiecoaches van 
Gasvrij Scheveningen. Omdat hij zich betrok-
ken voelde bij de energietransitie besloot hij 
energiecoach te worden. Nu gaat hij sinds 
2019 regelmatig op huisbezoek met zijn 
warmtescanner en een map vol folderma-
teriaal en factsheets. “Gasvrij Scheveningen 
startte in 2018 als project om Scheveningen 

te verduurzamen”, zegt hij. “Als energiecoa-
ches lichten we mensen voor op het gebied 
van energie- en gasbesparing. Bij elkaar 
voerden we al 170 gesprekken met bewo-
ners.” Hans volgde zijn training bij de lande-
lijke verduurzamingsorganisatie Coöperatie 
HOOM. “We verkopen geen producten”, 
benadrukt hij, “wel een boodschap. Het is 
vervolgens aan de mensen zelf wat ze met 
onze adviezen doen. Daarnaast verwijzen 
we huiseigenaren of huurders door naar de 
WoonWijzerWinkel in Rotterdam die gratis 
hulp en advies geeft bij het verduurzamen 
van hun woning.”

Dakisolatie
De energiecoach geeft Renate een factsheet 
over zonnepanelen. Een duurzame oplos-
sing die mogelijk is op het dak van Renate 
en Kim. “Een warmtepomp kunnen we niet 
hebben”, zegt Renate. “Die dingen zijn te 
groot en we hebben geen ruimte daarvoor. 
Zonnepanelen kunnen wel. We hebben goed 
contact met onze huisbaas, we zullen het 
hem voorleggen. Hij is al met verduurzaming 
bezig.” Hans wil weten of het dak geïsoleerd 
is. Renate: “Ik dacht van wel, maar niet heel 
goed.” Op de zolderetage klopt Hans even 
later op de gipsen wandpanelen. “Het klinkt 
overal hol”, constateert hij. “Er zit geen iso-
latie achter, maar daar is een oplossing voor: 
cellulosevlokken. Die kunnen isolatiebedrij-
ven via gaten achter de gipsplaten spuiten 
zonder dat je alles hoeft weg te breken.”  

Renate vraagt naar radiatorfolie dat je ach-
terop een radiator plakt en die warmte naar 
binnen reflecteert. “Dat is hier niet moge-

Energiecoaches adviseren over verduurzaming woning

lijk”, wijst Hans. “De radiator zit te dicht op 
de muur. Je kunt wel Speed-radiatorventila-
tors nemen die de convectiewarmte sneller 
doet verspreiden door de ruimte. Dat kost 
uiteindelijk minder energie.” Punt van zorg 
is de tocht die de bewoonsters voelen. Er 
is geen hal en de woonkamer staat direct 
in verbinding met de voordeur. “Onderaan 
de deurpost zit een gat. Dat moet eigenlijk 
dicht.” Hans’ scanner geeft aan dat het hier 
twee graden koeler is. “We denken aan een 
schuifdeur om de tocht tegen te gaan.” Hans 
vindt dat geen goed idee, omdat tocht mak-
kelijk langs een schuifdeur kan. “Een isole-
rend gordijn werkt beter.” Zijn toehoorsters 
zijn daarentegen geen groot fan van een 
gordijn en zeggen erover na te zullen den-
ken. “Langs de deurpost kunnen aluminium 
tochtstrips en ik raad ook een dorpelstrip 
aan”, vervolgt Hans. “En een stukje hout kan 
in het gat.” Bij twee buitendeuren, beneden 
en boven op zolder, ontbreken tochtstrips. 
“Die kun je bij de bouwmarkt kopen. Plaat-
sing is een klus dat je deze week nog kunt 
doen.” Er zijn wel wat LED-lampjes in huis, 
maar de energiecoach adviseert de grotere 
lampen ook te vervangen door energiebe-
sparende LED-verlichting. “Zo’n grote halo-
geen huiskamerlamp vreet al gauw zo’n 200 
watt weg.” 

