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Het Algemeen Bestuur van WOS besloot 
op 28 september dat de wijkorganisatie 
een update moet krijgen naar de eisen van 
deze tijd (WOS 2.0). Ons bewonersoverleg 
bestaat nu zo’n 50 jaar. In al die jaren ver-
anderden openbaar bestuur en maatschap-
pij en WOS moet zich hieraan aanpassen. 
Daarvoor zijn nieuwe bestuursleden en vrij-
willigers nodig.

In de loop der jaren veranderde de maat-
schappij ingrijpend: niet alleen werd ‘groei’ 
een van de belangrijkste drijfveren, ook 
een terugtrekkende overheid is een factor 
geweest in de verregaande individualise-
ring van onze samenleving. De bestuurlijke 
omgeving veranderde eveneens sterk. Ge-
meenten kregen meer taken en minder geld. 
Dat leidde tot bezuinigingen, met name op 
alle ‘niet productieve’ dienstverlening. Deze 
versobering had tot gevolg dat de afstand 
tussen bestuur en burgers groter werd. Het 
landschap waarbinnen WOS moet werken, 
is zodanig veranderd dat wij ons moeten be-
zinnen op onze rol daarbinnen.

Binnen WOS zitten wij momenteel met een 
aantal aandachtspunten: de doelstellingen 
en organisatiestructuur moeten we tegen 
het licht houden, er is een tekort aan be-
stuursleden, de statuten uit 1989 voldoen 
niet meer aan de huidige wetgeving, de 
communicatie met de bewoners moet be-
ter, de bekendheid van WOS in de wijk is 
momenteel niet hoog genoeg en we zijn 
nog niet in staat jongeren voor ons bevlogen 
werk aan te spreken. Afgelopen tijd vorm-
de WOS daarom drie werkgroepen die zich 
bogen over de inhoud, de organisatie en de 
communicatie. Hieronder treft u de bevin-
dingen. Deze willen wij 12 december 2022 
tijdens een openbare vergadering bespreken 
en aangeven welke acties nodig zijn om WOS 
2.0 ten uitvoer te brengen.

Beoogde inhoud WOS
Wij blijven streven naar een zo optimaal mo-
gelijke leefbaarheid van een Scheveningen-
dorp. Onder leefbaarheid verstaan wij een 
schoon, heel en veilig Scheveningen-dorp. 
Denk daarbij aan: ‘schoon’ in de openbare 

WOS werkt hard aan 
vernieuwing organisatie

ruimte; zoals het tegen gaan van zwerfa-
val, bevorderen van groen in de wijk, enzo-
voorts; een ‘heel’ Scheveningen-dorp. Dus 
het tegengaan van verpaupering, verdere 
vercommercialisering, verdere aantasting 
van de karakteristiek van het dorp en het 
volgen van ontwikkelingen in de openbare 
ruimte; het zich ‘veilig’ voelen in de wijk. 
Zowel subjectief als objectief. Denk daarbij 
aan het tegengaan van vandalisme, het be-
vorderen van de verkeersveiligheid en de 
bereikbaarheid van voorzieningen, het aan-
pakken van geluidsoverlast en vernielingen, 
voldoende verlichting.

Wij onderscheiden hierbij drie rollen. Die 
van belangenbehartiger, organisator en ver-
binder.
Onder de rol van belangenbehartiger ver-
staan wij dat we een eerste aanspreekpunt 
voor de gemeente en andere instanties zijn. 
WOS geeft haar haar visie op stukken die be-
leidsorganen aan ons voorleggen en die di-
rect of indirect betrekking hebben op Sche-
veningen-dorp. Met de rol van organisator 
bedoelen we het houden van bijeenkomsten 
die straat- of buurtactiviteiten overstijgen en 
die bedoeld zijn ter informatie van de gehele 
wijk of als verbinding tussen de buurten. De 
rol van verbinder betekent dat we enerzijds 
bewoners ondersteunen die activiteiten op 
het gebied van leefbaarheid in hun straat 
en/of buurt willen organiseren en anderzijds 
het opstellen van stappenplannen en een 
database met gegevens, zodat bewoners de 
weg kunnen vinden om een activiteit te or-
ganiseren en/of om subsidie aan te vragen.

Beoogde cultuur WOS
Wij streven in alle opzichten naar diversi-
teit in het bestuur en onder de vrijwilligers. 
Bijvoorbeeld: de Scheveningse identiteit is 
divers. Er wonen oorspronkelijke Schevenin-
gers, geboren ‘op Scheveningen’ en trots op 
de historie, en mensen uit andere wijken, 
steden en landen. Wij willen alle groepen 
zich thuis laten voelen in Scheveningen-dorp 
en bij WOS. Wij willen geen ‘strakke’ orga-
nisatie zijn, maar een (kennis-)platform voor 
het faciliteren van initiatieven van bewoners, 
straten of buurten. De afstemming met an-
dere betrokkenen - als ondernemers, over-
heid en andere bewonersorganisaties – stre-
ven we na en we participeren actief in het 
GSBO (gezamenlijk overleg van bewoners-
organisaties in Scheveningen). Wij vinden 
het belangrijk dat dit goed functioneert. Als 
belangenbehartiger kijken wij door de ‘Sche-
veningen-dorp’-bril naar ons voorgelegde 
documenten en raadsstukken en delen wij 
ons commentaar met geïnteresseerden in 
de wijk. WOS wil alle communicatiekanalen 
optimaal gaan benutten, zowel traditione-

Een terugblik op de herfst in Scheveningen

le als de digitale. Daarnaast willen we ten 
aanzien van alles wat wij doen maatwerk le-
veren en samenwerken vanuit vertrouwen, 
dus met een open houding en transparante 
communicatie. WOS faciliteert bewoners bij 
het nemen van initiatieven, maar neemt het 
eigenaarschap niet over.

Beoogde structuur WOS
Het nieuwe Bestuur gaat uit minimaal 3 en 
maximaal 7 personen bestaan. Bestuursle-
den moeten in de wijk wonen. Naast een 
voorzitter, secretaris en penningmeester 
komt er in ieder geval een bestuurslid met 
specifieke aandacht voor communicatie. Het 
Bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar. 
Wij streven naar minimaal 2 en maximaal 
10 openbare bijeenkomsten waarop alle be-
woners welkom zijn. Indien nodig faciliteert 
WOS extra bijeenkomsten. Bestuursbeslui-
ten en verslagen van openbare vergaderin-
gen komen op de website.

Beoogde communicatie
De Werkgroep schreef een Communicatie-
plan WOS dat zoveel mogelijk meebeweegt 
met de transitie. Enerzijds moet communi-
catie voorop lopen om mensen te interesse-
ren zich voor de transitie in te zetten. 
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Een prachtige zonsondergang boven de Koppes.

We vonden de Haringkade er ook prachtig bij liggen.