Infraroodverwarming
Hans geeft nog een factsheet over inductie-
kookplaten, want beide huisgenoten koken 
nog op gas. “Onze huisbaas is niet zo’n voor-
stander van inductie”, zegt Renate. “Het kost 
veel energie.” Hans: “Klopt, maar je hoeft 
geen gas meer te verstoken.” Renate en Kim 

denken even na, dan: “In combinatie met 
zonnepanelen hoeft het geen probleem te 
zijn. We zullen het overleggen met de ver-
huurder.” Hetzelfde geldt voor infraroodver-
warming. “Het gaat om apparaten die stra-
lingswarmte afgeven, net als de zon doet, 
legt Hans uit. “Als je in de zon gaat staan heb 
je het meteen warm en dat werkt bij infra-
roodverwarming net zo. De verwarmingsele-
menten zijn plug & play, werken op elektrici-
teit, en je kunt ze overal ophangen, ook op 
zolder.” Hans laat mooie designs zien. Kim: 
“Oh my god, heel fancy!” Aanschaf nemen 
de dames in overweging. 

Hans Grijzen geeft als tip aan zijn klanten 
mee dat je verduurzaming het best planma-
tig kan aanpakken. “Doe het bijvoorbeeld 
als je over een tijdje toch gaat verbouwen. 
Dan is verduurzaming wellicht het juiste 
moment. Kleine ingrepen als tochtstrippen 
en radiatorventilatoren kun je tussendoor 
makkelijk plaatsen. Met het inzetten van 
LED-verlichting kun je al veel energie snel en 
eenvoudig besparen.” Renate Bijholt en Kim 
Stuffers zijn blij met alle tips. “We hebben nu 
meer zicht op wat mogelijk is. Kleine dingen 
die we hier als eerste kunnen doen zijn de 
tochtstrips. Infraroodverwarming lijkt ons 
ook wel wat. En we gaan inductie voorleg-
gen aan onze huisbaas. We zullen hem uit-
nodigen voor een gesprek. Op zolder moet 
echt iets gebeuren aan de weglek van warm-
te en ook dat gaan we aanstippen.”

Tekst en foto:
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. 
De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt 
zich het recht voor de ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

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

Colofon

Gasvrij Scheveningen
zoekt nieuwe energiecoaches.

Meedoen?

Kijk op www.gasvrijscheveningen.nl
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EEN MELKBOER UIT SCHEVENINGEN
Het zijn soms wat sombere tijden, waarin allerlei namen van oude 
vrienden door mijn hoofd schieten. Zo moest ik van de week denken 
aan mijn oude vriend Klaas van Egmond.

Ik ontmoette hem toen ik een cultureel programma voor een molen in 
Amsterdam ontwikkelde en hij zijn partner, de secretaresse, op kwam 
halen. We raakten in gesprek. En passant vertelde hij uit Duindorp af-
komstig te zijn, maar was Scheveningen vergeten. Niet belangrijk, zei 
hij, te lang geleden, nu een ander leven en dan veeg je je verleden uit. 
Voor mij als Sudeten-Scheveninger met een zekere trots onbegrijpelijk. 
Maar we raakten bevriend en toen veranderde hij; hij kende mij wat 
beter. Als ik bij hem thuiskwam in A. was hij naar die ene visboer ge-
weest, waar ze de lekkerste haring hadden. We dronken een jenevertje 
erbij en dan vertelde hij honderduit.

Hij was de zoon van een melkboer van het Tesselseplein. Als jongen 
had hij zijn vader moeten helpen en met de kar rond gaan. Het was 
zwaar werk, zei hij. Het was een christelijk gezin, waar de vader het 
bijbels gezag in ere hield. Als Klaas, die gek was op voetballen, zondags 
naar het voetballen op Houtrust wilde, dan las vader aan tafel een ex-
tra lang stuk uit de bijbel voor, zodat de jongens op hete kolen zaten 
en dan hard door de Westduinen liepen om te laat op Houtrust aan 
te komen. De dag erop stond de kar met melkbussen weer te wach-
ten en zeulde hij de wagen door Duindorp, waar vrouwen in morsige 
ochtendjassen, vaak met papillotten in het haar, met de melkkan naar 
buiten kwamen. Vooral ’s winters was het hard. Toen Klaas bij mij thuis 
kwam (ik woon aan de Zeeruststraat) kon hij zijn ogen niet van lijn 11 
afhouden: het was de eerste tramlijn, zei hij, met een eigen baan. Vol-
gens hem had dat wat te maken met het feit dat het een stoomtram 
zou hebben moeten worden, maar de elektriciteit haalde de stoom in.

Eigenlijk was Klaas diep in zijn hart een Scheveninger, maar hij had het 
weggestopt, hij was een ‘vreumde’ geworden. Toch leefde hij op en 
werd zelfs enthousiast als hij met mij rondwandelde. Met zijn wat hese 
diepe stem vertelde hij dan honderduit, over kerk en school, over van 
alles. Eens zat ik in de molen te werken - mijn raam stond open - toen 
Klaas zijn partner op kwam halen. Hij ontmoette iemand buiten en wist 
niet dat ik binnen zat. Ik had zijn stem herkend. Ik zal die conversatie 
nooit vergeten. ‘Jij begrijpt er niets van’, zei hij tegen de man (in wie ik 
later de coördinator herkende), ‘maar Hans en ik zijn Scheveningers, 
en dat ben jij niet. Jij begrijpt niet wat dat is, jij bent daar niet geboren. 
Dus je moet je mond daarover houden.’ Op dat moment hield ik van 
Klaas. Toen mijn derde boek klaar was, waarin ik over het leven van 
mijn moeder vertelde, waarin Scheveningen een belangrijke rol speel-
de, zo niet de hoofdrol, met de Keizerstraat als decor, besloot ik het 
boek aan hem op te dragen. Het boek ‘Vol gas’, is niet meer te koop al 
zal de bibliotheek het misschien hebben. Klaas leeft niet meer, ik denk 
nog vaak aan hem. Zeker op sombere momenten. Gelukkig zijn er boe-
ken, foto’s en kan ik ver in het dal kijken en denken dat ik over zee kijk.

Hans Franse

Letterkundige Hans Franse, columnist van 
De Klinker, presenteerde zaterdag 1 okto-
ber zijn zevende Dichtbundel in boekhan-
del Douwes aan de Herengracht, Den Haag. 
Schrijver dezes had de eer Franse kort te 
interviewen tijdens de presentatie. Franse 
vertelde met veel affectie over de geboorte 
van zijn nieuwste pennenvrucht. Voor een 
klein publiek van vrienden en familie lazen 
hij en zijn vrouw Andrea vervolgens enkele 
gedichten voor uit ‘Overal en Allenthenen’. 

Een gedicht komt niet altijd op dezelfde wij-
ze tot stand, legt Franse uit. “Gedichten ont-
staan veelal doordat er opeens een zin langs-
komt, soms ‘s nachts naar aanleiding van een 
indruk of een gebeurtenis, of zomaar een 
reeks mooie woorden. Die woorden schrijf ik 
dan op en sla ze op. Soms komt het ineens, 
soms komt het nooit en blijven de woor-
den staan.” Franse weet hoe het werkt, hij 
schrijft al poëzie vanaf zijn pubertijd. “Rond 
mijn 15de begon ik met dichten”, vertelt hij. 
“Aanvankelijk schreef ik in het Frans. Later 
dichtte ik in het Nederlands en ook Italiaans. 
Inmiddels bracht ik zeven bundels uit en ze-
ven boeken. Daarnaast werkte ik voor ver-
schillende vaktijdschriften.”

Vlaanderen
Inspiratiebronnen heeft Franse genoeg. 
Naast Scheveningen, Den Haag en Italië, 
waar hij deels woont, zijn dat vooral perso-
nen. “Mijn lievelingsdichters zijn P.C. Hoofd, 
Paul van Ostaijen, Slauerhoff, Nijhoff, Gerrit 

Kouwenaar en Lucebert. Maar er zijn er veel 
meer.” ‘Overal en Allenthenen’ is een opval-
lende naam. Franse is gaarne bereid daar 
iets over te zeggen. “Het is een regel van de 
Vlaamse dichter Guido Gezelle, waarvan hij 
vertelde dat die twee woorden bij elkaar een 
gevoel oproepen, hij schreef er een gedicht 
bij. Het betekent ‘Overal en alle kanten uit’. 
Ook is het ‘t motto van Gezelle. Ik ben erg 
met Vlaanderen opgevoed. Mijn vader en 
moeder werkten er. Mijn zus is er geboren. 
Oorspronkelijk had de bundel een andere ti-
tel, maar die vonden mijn meelezende vrien-
den te ‘intellectueel’, vandaar de huidige 
naam van het boek.”