Een terugblik op de herfst 
in Scheveningen

Anderzijds kunnen we de meeste inzet ver-
wachten als WOS (en de communicatie) weer 
toekomstbestendig – en dus aantrekkelijker 
– is. Dit realiserende splitsen we de commu-
nicatie in vier fases. Bij elke fase bekijken we 
of we er al communicatie-instrumenten voor 
hebben en of we onze boodschap ermee 
kunnen overbrengen op de juiste doelgroep. 
Vervolgens kijken we welke aanpassingen er 
nodig zijn en welke mensen we beschikbaar 
hebben. Doel is om in de toekomst vrijwilli-
gers te vinden. Ook bij deze de uitnodiging 
om communicatievrijwilliger te worden in 
dit uitdagende en leerzame traject.

Hoe nu verder?
Om WOS 2.0 in stelling te brengen doorlo-
pen we een aantal stappen. De aanwezigen 
op de vergadering van 12 december 2022 
vragen we akkoord te gaan met het (even-

tueel aangepaste) transitiedocument waar-
in staat wat WOS nieuwe stijl inhoudt. De 
notulen van deze vergadering vormen de 
basis voor de nieuwe statuten. Samen met 
“Den Haag Doet” van PEP gaan we op zoek 
naar nieuwe bestuursleden (voorzitter, se-
cretaris/penningmeester) die invulling gaan 
geven aan WOS 2.0. Het communicatieplan 
moet uitgevoerd. De nieuwe bestuursleden 
installeren we daarna en schrijven we in bij 
de Kamer van Koophandel. Aan de hand van 
het transitiedocument stellen de nieuwe be-
stuursleden een Plan van Actie op dat WOS 
2.0 verdere handen en voeten geeft. Dat 
plan leggen we op de eerste openbare ver-
gadering na de installatie voor. Na goedkeu-
ring  gaat het bestuur aan de slag.

vervolg van de voorpagina

Scheveningen-Dorp zoekt moderne 
dorpsomroepers (communicatietalent)

Ken jij elke klinker in de Scheveningse straten? Of wil je die straten en hun bewoners 
leren kennen? Word dan dorpsomroeper 2.0 bij Wijk Overleg Scheveningen-Dorp! Zo’n 
functie heette vroeger ‘klinker’. Nu heet alleen onze wijkkrant nog zo. Concreet zoeken 
we schrijf-, fotografie- en designtalenten voor onze (sociale) media:

- Redacteuren wijkkrant De Klinker
- Social media vrijwilligers (Facebook of Instagram)
- Webredacteuren

Wat is er te communiceren?
Veel! Dit najaar maken we WOS klaar voor de toekomst. We zijn ambitieus; het nieu-
we WOS wil maximaal opkomen voor de belangen van de bewoners van Schevenin-
gen-Dorp. Zowel het veranderingsproces als de (straks) gekozen koers van WOS willen 
we van de daken schreeuwen. 

Wat ga je doen?
• Delen, delen, delen van alles wat de bewoners van Scheveningen-Dorp
 raakt
• Je schrijft artikelen, je vlogt, fotografeert en/of bent vaardig met
 Mailchimp of Wordpress. Laat maar weten waar jouw talent ligt.
 Dit levert het je op
• Je weet als eerste welke richting Scheveningen-Dorp uit gaat 
 (jouw leefomgeving!).
• Je leert veel nieuwe mensen kennen.
• Je doet dit vanuit je eigen plek, op een moment dat jij kiest.
• Je doet communicatie-ervaring op.

Aan wie denken wij?
• Betrokken inwoners van Scheveningen-Dorp.
• Ongeveer 2 uur per week beschikbaar.
• Je schrijft vlot en (nagenoeg) foutloos.
• Je maakt makkelijk contact.
• Ervaring? Fijn, maar niet per sé nodig. Energie en een warm hart voor
• Scheveningen-Dorp is het belangrijkst!

Denk je dat je iets voor WOS kunt betekenen? 
Als communicatiekracht of met een andere vrijwilligersklus? Laat het weten, jouw hulp 
is welkom. Bel of app dan naar Hans Grijzen 06-12 15 12 22. 
Mailen kan ook wos@scheveningendorp.nl

Zorg jij voor de frisse (zee)wind door ons bestuur?
Doorgewinterde Scheveninger? Import? Allebei goed. Wijkoverleg Scheveningen-Dorp 
zoekt nieuwe bestuursleden. Dit najaar maken we de organisatie klaar voor de toe-
komst. We zijn ambitieus, het nieuwe WOS wil ook de komende tijd maximaal opko-
men voor de belangen van de bewoners van Scheveningen-Dorp.
 
Bestuursleden van diverse leeftijden, achtergronden etc. zijn welkom. De inzet is 2-4 
uur per week. Doe je mee?

Dit zoeken we:

Een voorzitter: houdt overzicht; zit als een spin in het web; leidt de bijeenkomsten en 
onderhoudt samen met de secretaris contact met de gemeente.

Een secretaris: oplettend en nauwkeurig; houdt de WOS-mail bij en maakt een verslag 
van de (algemene) vergaderingen.

Een penningmeester: houdt bij wat binnenkomt en eruit gaat; maakt de jaarlijkse be-
groting en het financieel jaaroverzicht.

Nóg vier breed inzetbare bestuursleden met in ieder geval een warm hart voor Sche-
veningen-Dorp.

Voor alle bestuursfuncties geldt dat je in Scheveningen-Dorp moet wonen. Je bent de 
oren en ogen van de wijk. Kortom, je weet wat er leeft. De openbare bijeenkomsten 
worden in principe eenmaal per maand gehouden.

Dit levert het voor je op:
• Je hebt invloed op de ontwikkelingen in Scheveningen-Dorp
• Je leert veel nieuwe mensen kennen.
• Je doet bestuurservaring op.

Pak je de uitdaging aan om mee te doen in het nieuwe WOS?
Als bestuurslid of met een andere vrijwilligersklus?

Laat het weten, jouw hulp is welkom. 
Bel of app dan naar Hans Grijzen 06-12 15 12 22.

Mailen kan ook wos@scheveningendorp.nl
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Park Sorghvliet aan de ScheveningsewegBoven de Naald pakken donkere herfstwolken samen.

Herfsttinten kleuren de kop van de Waterpartij, een van de mooiste Scheveningse plekjes. Zeer mooi was de herfst aan de Professor P.S. Gerbrandyweg.

Tussen het Westbroekpark en de Nieuwe Parklaan glinstert deze waterloop 
in het herfstlicht.

Ook in de Nieuwe Scheveningse Bosjes kleurde alles geel en bruin.

De winter is aangebroken. De donkere dagen staan voor de deur en de jaarwisseling laat niet lang op zich wachten.
Tijd om even terug te blikken op de herfst, toch wel een van de mooiste jaargetijden. Bladeren kleuren geel, oranje en bruin.

Memorabel waren de mooie grijze luchten. Dat leverde rond Scheveningen-Dorp mooie plaatjes op.
En niet te vergeten: je hebt natuurlijk de mooiste zonsondergangen in de herfst. Geniet u mee

 We presenteren onze eerste fotopagina, speciaal voor u.
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Elke maandagavond is het een gezellige 
boel in Muzee, ook al zijn de deuren ge-
sloten voor het publiek. Ze zijn dan alleen 
open voor een select groepje mensen dat 
het museum een warm hart toedraagt. 
Maak kennis met de Vrienden van Muzee 
Scheveningen. De leden zorgen ervoor dat 
het museum in stand blijft, maken de zalen 
en vitrines schoon en doen mee aan kle-
derdrachtshows door heel het land. Joop 
Alberti, lid van de klederdrachtgroep, legt 
het hoe en waarom graag uit.