Scheveningen keert regelmatig terug in 
zijn dichtbundels. Ook in ‘Overal en Allen-
thenen’ duikt het dorp op. Franse: “Sche-
veningen is tederheid voor mij: de liefde 
waarmee mijn vader en moeder over die 
plaats praatten. Moeder was er vanaf de 
jaren twintig in de horeca werkzaam. Oma 
had in de Keizerstraat een chocolaterie tot 
begin jaren vijftig. Boven die winkel runde 
mijn moeder een pension en zo ontmoet-
te zij mijn vader. Ook mijn zus praatte veel 
over Scjewveningen: in haar Canadese huis 
waren nog allerlei Scheveningse dingen te 
zien. Tot op haar sterfbed praatten wij over 
het juweel van voor de oorlog (dat ik zelf 
niet heb gekend, ik ben van 12 januari 1940). 

Harry Oosterveen

Dichtbundel Hans Franse

Armoede-overleg stijgende 
kosten levensonderhoud
Stek en Fonds 1818 brengen morgenavond, donderdag 20 oktober, vertegenwoordigers 
van het brede Haagse maatschappelijk middenveld samen voor een armoede-overleg 
in Het Nutshuis aan de Riviervismarkt in het centrum van Den Haag. 

De zorgen voor de komende winter zijn groot. In Den Haag kampen honderden huis-
houdens met torenhoge kosten van dure boodschappen en energie. Veel hulp bieden-
de organisaties zien die kostenstijging. De schappen van de Voedselbank raken leeg en 
het aantal mensen dat daar aanklopt neemt sterk toe. Stek Den Haag en Fonds 1818 
slaan de handen ineen en roepen alle relevante partijen in Den Haag en Scheveningen 
op voor een breed Haags armoede-overleg. Vertegenwoordigers van wijkverenigingen, 
sportclubs, kerken, moskeeën, het onderwijs, de brede zorgketen, MKB, supermarkten, 
banken en welzijnsorganisaties steken de koppen bij elkaar om te bedenken hoe zij sa-
men de mensen in Den Haag kunnen helpen.

Derk Stegeman, directeur Stek: “In deze periode van crisis moeten we het woord solidari-
teit opnieuw uitvinden, opnieuw ontdekken dat we samen veel meer kunnen dan alleen”. 
“We nodigen ons netwerk van harte uit om samen te zoeken naar manieren om de zwak-
sten te ondersteunen. Samen staan we sterker”, valt Sanne ten Bokkel Huinink, directeur 
Fonds 1818, bij. Beide instellingen roepen Haagse organisaties en netwerken op mee te 
denken. “Het doel is om met elkaar concrete ideeën uit te wisselen die een plek krijgen in 
een plan van aanpak.” De initiatiefnemers grijpen de bijeenkomst aan om elkaar moed in 
te spreken en het gevoel te ontwikkelen dat organisaties in de stad zelf iets kunnen doen 
om een antwoord te bedenken op de crisis die eraan komt. 
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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. Deze update gaat over het wijkagenda thema ‘Een schone en groen wijk’. 
In september was de themamaand Kak in de Bak en kreeg het Renbaankwartier er twee containertuin-
tjes bij.

Kak in de bak! Dit is de naam van de themamaand met als doel minder hondenpoep op straat. Vorige 
maand waren er iedere week acties en activiteiten in, en samen met, de wijk en de WOS. Hierbij deelden 
kinderen en Kommunika hondenpoepzakjes uit en informeerde handhaving hondenbezitters over de op-
ruimplicht van hondenpoep. Ook toerde de hondenpoepzuiger twee volle weken door de wijk om deze zo 
hondenpoepvrij mogelijk te krijgen.

In de brief die bewoners eind augustus ontvingen over de themamaand, stond een oproep om overlast 
van hondenpoep te melden. Zo’n 15 mensen maakten een melding. Tijdens de rondes van de honden-
poepzuiger is er extra op deze locaties gelet. Ook stond er een hondendrol van ruim een meter hoog bij 
stadsboerderij ’t Waaygat en op de Haringkade. Dit om op een ludieke manier aandacht te vragen voor 
de actie. Scheveningen-Dorp had de primeur voor de themamaand. De verwachting is dat deze in de toe-
komst ook in andere wijken in Den Haag plaatsvindt.