In de Halve Vleet waar je normaal je kop-
je koffie bestelt en drinkt, is het genoeg-
lijk schemerig. Een voor een druppelen de 
Vrienden van Muzee binnen. Joop komt als 
een van de laatsten binnen en neemt plaats 
aan een tafeltje bij het raam dat uitkijkt over 
de binnenplaats. “We bestaan als museum-
club al sinds 1974”, zegt hij, al roerend in zijn 
bakje koffie. “Echtgenotes van de oprichters 
van het museum hielden zich bezig met de 
inrichting en Scheveningse kledij. Uit dit 
groepje vrouwen ontstonden de Vrienden 
van het Schevenings Museum.” Zelf is Joop 
al een aardig tijdje lid. Hij kwam erbij in 1984 
toen Scheveningen 700 jaar bestond. De 
Oranjeschool had een musical geschreven 
over een Scheveningse bruiloft en voerde 
dat stuk op. Een aantal attributen kwam van 
het museum. Joop was hierbij betrokken. 
“Zo kwam ik bij de Vrienden van het Scheve-
nings Museum”, aldus de historieliefhebber.

Fotoboek
De Vrienden van Muzee zijn ook echt vrien-
den van het museum, maar helemaal van de 
tentoongestelde stukken. “We komen hier 
op de maandagavond en we maken schoon 
wat anderen niet doen, zoals museale ob-
jecten, stijlkamers en vitrines”, legt Joop uit. 
“Dat doen we een keer in de maand. Daar-
naast doen we mee aan klederdrachtshows 
door heel het land. Dan gaan we naar Scha-
gen, Nunspeet of de Spakenburgse Dagen 
bijvoorbeeld. Daar komen veel groepen uit 
het hele land bij elkaar. We doen dat om 
de klederdrachtcultuur in stand te houden. 
Hier in Scheveningen is die goeddeels ver-
dwenen. Ook deden we als groep mee aan 
het fotoboek Between the Sea and the Sky 
van de Britse fotograaf Jimmy Nelson, die 
door corona niet kon reizen en in Nederland 
moest blijven. Nu staat onze klederdracht 
wereldwijd in de picture. Belangrijk, want 
klederdracht maakt onderdeel uit van onze 
Scheveningse identiteit. In het museum heb-
ben wij onze eigen zolder met kleding en sie-
raden. Dit alles moeten we bijhouden en we 
oefenen onszelf in het mutsen plooien, het 
inspelden en opzetten van het Scheveningse 
ijzer.” 

Kerstsfeer
Maar de Vrienden van Muzee doen meer, 
vertelt Joop. “Wij organiseren vlak voor 
kerst Kerstland, dit jaar op 17 december. 
Buiten hebben we dan een grote tent waar 
we gebakken vis en oliebollen verkopen. 
Tegelijk toveren we heel Muzee om in kerst-
sfeer. Het Vissersvrouwenkoor en de Zees-
terren treden op. Ook speelt er buiten een 
Charles Dickens-band. Verder organiseren 
de Vrienden van Muzee vanuit het muse-
um de Scheveningse Dag, de feestdag in 
juni voor Scheveningers en Scheveningers 
die elders wonen. Het is daarmee een echt 
dorps- of museumfeest”, aldus Joop. Ande-
re activiteiten die de Vrienden van Muzee 
houden zijn cursussen mutsen plooien en 
netten breien voor belangstellenden. Joop: 
“Mutsen plooien is echt veel werk. Je moet 
ze wassen, stijven met stijfsel, plooien, en 
opstrijken. Heb je bijvoorbeeld een verza-
meling netten of mutsen dan ben je bij ons 
welkom als je wilt.” Niet onbelangrijk, de 
Vrienden van Muzee doen elk jaar een do-
natie aan het museum. “Onze relatie met 
Muzee is goed”, vertelt Joop. De groep, be-
staande uit 30 man, is zichtbaar hecht. Op 
de maandagavond doen de leden met elkaar 
gezellig een bakje koffie en praten bij. “Daar-
na kijken we wat we kunnen doen. Iedereen 
is zeer betrokken bij het museum en elkaar. 
De saamhorigheid is goed. We hebben dan 
ook een gemeenschappelijke interesse, de 
Scheveningse cultuur. Dat schept een band.”

Meld je aan!
Volgens Joop Alberti is Muzee uniek. “Hier 
staat de identiteit van Scheveningen cen-
traal. Het nut van de Vrienden van Muzee is 
duidelijk: kijk maar eens naar onze activitei-
ten rondom klederdracht. De Scheveningse 
cultuur is belangrijk en moet behouden blij-
ven. Daar zetten wij ons voor in. Ik denk dat 
we nog wel even blijven. We bestaan straks 
50 jaar. Gevaar is wel dat we straks alleen uit 
senioren bestaan omdat er geen jonge aan-
was is. Op den duur houdt het dan op. Dus 
meld je aan bij onze gezellige club als je je 
geroepen voelt en kom eens bij ons kijken. 
Iedereen de Scheveningse cultuur een warm 
hart toedraagt is welkom zich aan te sluiten. 
Ik hoop dat we uiteindelijk door kunnen 
gaan.”

Onmisbaar voor Muzee

Een deel van de Vrienden van Muzee in Scheveningse klederdracht.

Wat gebeurt er met Scheveningen?
Soms kan ik er niet van slapen: Scheveningen wordt er niet mooier op. Geld en 
slecht bestuur bevorderen een dure lelijkheid die niets meer te maken heeft met 
wat Scheveningen ooit was: een vissersplaats en één van de mooiste en chicste 
badplaatsen van Europa. Voor de wanstaltige esthetiek van yuppen is er altijd 
plek, maar niet voor ‘gewone’, niet topsalarissen verdienende mensen: starters, 
jongeren. Waar wij naar Simonis gingen, die sfeervolle loods waar je zo heerlijk 
at, komt een aantal ‘villa’s’, die zo godvergeten lelijk zijn dat ze je zeer doen 
aan je ogen. Bovendien kunnen we ook niet meer over het duin lopen waar het 
monument voor de vloot stond, want om de duurbetalers uitzicht over de zee te 
geven, hangen de villa’s over het duin. Wie vindt dat uit?