Bewoners zetten zich in voor containertuintjes
Minder Grijs Meer Groen en de WOS zamelden via de ‘Groene Vrienden-actie’ van Innocent geld in voor containertuintjes. Met de steun van leverancier CityGard, Welzijn Scheveningen 
en de gemeente, zijn er twee tuintjes geplaatst, waarvan een in de volle grond. Voor deze actie gaven bewoners locaties aan voor de containertuintjes, gevolgd door een stemronde. De 
winnende containertuintjes zijn te bewonderen in de Renbaanstraat en de Dirk Hoogenraadstraat.

Het stadsdeelkantoor moedigt dit soort initiatieven van bewoners en partijen in de wijk aan. Heeft u een idee om de wijk te verbeteren? De medewerkers van stadsdeelkantoor Scheve-
ningen kunnen mogelijk helpen bij de uitvoering. Laat het ons weten. Op scheveningen.denhaag.nl/geef-uw-idee-of-plan-door ziet u de contactpersonen per onderwerp.

Benieuwd naar alle thema’s en acties van de wijkagenda Scheveningen-Dorp? Kijk op de nieuwe wijkpagina scheveningen.denhaag.nl/scheveningen-dorp.

Samen maken wij Scheveningen-Dorp schoner en groener!
Stadsdeelkantoor Scheveningen

Gasvrij Scheveningen organiseerde 27 sep-
tember een productinformatieavond in het 
Kalhuis, waarbij de hybride warmtepomp 
en diverse verwarmingssystemen centraal 
stonden. Gastsprekers waren Jasper van 
der Starre en Arjan Zonneveld. Van der 
Starre, inwoner van Scheveningen, sprak 
voor een volle bovenzaal over de voordelen 
van de hybride warmtepomp die bij hem 
thuis het huis verwarmt. Zonneveld, van 
WARP Systems, legde uit wat er mogelijk is 
op het gebied van vloer-, wand- en plafond-
verwarming.

Jasper van der Starre trapte als eerste af. Hij 
kreeg zijn hybride warmtepomp eerder dit 
jaar in zijn jaren ’20 tussenwoning. Nu komt 
de Scheveninger, met een achtergrond in 
techniek en natuurkunde, over zijn ervarin-
gen vertellen. “Er komt veel bij zo’n warm-
tepomp kijken. Het is een hele uitzoekklus, 
vandaar dat ik het met u kom delen”, zegt hij. 
“Er zijn meerdere manieren om energie te 
besparen, houdt Jasper de aanwezigen voor. 
“De thermostaat kun je lager zetten, isole-
ren of je kunt korter douchen. Daarnaast is 
een hybride warmtepomp met bijstook van 
de HR-ketel een goede keuze, zeker met ge-
bruik van groene energie.” De belangrijkste 
ingrepen in het huis van Van der Starre wa-
ren plaatsing van isolatie, zonnepanelen en 
een warmteterugwinningsysteem dat koud 
water warm maakt. “Voorts is nu het CV-af-
giftesysteem geschikt voor lagere tempera-
turen. De radiatoren hebben extra capaciteit 
en ventilatoren om de convectiewarmte 
sneller door de vertrekken te laten versprei-
den, wat energie bespaart.”

Koelkast
Hoe werkt nu een hybride warmtepomp? 
“Dat is een heel ingewikkeld technisch ver-
haal”, zegt Van der Starre. “In feite werkt het 
net als een omgekeerde airco. De buitenunit 
op het dak haalt warmere lucht van buiten 
naar binnen. Een koelkast werkt net zo: bin-
nenin is het koud, maar aan de buitenkant 
blaast hij warme lucht naar buiten. Zo werkt 
een warmtepomp dus ook. Driekwart van de 
warmte krijg je cadeau. De pomp werkt op 
stroom en de binnenunit komt naast je CV 

te hangen waaraan hij gekoppeld is. Zo kan 
de CV bijstoken als dat nodig is: als de pomp 
niet genoeg warmte levert schakelt deze in. 
Je hebt daarnaast ook volledig elektrische, 
niet hybride warmtepompen, maar die zijn 
wel duurder in aanschaf.” Voor de geluids-
overlast van een hybride warmtepomp hoef 
je het volgens de Scheveninger niet te laten. 
Die valt namelijk reuze mee. “Er was door 
ons houten dak risico op geluidsoverlast”, 
vertelt Van der Starre. “We kregen geen ga-
rantie op geen geluid, ook al is ons dak ste-
vig. Het was moeilijk voorspelbaar. Gelukkig 
horen wij de pomp niet. Als je op het dak 
staat, waar de buitenunit staat, moet je er 
heel dicht op gaan staan wil je iets horen. Hij 
staat op trillingsdempers. Maar je kunt hem 
ook op rubberen stenen laten zetten.”

Flinke besparing
“Wij kozen voor een hybride warmtepomp in 
plaats van een volledig elektrische vanwege 
het lagere risico en de kleinere investering. 
Ze is een stuk goedkoper dan een all elec-
tric-versie van 13.000 euro. Door een roya-
le ISDE-subsidie betaal je voor de hybride 
warmtepomp netto slechts 2700 euro. Je 
verdient de aanschaf terug in vijf tot zeven 
jaar.” De effecten van diverse besparende 
maatregelen bij Van der Starre thuis zijn dui-

delijk. “Vóór isolatie verbruikten we 2000 
m3 gas per jaar, na isolatie 1000 m3. Die iso-
latie bestond uit het dichten van kieren en 
het plaatsen van vloer-, dak- en wandisola-
tie. Met de komst van de hybride warmte-
pomp verwachten we een verdere afname 
van het gasverbruik naar 500 m3. Dat ver-
taalt zich naar een netto besparing van 700 
euro per jaar. Hiermee hebben we een te-
rugverdientijd van vier jaar, ook al zullen we 
door de warmtepomp extra stroomverbruik 
hebben.” Checken of een hybride warm-
tepomp de juiste oplossing is voor uw huis 
is simpel. Jasper van der Starre: “Wacht op 
een koudere week met 4 tot 10 graden en 
zet dan de CV-stooktemperatuur op 50 gra-
den. Comfortabel warm thuis? Dan kan een 
hybride warmtepomp. Moet je stoken boven 
de 60 graden, dan moet je eerst isoleren.”

Efficiënt 
Volgens Arjan Zonneveld van WARP Systems, 
leverancier en installateur van vloer-, wand 
en plafondverwarming, zijn er diverse ener-
giebesparende verwarmingssystemen ver-
krijgbaar die veel efficiënter zijn dan oudere, 
gebruikelijkere vormen van verwarming. “Je 
wilt het vooral warm hebben op hoofdhoog-
te, zo’n 21 graden voelt behaaglijk aan”, zo 
begint Zonneveld zijn verhaal. “Vloerver-

warming is een mooie oplossing omdat je 
daarmee een opwaarts straalvermogen hebt 
tot twee meter. Op de vloer is het dan het 
warmst. De efficiency is beter dan bij radi-
atie vanuit een radiator, omdat je door het 
grotere oppervlak van de vloerverwarming 
met een lagere stooktemperatuur toe kan 
om toch snel die 21 graden te bereiken.” 
Vloerverwarming kun je combineren met 
plafond- en wandverwarming. “De laatste 
heeft een uitstraling van vier meter”, zegt 
Zonneveld.

Geen tocht
“WARP Systems installeert de verwarmings-
elementen zelf. “Daarna kun je kachels en 
radiatoren verwijderen. Onze twee soorten 
vloerverwarming zijn anders dan de klassie-
ke variant. Deze moet constant aanstaan. 
Wij bieden vloerverwarming - met buizen in 
dunne kunststof matten met weinig massa - 
die de vloer gauw verwarmt, waarna je hem 
sneller kunt uitzetten. Het kost dus minder 
energie om de hele ruimte warm te krijgen. 
We werken het systeem af met mortel en alle 
soorten vloeren kun je erop aanleggen, dus 
vloeren van hout. Dit noemen we het nat-
bouwsysteem. We hebben ook een droog-
bouwsysteem: vloerverwarming bestaande 
uit piepschuim platen die we niet verlijmen 
op de ondervloer. Hierop komen aluminium 
stroken met daar weer op de buizen voor 
de verwarming. Wij kozen voor aluminium 
omdat dat een uitstekende geleider is. Voor 
dit systeem moet de ondervloer wel goed 
geïsoleerd zijn, anders lekt de warmte weg. 
Dit systeem is afneembaar als je een andere 
vloer wilt.” WARP’s systemen bieden een ge-
lijkmatige verwarming en dat heeft nog een 
voordeel volgens Zonneveld. “Je hebt geen 
tocht omdat er geen trek is van koude lucht.” 
De hoogte van beide systemen is 15 mm en 
hiermee zijn de verwarmingssystemen een 
goede oplossing bij het renoveren van je 
huis. 