Voordat ik de schuld krijg: de commissie ‘Ruimte’ van de Gemeenteraad beoor-
deelde het plan: ‘Een crematorium lijkt gezelliger’. Ze noemde de huizen ‘schoe-
nendozen’,  blokkendozen, distributiecentra. De wethouder legde uit dat het in 
het bestemmingsplan mogelijk was en dat de commissie van welstand positief 
adviseerde, dus: ‘hij kon niet anders’. Wat puur geklets is. Het college besluit en 
neemt een advies wel of niet, of gedeeltelijk, over. Kennelijk heeft de wethou-
der in het college niet veel te vertellen. Achter alles zit het grote geld van pro-
jectontwikkelaars, getekende contracten, gemaakte afspraken en soms weet 
de raad het niet eens. Ik vind dit slecht tot heel slecht. Neem nu de vuurtoren, 
weggedrukt door flats die lager zouden zijn. Neem nu de woningwetwoningen, 
‘goedkopere’ huisvesting. De wethouder sprak de ‘intentie’ uit dat er een aantal 
zou komen, “maar”, zei de wethouder die zo van Scheveningen houdt, “ik heb er 
geen plaats voor. Maar de intentie (is geen belofte) staat nog volledig overeind.” 
Als ik in de Raad gezeten had, zou ik gezegd hebben: “Mijnheer de voorzitter, 
dan maakt de wethouder maar plaats.” Overigens beslissen B&W en lichten de 
Raad in, vragen om een krediet. Dit goedgekeurd zijnde kan het werk beginnen. 

Zit de Raad te slapen? Ik denk van wel: aan het hoofd der gemeente staat een 
Raad, dat is het hoogste orgaan. Die Raad heeft alle macht. Het gezicht van 
Den Haag, laat staan Scheveningen, hoort niet bepaald te worden alleen door 
een college met op de achtergrond de projectontwikkelaars en hun vermo-
gen en lelijke architectuur. Als een Raad het niet eens is met een college, be-
paalt de Raad. Dat kan incidenten veroorzaken, die ik vol leedvermaak aan-
schouwde toen ik zelf gemeenteraadslid was in een stad hier heel ver vandaan. 
Een wethouder had met de beste bedoelingen een cultureel gebouw dat op de 
helling was gebouwd en dus veel hoogteverschillen met grotere en kleine trap-
pen en trapjes kende, laten aanpassen voor gehandicapten, maar hij was verge-
ten de Raad het krediet te laten goedkeuren. Raadsfracties pleegden overleg. We 
besloten het niet door de vingers te zien en keurden het krediet af, terwijl het 
werk al gedaan was. Volgens de Gemeentewet was het college van B&W hoof-
delijk aansprakelijk. De zes wethouders en de burgemeester moesten die 1,5 mil-
joen gulden ophoesten. Het kwam wel goed, maar het is nooit meer gebeurd. 

Laat de Raad bepalen in plaats van projectontwikkelaars. En denk eens na, lieve 
Raadsleden, of jullie bepaalde taken die met de leefomgeving te maken hebben niet 
kunnen laten uitvoeren door een commissie ex art. 61 of 63 van de gemeentewet. 
Commissies die gemeentelijke taken verrichten, waarin minstens één gemeente-
raadslid moet zitten en voor de rest bestaan uit burgers. Ze beslissen over functio-
nele (sport, cultuur, onderwijs) of territoriale zaken (wijken als Scheveningen) met 
een nauwkeurig omschreven bevoegdheid en een eigen budget. Laat Scheveningen 
zichzelf besturen. Amsterdam creëerde op deze basis zijn ‘deelgemeenteraden’, 
wat ik niet in die vorm voorsta, wel een commissie bemand met vertegenwoor-
digers van de bevolking die namens de gemeente hun eigen boontjes doppen. 
De Raad, het Hoofd van de Gemeente, moet wel erg sterk staan om beslissingen 
van zo een commissie niet uit te voeren.

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

Gasvrij Scheveningen
zoekt nieuwe energiecoaches.

Meedoen?

Kijk op www.gasvrijscheveningen.nl

Gasvrij Scheveningen ontving vrijdag 18 november uit han-
den van GroenLinks-raadslid Vincent Thepass het Groene 
Lintje 2022. Hans Grijzen, Dick ter Steege en Bert van Swol, 
energiecoaches van het Scheveningse bewonersinitiatief, 
namen het lintje en de bijhorende oorkonde in de boven-
zaal van het Kalhuis met plezier in ontvangst. “We beschou-
wen deze onderscheiding als erkenning van ons werk.” 

Elk jaar reikt GroenLinks Den Haag het Groene Lintje uit aan 
een initiatief of persoon die zich inzet om Den Haag duurza-
mer te maken. “Er zijn veel inspirerende acties op Scheve-
ningen en in Den Haag. We zochten als GroenLinks specifiek 
naar een initiatief dat zich bezighoudt met de energietransi-
tie vanuit de bewoners zelf. Over Gasvrij Scheveningen hoor-
den we goede verhalen”, verklaart Thepass de keuze van 
GroenLinks Den Haag om Gasvrij Scheveningen te lauweren. 
Direct na deze woorden ontstaat een levendig gesprek over 
wat de drie energiecoaches zoal tegenkomen tijdens hun 
werk en waar ze tegenaan lopen. “Veel mensen kunnen ver-
duurzaming niet bekostigen”, zegt Dick ter Steege. “Alleen 
draagkrachtige mensen doen er aan mee, zij zijn als het ware 
de voorlopers.” Maar dat is niet het grootste probleem, ziet 
Ter Steege. De regie vanuit de gemeente om tot een groot-
schalige systematische verduurzaming te komen op Scheve-
ningen ontbreekt volgens hem. 

Informatiepunt 
“Om de energietransitie te kunnen maken is er een structu-
rele, stadsbrede aanpak nodig”, aldus de energiecoach. “Als 
die er niet komt, gebeurt er te weinig. Dan kunnen alleen 
mensen met geld hun huizen verduurzamen. Het is een grote 
opgave waar we voor staan met zijn allen. GroenLinks zou de 
aanjager kunnen zijn van zo’n structurele benadering. Want 
nu zien we geen enkel doortimmerd plan van uitvoering door 
de gemeente. Zij moet de regie gaan pakken.” Hans Grijzen 
is het volkomen met zijn collega eens. “Neem nu de bieb, 
gevestigd in het pand waar ook het Stadsdeelkantoor zit. Dat 
heeft een plat dak, maar er ligt geen enkel zonnepaneel op, 
terwijl de gemeente juist het goede voorbeeld zou moeten 
geven.” Thepass kan zich er in vinden, maar wil graag we-
ten hoe Gasvrij Scheveningen zo’n structurele aanpak ziet. 
Grijzen: “In het Stads.deelkantoor, tegenover de portier, is 
een lege ruimte. Maak daar om te beginnen een informatie-
punt over verduurzaming, waar mensen met al hun vragen 
terecht kunnen. Bijvoorbeeld: hoe ziet die warmtepomp er 
nou uit? Nu verwijzen we onze cliënten door naar de Woon-
WijzerWinkel in Rotterdam. Hier zou in de toekomst ook een 
projectbureau kunnen komen dat gaat over de plannen, de 
coördinatie en de inhoud.”

“Als we over het onderwerp met de gemeente willen spre-
ken, moeten we met zeven of acht mensen praten”, zegt Ter 
Steege. “Heel vervelend. Wat we nodig hebben is één pro-
jectcoördinator die rechtstreeks onder de wethouder valt en 
die alle gemeentelijke diensten verbindt en in samenspraak 
met bewonersorganisaties verduurzaming van Schevenin-
gen oppakt en die zelf doorzettingsmacht heeft. Momenteel 
is er geen beleid om vanuit een visie aan de slag te gaan. We 
merken dat het veel energie kost het wiel in gang te zetten. 
Politieke partijen kunnen helpen het proces vlot te trekken”. 
“Er zijn nog veel drempels en muren die neer moeten”, con-
cludeert ook Vincent Thepass. 

“Als gemeente moet je faciliterend zijn”, gaat Ter Steege ver-
der. “Centrale regie is noodzakelijk.”

De energiecoach hekelt tevens de bureaucratie en de 
Welstandscommissie die regelmatig in de weg liggen wan-
neer het aankomt op verduurzaming van woningen in het 
beschermd stadsgezicht.

Groot belang
Na deze uitwisseling reikt Thepass het Groene Lintje uit en 
de oorkonde. Ook geeft hij een doosje aan Gasvrij Scheve-
ningen met daarin Haagse zaden. Het raadslid spelt vervol-
gens het Groene Lintje op het vest van Grijzen. “Dit doen we 
elk jaar”, legt Thepass uit. “Voor de onderscheiding zoeken 
we specifiek naar initiatieven vanuit wijkbewoners die de 
verduurzaming van onze stad op gang brengen. Met de hui-
dige energiecrisis is het belang daarvan groot. Gasvrij Sche-
veningen laat zien hoe je dit samen met bewoners kan doen. 
Wij politici kunnen leren van dit soort organisaties. Zij zijn 
het oor en oog van de wijk. We staan voor grote uitdagingen: 
Scheveningen kent veel oude huizen met slechte energiela-
bels. En er wonen veel kwetsbare mensen. Kortom, Scheve-
ningers voelen de pijn meer. Die kwetsbaren, huurders en 
senioren, willen we ook meekrijgen in de energietransitie. 
Die is van ons allemaal, maar het werkt alleen als iedereen 
mee kan doen. Voor mij de hoogste prioriteit komende ja-
ren. Het was daarom belangrijk Gasvrij Scheveningen te no-
mineren.” 

Wegkijken
Dick ter Steege is blij met de toekenning van het Groene Lint-
je. “Op zich fijn te merken dat onze inspanningen niet onop-
gemerkt blijven. Wij zien het als erkenning van onze inzet 
als vrijwilligers. De politiek heeft nu in de gaten dat er een 
structurele verandering moet komen in de benadering van 

verduurzaming. De gemeente is verzuild in losse diensten 
die allemaal op directie- of wethouderniveau verbonden 
zijn. Niemand heeft doorzettingsmacht of is verantwoorde-
lijk. Gevolg: iedereen kijkt naar elkaar. Het ligt altijd bij een 
ander. Er moeten geld en middelen ter beschikking komen 
voor één uitvoeringskantoor die doorzettingsmacht heeft 
voor de uitvoering van verduurzaming. Dit kun je niet aan 
ons, vrijwilligers, overlaten. Een professionele organisatie is 
nodig.” En snel vindt de energiecoach. “Eigenlijk is het al vijf 
over twaalf. Er is nooit politieke wil geweest om iets structu-
reels te doen aan verduurzaming.” 

Voor Hans Grijzen kwam het Groene Lintje als een verras-
sing. “Want ik wist niet van het bestaan ervan. Wij zien het 
als waardering voor het werk wat we sinds 2018 doen. We 
vinden dit leuk.” Toch is de energiecoach kritisch op Den 
Haag. “Vanuit de gemeente kregen we alleen een oprich-
tingssubsidie van 5000 euro, daarna was het: zoek het zelf 
maar uit. Een continuïteitssubsidie is op zijn plaats. Flyers 
drukken en een aardigheidje voor de gastsprekers op onze 
informatieavonden kost geld. Het is niet juist dat een be-
wonersinitiatief moet bedelen voor de betaling van de on-
kosten. Maar we zijn blij met deze leuke publiciteit voor ons 
werk. En we hopen oprecht dat er een informatiepunt komt 
in het stadsdeelkantoor. Van daar uit kan de gemeente dan 
straats- of bloksgewijs de verduurzaming van woningen op-
zetten. We hopen dat GroenLinks dit voor elkaar krijgt.” 

*Gasvrij Scheveningen is er om de bewoners van Schevenin-
gen te ondersteunen in het verduurzamen van de woningen 
in de wijk. Regelmatig organiseert zij bijeenkomsten, work-
shops of thema-avonden om nog meer Scheveningers op de 
hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.

Gasvrij Scheveningen krijgt Groen Lintje

De mannen achter Gasvrij Scheveningen ontvangen van GroenLinks-raadslid Vincent Thepass (Rechts) het Groene Lintje
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“Kijk, een borstelkrans.” Reinder de Boer’s 
geoefende oog spot het kleine plantje 
naast het dak van de nieuwbouw op de 
Noord-Boulevard, achter de gelige flats 
tussen de Zeekant en de Gevers Deynoot-
weg. Reinder is amateurecoloog, net als zijn 
metgezel Tim den Outer. “Die zijn echt zeld-
zaam”, zegt hij. Je zou het niet zeggen en je 
zou het plantje zomaar voorbij lopen. Maar 
om borstelkransen gaat het vandaag niet. 
We zijn op pad met de natuurkenners om 
in kaart te brengen wat voor dieren er langs 
de Scheveningse kust leven.

Even een verduidelijking over de natuur 
rond Scheveningen-bad. Die vormt onder-
deel van een groter geheel. Reinder de Boer 
verklaart. “Ons Hollandse duingebied vormt 
onderdeel van een groot natuurgebied dat 
zich strekt van Denemarken tot Frankrijk. 
Over het algemeen tref je dus over de noor-
delijke Noordzeekust dezelfde planten en 
diersoorten aan. Scheveningen ligt midden-
in dit natuurgebied”. “Tachtig procent van 
de flora en fauna komt hier voor, maar ook 
in Denemarken bijvoorbeeld. Het is dezelf-
de biotoop”, valt Tim den Outer bij. Dat na-
tuurgebied staat wel onder druk, zien beide 
heren, de verrekijker om de nek. “We zien 
overal bebouwing, verstening langs de kust. 
We moeten ervoor waken dat Scheveningen 
voor de natuur geen onneembare vesting 
wordt. Mooi zou zijn als hier en daar langs 
de kust groene eilandjes komen.” Dat kan 
ook zomaar een groen dak zijn. “Je hebt dan 
kans dat de sneeuwgors zich hier vestigt. Een 
trekvogel die normaal gesproken in de noor-
delijke toendra leeft”, aldus Tim. “Aan onze 
kust vindt hij in de groenstroken langs Lijn 11 
en de boulevard zijn voedsel.”