Tekst en foto:
Harry Oosterveen

Over warmtepompen en vloerverwarming gesproken

 Jasper van der Starre over zijn hybride warmtepomp
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’n Roopje van de Noordster (28)

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

Zomerreces en de eerste Hollandse Nieuwe liggen inmiddels achter ons. Het stormsei-
zoen met de spokjes haring dient zich aan, waarbij de visserij niet zelden grote vangsten 
verwerkte en aanvoerde. Voorbije tijd, maar de herinnering aan de (haring)visserij blijft…
 
Ook aan boord hervatten we het werk met volle energie. We werken hard aan de herin-
richting van de voormalige messroom in het achterschip. Die gaat er helemaal uitzien zoals 
weleer. Aan weerszijden lange banken en in het midden een grote, zeevaste tafel waaraan 
vroeger de voltallige bemanning de maaltijden gebruikte. De voor de stuurman en monteur 
bedoelde hut – destijds een novum – herstellen wij eveneens in oude luister. Er was ook nog 
een tweede hut, maar die gaat weg om plaats te maken voor een bergruimte, die aan boord 
noodzakelijk is voor de opslag van het dagelijks materieel. 

Vanzelfsprekend maakten we met de herinrichting van de brug een begin. Het oude stuur-
huis verving Boeg B.V. deze zomer voor een nieuwe en nu ook het dak inmiddels is gedicht, 
wordt het tijd voor betimmering en inrichting. Een van de eerste klussen is het weer aan-
brengen van de oorspronkelijke raamconstructies. De schuiframen van de brug trok je vroe-
ger omlaag en omhoog met een leren riem, voorzien van een aantal onder elkaar liggende 
gaten waarmee je het raam in diverse standen op een pin kon vastzetten. Zo gaat het nu ook 
allemaal weer worden. 

Studenten van ROC-Mondriaan hielpen mee met de restauratie van de twee eikenhouten 
toegangsdeuren van de brug, waarna Boeg ze plaatste. Het interieur van de brug brengen 
we zoveel mogelijk in overeenstemming met de situatie zoals die vroeger was. 

Behalve het stuurrad, dat overigens niet voor de eigenlijke besturing dient, maar wel met 
twee heuse en goed in het vet liggende kettingen met de roerkoning in verbinding komt te 
staan, komt er een telegraaf waarmee je vroeger vanaf de brug de vaarinstructies naar de 
machinekamer gaf, en vanzelfsprekend ook een kompas. In de radiohut komt het instrumen-
tarium dat ook vroeger aanwezig was. De radiozend- en ontvangstinstallatie (de ‘zender’) 
om met collega-schippers te spreken en een ‘roopje’ naar het thuisfront te geven, het ra-
diopeiltoestel om de positie te bepalen en de echometer die de aanwezigheid van haring 
aantekende. 

Een bijzondere ingreep is dat we de radiohut en brug van binnenuit bereikbaar gaan maken. 
Tot nu toe is de brug alleen toegankelijk via loodrecht onder elkaar geplaatste beugels aan 
weerszijden van de dekopbouw. Dat is voor de niet-zeevarende bezoeker geen gemakkelijke 
entree. In plaats van deze klimpartij zal men zich gemakkelijker naar de brug kunnen bege-
ven over een trap, die binnendoor via de kombuis en gang, toegang geeft tot de radiohut en 
brug. Dat vergt wel enig vloeroppervlak, maar dit gaat niet ten koste van de inrichting. 

Brug en messroom geven dus de komende winter het nodige werk, maar onze planning gaat 
er vanuit dat de Noordster op Vlaggetjesdag 2023 niet alleen klaar is voor bezoek op alle 
plekken aan boord, maar ook klaar is om te varen! Want achter het historische stuurwiel 
en de telegraaf gaat een eigentijdse stuurinrichting schuil, die in verbinding staat met een 
eigentijdse voortstuwingsmotor in de machinekamer. Kortom: we vormen een museale con-
figuratie met een waar nodig eigentijdse state of the art!

Open brug

Profiel schuifraam Radiozend- en ontvanginstallatie

Schilderen van houtwerk Schippershutluik

Spokjes haring stand van werk in messroom

Toegangsdeur brug Vervanging dak brug