Scholekster
We staan nog steeds bij het dak van de 
nieuwbouw. Dat dak kenmerkt zich door 
het feit dat het groen is, bedekt met mos-
sen en planten als aangewaaid kruiskruid, 
sedum en helmgras. “In zo’n versteende om-
geving kun je met zo’n dak de natuur toch 
een beetje helpen. Kijk, zie daar die wolk 
spreeuwen?”, wijst Reinder. “Mussen zitten 
hier ook. Er zit dus voedsel in, net als daar in 
die keurige gazons van de flats. In het eerste 
jaar van dit dak was dat nog niet het geval. 
Nu zitten er bijvoorbeeld insecten en wor-

men”. “Begin juli zag ik hier een scholekster. 
Nooit eerder gezien”, zegt Tim, “die had haar 
jong hierheen gehaald en slaagde erin ‘m op 
het dak op te laten groeien. Ze voerde hem 
verse mosselen. Later ging hij bij laagtij met 
de oudervogel zelf op zoek naar voedsel, en 
met hoog water zat hij weer op het dak.” Het 
zijn dit soort momenten waarop beide ama-
teurecologen bijzonder genieten van de na-
tuur. De nabijheid van voedsel is uitermate 
belangrijk voor vogels van allerlei pluimage. 
Maar dan moet het er wel liggen, niet al-
tijd het geval. Reinder: “We hebben met de 
stadsautoriteiten afgesproken dat zij alleen 
in het badseizoen aangespoelde schelpen la-
ten weghalen. Daarbuiten mogen ze blijven 
liggen, want het is voedsel.”

Bijzondere gast
Gek genoeg, of misschien ook niet, vossen 
komen op dit stukje Noord-Boulevard ook. 
Ze komen zelfs op de pier”, weet Reinder. 
“En op de havenhoofden. Dat was tien jaar 
geleden niet zo.” De rode hondachtigen 
komen uit de duinen naar de boulevard op 
zoek naar lekkere snacks. Net zo bijzonder 
is de komst van de zwarte roodstaart, een 
bergvogel die zich over Europa verspreid-
de en van rotsachtige omgevingen houdt. 
Wat doet-ie dan hier vraag je je af? “Wel, 
de gebouwen langs de kust zijn net rotsen, 

dus voor de vogel enigszins herkenbaar. Op 
platte kiezeldaken voelen ze zich thuis, want 
tussen de steentjes vinden ze hun gewenste 
insecten. In de aanpalende parkeergarage zit 
een nest, voor de vogels net een grot. Zwar-
te roodstaarten zitten op diverse plekken in 
Den Haag en Scheveningen.” Scheveningen 
kent echter nog een bijzondere gast. Als je 
het niet weet, zie je hem ook niet. Reinder: 
“Op de woontoren van het Leonardo da Vinci 
Plaza zit met regelmaat een slechtvalk naast 
de gouden bol. Hij leeft met zijn vrouwtje in 
de watertoren op de Harstenhoek, waar ze 
ook broeden”. “De Harstenhoek is hun jacht-
terrein”, weet Tim. “Bovenop de torenflat 
heeft hij een mooi uitkijkpunt wanneer hij 
op vogels jaagt. Dan zie je hem ineens naar 
zee vliegen. Heeft hij zijn prooi van ver ge-
spot. Bij de watertoren zie je hem trouwens 
makkelijker.” Reinder vindt de nabijheid van 
zo’n slechtvalk fantastisch. “Op de Harsten-
hoek leeft eveneens de boommarter”, zegt 
hij. “Er zijn tevens veel konijnen daar die dan 
regelmatig deze kant opkomen. De Harsten-
hoek is de beste plek voor dieren, want er 
komen geen mensen achter de watertoren.” 

Bultrug
Voor de kust zwemmen bijzondere dieren. 
Uiteraard kennen we de zeehond, een graag 
geziene gast de afgelopen dertig jaar. Je ziet 

ze het meest bij de havenhoofden, maar al 
te drieste exemplaren zwemmen zelfs het 
verversingskanaal in. “Meest voorkomend is 
de grijze zeehond, op een afstandje gevolgd 
door de gewone zeehond. Dan zijn er ook 
nog de bruinvissen”, zegt Reinder. “Zeezoog-
dieren, verwant aan de dolfijn. Ze komen 
voor net onder de kust en zwemmen soms 
zelfs de haven in. Vier jaar terug, in de winter, 
kregen we bezoek van de bultrug. Die vindt 
in de ondiepe Noordzee toch zijn voedsel. 
De verwachting is dat we bultruggen vaker 
gaan zien. Dat komt doordat de zee schoner 
is geworden, alleen de juiste toedracht van 
hun komst weet ik niet precies.” Wat vind je 
nog meer aan de Scheveningse kuststrook? 
“Gierzwaluwen”, antwoordt Tim. “Die zie 
je hier veel. Mocht er ooit een nieuwe pier 
komen, pleiten we voor nestgelegenheden. 
We hebben de koperwiek en de kramsvogel. 
Die komen in wolken in de herfst met de 
noordwestenwind mee vanuit Scandinavië. 
Ze vliegen over zee en na hun reis ploffen ze 
vermoeid neer op de pier. Geldt idem voor 
goudhaantjes, die halen na hun reis maar 
net de kust. Voor die vogels zou je wat kun-
nen doen op het wandelhoofd.” 

Eidereenden
Nu is het de tijd van de graspiepers, vinken 
en lijsters, weten beide natuurliefhebbers. 
Ze staan bij het begin van het Zwarte Pad 
naast het Carlton Beach. “Hoor je, daar in 
dat duindoornbosje zit een groep mussen 
uit de Alkmaarsestraat. Mussen zijn erg so-
ciale dieren.” En dan spot Tim den Outer wat 
op zee, net voorbij de branding. Hij grijpt zijn 
verrekijker. “Je hebt geluk, een groepje zwar-
te zee-eenden!” Nee, correctie. Het blijken 
vier eidereenden te zijn, herkenbaar aan de 
markante koppen. “Ze eten schelpdieren en 
kokkels. In Nederland gaat het slecht met 
ze. Bijzonder is dat ze vlak achter de bran-
ding zwemmen, normaal zitten ze verder op 
zee.” Onverstoorbaar zwemmen de dieren 
richting pier. Reinder de Boer heeft nog een 
laatste uitsmijter in petto. “In de haven zit-
ten ijsvogels. Die leven onder de kade van de 
visafslag. Hier vissen ze op sprot. In de herfst 
gaan hun jongen op zoek naar hun eigen ter-
ritorium en kom je ze vaak op vreemde plek-
ken tegen. De natuur rond Scheveningen is 
fantastisch.”

Tekst: Harry Oosterveen

Er leeft van alles op en rond de Scheveningse kuststrook

In deze terugkerende rubriek geeft het stadsdeelkantoor van Scheveningen een update over wat er speelt in Scheveningen-Dorp. 
Deze update gaat over de jaarwisseling. In dit artikel update leest u hoe wij er samen een gezellig, mooi en veilig feest van maken.

Bewoners van alle leeftijden vieren de jaarwisseling in Scheveningen-Dorp. Veel bewoners en organisaties zetten zich rond de jaarwisseling in voor de wijk. 
Zo organiseren Kommunika en Welzijn Scheveningen tal van activiteiten. Ook delen zij in aanloop naar de jaarwisseling kindervuurwerkbrillen uit in de wijk.

Kerstboom inleveren
Wilt u na de kerstdagen van uw kerstboom af? Dat kan met de inleveractie Verloot je boompje. Hierbij leveren kinderen tot en met 12 jaar kerstbomen in. 
In Scheveningen-Dorp kan dit op de Haringkade en het Dr. de Visserplein. In ruil voor de kerstbomen krijgen zij lootjes en maken zij kans op mooie prijzen. 
Van heel Den Haag leverde stadsdeel Scheveningen vorig jaar de meeste kerstbomen in. Helpt u mee om ook dit jaar de andere stadsdelen te verslaan? Ga 
voor meer informatie over de actie, inleverdata en te winnen prijzen naar www.verlootjeboompje.nl 

Vuurwerkvrije buurt
In bijna heel Den Haag mag u van 31 december 18.00 tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk afsteken. Als de buren en u liever geen vuurwerk in de buurt willen, 
dan kunt u dit met elkaar afspreken. Als u zich voor 23 december aanmeldt als vuurwerkvrije buurt ontvangt u een bord. Hiermee zien anderen dat u mee-
doet aan dit initiatief.

Rubriek: Update van Stadsdeelkantoor Scheveningen
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WOS is dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Voorzitter Jan Lautenbach 
stopte onlangs, penningmeester Hans Grij-
zen vindt het na 30 jaar tijd voor een op-
volger. Ook de functie van secretaris is va-
cant. Voor januari 2023 moet er een nieuw 
bestuur zijn. Mocht dat niet het geval zijn, 
komt het voortbestaan van WOS in gevaar. 
Dat zou zonde zijn, aangezien er dan een 
unieke mix van kennis en kunde verloren 
gaat. “Een bewonersorganisatie als brug 
tussen gemeente en burger is onmisbaar”, 
betoogt Grijzen. “We roepen Scheveningers 
op zich kandidaat te stellen.” 

Op het dakterras van het Kalhuis ontmoe-
ten we Hans Grijzen en bestuurslid Bert Bus. 
Beiden vinden het belangrijk dat WOS kan 
doorgaan met de belangenbehartiging van 
de Scheveningse burger. Op dit moment lijkt 
dat niet langer zeker. Zonder nieuw bestuur 
dreigt WOS ter ziele te gaan. Daarom zoekt 
het bewonersoverleg met spoed nieuw 
bloed, zo laten beiden weten. “Door ver-
grijzing binnen WOS spreken we niet meer 
het juiste publiek aan”, meent Grijzen. “Zo-
als jongeren bijvoorbeeld. WOS is er voor 
iedereen, ook de jeugd, nieuwkomers en 
ondernemers. Daarom zoeken we vernieu-
wing. Mooi zou zijn als jongere personen 
zich aanmelden voor het bestuur, mensen 
die weten hoe ze de jeugd kunnen benade-
ren”. “We zoeken daarnaast mensen met 
specifieke vaardigheden die kunnen bijdra-
gen aan WOS”, vult Bus aan. “Te denken valt 
aan iemand die een website kan bouwen en 
bijhouden. Dan ben je alweer een stapje ver-
der.” 

Bruggen bouwen
WOS bestaat al zo’n vijftig jaar en in al die 
decennia zette zij zich in voor de belangen 
van de burger. Van belang is dat het werk 
wat ze doet voort kan blijven gaan. “WOS is 
de intermediair tussen bewoners en de ge-
meente”, vertelt Grijzen. “Belangrijk, want 
de kloof tussen overheid en burger is groot. 
Als bewonersorganisatie proberen we de 
overbrugging te maken. Mensen weten niet 
bij welk loket ze moeten aankloppen met 
een vraag of prangende kwestie. Wij hebben 
ingangen bij de gemeente en het Stadsdeel-
kantoor, hebben de juiste contacten om be-
woners naar te verwijzen. 

We ondersteunen tevens initiatieven van-
uit de bevolking, zoals de realisering van de 
muurschildering in de Heemraadstraat en 
de herinrichting van het Prins Willemplein. 
Tijdens de opening van het plein stond het 
hele plein vol.”

Maar er is meer dat WOS initieert voor Sche-
veningen-Dorp. Door heel Scheveningen 
vind je op stoepen en de unieke Schevening-
se stoeptegel met de drie haringen. Grijzen: 
“Dat was een initiatief van ons. We lieten er 
800 maken en allen waren binnen de kort-
ste keren uitverkocht. We namen ook het 
voortouw bij het opzetten van Gasvrij Sche-
veningen, een initiatief dat Scheveningen op 
gebied van energie wil verduurzamen. Met 
onze energiecoaches voerden we tot nu toe 
al 150 gesprekken bij mensen thuis. Daar zijn 
we trots op. In 2000 deelden we nog bezems 
voor een schoon-Scheveningen uit.” Sche-
veningen heeft als badplaats zo zijn issues, 
waar WOS mee dealt. “Wij zijn het ‘winge-
west’ van Den Haag als toeristische trekker”, 

aldus de penningmeester. “Er moet een goe-
de balans zijn in het aantal bezoekers dat we 
als dorp gedurende het jaar over de vloer 
krijgen. Dat is een discussie die we constant 
aangaan met de gemeente. Dan willen we 
bijvoorbeeld weten waarom die en die straat 
niet is afgesloten voor het verkeer. Je moet 
hier tenslotte fijn kunnen wonen. Als WOS-
lid heb je dus een signalerende functie.”

Bevredigend
“WOS participeert daarnaast in bouwpro-
jecten”, vervolgt Grijzen. “Zoals destijds met 
de boulevard en de bouw van de Hoogv-
liet-supermarkt en nu met de herinrichting 
van de Badhuisstraat. Wij zijn dan de stem 
van de bevolking tijdens informatieavonden 
en wijzen op knelpunten, stellen vragen aan 
de projectontwikkelaar. WOS-bestuursleden 
hebben meer kennis van de omgeving en 
hoe het werkt bij de gemeente dan de ge-
middelde bewoner.”

Zitting hebben in het bestuur is bevredigend 
werk, vinden Bus en Grijzen. “Je denkt mee 
over je eigen buurt, je werkt aan een beter 
en mooier Scheveningen en je breidt je net-
werk uit. Als je iets voor elkaar krijgt dan is 
dat erg leuk. Bij de gemeente kan meer, maar 
je moet er wel om vragen. Als je niks vraagt, 
krijg je ook niks.” Bert vult aan: “Je komt als 
bestuurslid met veel mensen in contact. Zo 
kwam ik laatst de burgemeester tegen en 
hadden we een praatje. Je spreekt mensen 
die je anders niet zo snel tegenkomt. Dat is 
het leuke van dit werk.” Bus is bestuurslid 
van het deelgebied Badhuisstraat-Oost. Zijn 
motivatie is het sociale aspect van de werk-
zaamheden.

“We zien graag dat bewoners weer goed 
met elkaar omgaan, zoals het er vroeger 
aan toe ging. Ik mis dit in het huidige tijds-
gewricht wel. Momenteel zet ik me in voor 
een nieuwe bewonerscommissie in de 
Sleepnetstraat.” Grijzen moet even naden-
ken over waarom hij penningmeester is van 
WOS. “Misschien ben ik wel gek om dit te 
doen”, zegt hij lachend.

Wat kost het nou qua tijd je inzet voor WOS 
en waar moet je aan voldoen als bestuurs-
lid? “Maximaal kost het je gemiddeld vier 
uur per week”, stelt Bert Bus. “Het is maar 
net hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Elke 
vorm van ondersteuning is gewenst, vooral 
in bepaalde interessegebieden als Groen 
en Verkeer. Samen bereik je meer dan in-
dividueel. Maar je moet vooral enthousiast 
zijn en interesse hebben in de eigen buurt of 
straat.” Hans Grijzen, die zelf vele uren per 
week onvermoeibaar in touw is voor WOS: 
“Je moet weten hoe je de jeugd kunt berei-
ken, hoe je mét en niet óver jongeren praat. 
Je hebt een actieve houding en wilt dingen 
aanpakken ten opzichte van je woonomge-
ving.” Iedereen is welkom als bestuurslid. 
“Zonder onderscheid in afkomst of leeftijd”, 
benadrukt de penningmeester. “Idealiter is 
het bestuur een afspiegeling van de samen-
leving. Zelfs expats zijn welkom, wij hebben 
een ‘open deur-beleid’.” Hij heeft nog een tip 
paraat: “Er kan bij de gemeente meer dan je 
denkt.”

Tekst en foto:
Harry Oosterveen

Wordt u het nieuwe bestuurslid van WOS?

Hans Grijzen en Bert Bus

Schoonste straatverkiezing
Zondag 1 januari is de Schoonste straatverkiezing waarbij u € 750 voor een straatfeest 
kunt winnen. Meedoen is eenvoudig. Meldt uw straat voor donderdag 29 december aan 
via schoonstestraatverkiezing@denhaag.nl en noem hierbij de straatnaam en stadsdeel 
Scheveningen. Maak op 1 januari een foto voordat u de straat schoonmaakt. Veeg daar-
na samen de buren de straat schoon en maak een foto van het eindresultaat. Mail de 
foto’s uiterlijk 1 januari om 18.00 uur en vertel kort waarom uw straat moet winnen.  

Meer over de jaarwisseling
Op de pagina www.denhaag.nl/jaarwisseling staat meer praktische informatie over de 
jaarwisseling. Bijvoorbeeld over garages waarin u uw auto kunt parkeren. Ook gaan een 
aantal afvalcontainers op slot om brand en schade te voorkomen. Op de website leest u 
wat u in dit geval met uw afval kan doen.

Samen maken wij er een mooie jaarwisseling van. Op naar een mooi en gezond 2023!
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’n Roopje van de Noordster (29)

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

We schrijven inmiddels december en dan is 
het weer ‘de têd van bouweteelt’ zoals het 
in vroeger dagen heette. De haringloggers 
deden hun laatste reis en gingen in winter-
slaap in afwachting van het nieuwe haring-
seizoen in mei. Men had de gevaren der zee 
doorstaan en had dus een behouden teelt.

De vissers ‘sneden de loggers af’: tuigage, 
visgerei en scheepsbenodigdheden gingen 
van boord en in de opslag op het rederserf. 
De strozakken die hadden gediend tot ma-
tras in de kooi haalden ze leeg en niet zel-
den ging de inhoud in de fik, wat nogal eens 
een brandje op de kade teweeg bracht. 
Nieuwjaarsvuur avant la lettre! Overgeble-
ven proviand verdeelde de bemanning on-
der elkaar en ging mee naar huis. Er heerste 
een typische sfeer aan de haven: aan de ene 
kant een zekere weemoed aan het voorbije 
haringseizoen, anderzijds een mooi vooruit-
zicht op de feestdagen en een winter ’aan 
de wal’. Al gold dat niet voor alle loggers: de 
schepen die een krachtige motor hadden, 

schakelden in de winter van de drijfnetvisse-
rij (de vleet) over op de visserij met de trawl. 
Een langgerekt trechtervormig net aan twee 
stalen lijnen dat het schip over de bodem 
trok om plat- en rondvis te vangen. Beide 
vangstmethoden zijn vanzelfsprekend op de 
Noordster te zien. 

Voor onze museumlogger is het echter vol-
strekt geen bouweteelt, laat staan dat we 
de winterslaap in gaan. Integendeel. Aan 
boord werken we hard door om er voor te 
zorgen dat de restauratie voor Vlaggetjesdag 
volgend jaar op een oor na is gevild en we 
ook klaar zijn om te varen! We zijn per slot 
van rekening ook varend erfgoed, waarbij de 
Noordster aan alle eisen van zeewaardigheid 
voldoet. Zo zijn we weer een stuk verder met 
de schippershut. We maakten een begin met 
de betimmering en in de vloer brachten we 
een scharnierend stalen luik aan waardoor 
het stuurhuis ook van binnenuit is te berei-
ken. Eenmaal boven gaat het dicht zodat het 
ook geen vloerruimte kost. 

De  betimmering aan de buitenkant van de 
schippershut kwam gereed en staat strak 
in de lak. Zo is het houtwerk bestand tegen 
weer en wind waaraan het voortdurend en 
juist ook in de haven is blootgesteld. Daar 
werkten we met veel zorg en toewijding 
aan, en het mooie is – en dat geldt voor veel 
onderdelen van de restauratie – dat het al-
lemaal het resultaat is van de nijvere arbeid 
en inzet van onze enthousiaste vrijwilligers. 
Hetzelfde geldt voor de messroom ofte-
wel het ‘achterin’. Daar brachten we beide 
wanden in nagenoeg originele staat terug 
en als de betimmering eenmaal op kleur is 
gebracht, oogt het weer als toen. De voor-
malige kooien zullen we hier overigens voor 
een deel gebruiken als bergruimte, die aan 
boord hard nodig is. Als de banken en de ta-
fel in het midden er eenmaal staan zal men 
ook hier desgewenst met een kleine groep 
kunnen vergaderen in historisch maritieme 
(vissers)sfeer. 

De museale collectie is intussen verrijkt met 
twee originele trawlborden. Deze zware en 
massieve houten borden met stalen beslag 
gebruikten de vissers op de trawlvisserij en 
hadden ten doel om al scherend over de 
grond door het water de ingang van het 
trawlnet open te houden wanneer de log-
ger het voortsleepte. De borden behoeven 
nog enige restauratie en wanneer dat is ge-
beurd komen zij aan boord te staan op de 
gebruikelijke plek: achter de trawlgalg tegen 
de verschansing aan. We kregen de borden 
van de familie Hulshof. Die gaf ons trouwens 
ook nog twee voorwerpen die vroeger een 
belangrijke rol speelden bij de navigatie: een 
verrekijker (zgn. 7*50 kijker) en een wand-
barometer. Zij zullen een plaats krijgen in de 
schippershut. 

Met dit laatste roopje van het jaar wens ik 
u namens alle opvarenden van de Noordster 
mooie feestdagen en een Behouden Vaart in 
2023!

schetsmatige weergave trawlvisserij, borden zijn goed zichtbaar

betimmering messroom achterin betimmering buitenzijde schippershut

begin gemaakt met betimmering schippershut kijker en barometer toegangsluik in vloer schippershut trawlborden


