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Activiteiten in De Mallemok
Slankclub
Maandag van 19.00 tot 20.00 uur

Vrouwen Fitness
Donderdag van 12.00 tot 16.00 uur 
en vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Kosten: 1 euro per keer

Naaicursus
Maandag van 19.00 tot 21.00 uur

Schiemanswerk
Donderdag van 18.30 tot 21.00 uur

Tafeltennis 
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 
8.00 tot 9.30 uur. 
Kosten: 1 euro per keer

Yoga
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur
Kosten: 12 euro per maand

Bingo
Elke laatste vrijdag van de maand
is er bingo. Eén boekje kost 8,50 
euro. Twee boekjes 15 euro.

Fitness voor Mannen
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur 
Kosten: 1 euro per keer

Countrydans 
Maandag van 11.00 tot 12.30 uur

Countryline 
Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur

Wereldkinderdans
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Donderdag van 15.15 tot 16.15 uur

Koffie/thee inloop
Gratis koffie/thee en een koekje
Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur

Ontmoetingscentrum
Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur

Salsa
Woensdag van 18.00 tot 21.00 uur

Moederkindgroep
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: 1,50 euro per keer

Scheveningse Moeders
Dinsdag en donderdag van 19.00 
tot 22.00 uur

Voedselbank
Donderdag van 13.00 tot 18.00 uur

PC-hulp
Vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur

Filmavond Behouden Teelt
Elke derde dinsdag van de maand 
van 19.30 tot 21.00 uur
Kosten: 1 euro per keer

www.welzijnscheveningen.nl

De Mallemok 
Westduinweg 38d-40 

2583 EH Den Haag
Telefoon: 070-3380690

Zomerstop?
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Van de voorzitter...
Vlaggetjesdag was een 
feest. Scheveningen kleurde 
gedeeltelijk blauw. Maritiem 
en Vrolijk hebben goede zaken 
gedaan met de verkoop van 
de Scheveningse vlag. Dank 
voor uw medewerking. Om 
Vlaggetjesdag volgend jaar nog 
meer blauw te kleuren, kunnen 
we nu alvast de vlag aanschaffen. 
Maar we hebben er nu ook de tijd om er voor te zorgen dat we 
weer vlaggenstokhouders aan onze gevels aanbrengen. Het is me 
opgevallen dat er veel huizen zijn die geen houder (meer) hebben. 
Naast Vlaggetjesdag zijn er naast onze nationale feestdagen vele 
momenten om met elkaar feest te vieren. 
De vlag kan uit tijdens het Historisch Festival Scheveningen in 
augustus. Dan komt onder andere een replica van de Egmonder 
Pink uit 1670 op het Scheveningse strand te liggen. De groot, 
groot, groot, groot … grootvader van onze Huib Hoogenraad 
heeft met de oorspronkelijke Pink gevaren. De aankomst van de 
Pink is voor Huib weer een goede gelegenheid om de plannen 
voor een Bomschuit op Scheveningen toe te lichten.
De vlag kan misschien ook uit om Datheen te eren. Wisten we 
dat één van onze Geuzen uit het Havenkwartier, de dichter/
prediker Petrus Datheen, (1531-1588) het Wilhelmus heeft 
geschreven. Dit in tegenstelling tot wat tot voor kort werd 
gedacht, dat die andere Geus, de schrijver, diplomaat en adviseur 
van Willem van Oranje, Marnix van Sint-Aldegonde de auteur 
van het Wilhelmus is. 
Recent onderzoek aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam 
en Antwerpen zijn op basis van een uitvoerige computeranalyse 
op 10 mei jongstleden tot die conclusie gekomen, zoals een 
aantal kranten (onder andere Volkskrant en Telegraaf ) een dag 
later gemeld hebben. 

Alhoewel het Wilhelmus rond 1568 geschreven schijnt te zijn 
en het door velen als calvinistisch strijdlied is ervaren, heeft 
koningin Wilhelmina op 10 mei 1932 het Wilhelmus als volkslied 
voorgesteld. Het is daarmee 448 jaar oud en onze Datheen heeft 
daarmee het oudste volkslied ter wereld geschreven.
Zou het zo zijn, dat we ons tot de dag van vandaag verbonden 
weten met de veerkracht van de Geuzen. Ook vandaag de dag 
worden we soms ‘overruled’ en dienen we ons eendrachtig te 
weren. 
De vlag kan misschien ook uit als we met elkaar de Mallemok 
kunnen behouden voor onze activiteiten. Verhalen blijven elkaar 
tegenspreken, maar we willen gezamenlijk met alle gebruikers een 
Beheersraad gaan vormen omdat we met elkaar verantwoordelijk 
willen zijn voor onze wijkactiviteiten.
De vlag kan ook uit als de invalidenbaan tussen de Pasta 
Company en de Viermaster er straks toch komt. En ook als 
uiteindelijk de tweerichtingshellingbaan bij de Hennephofkerk 
is gerealiseerd, samen met het door de Gemeente - 16 jaar 
geleden - beloofde ‘leefbaarheidsplein’ aldaar. Ook gaat de vlag 
uit als de Gemeente straks (?) het Radio Hollandplein afmaakt 
en als ze met voorstellen komt om de kruising Van Bergenstraat 
– Westduinweg – Statenlaan goed en veilig in te richten. En 
uiteindelijk kan de vlag ook uit als de Gemeente een deskundige 
en onafhankelijke verkeersanalyse laat maken om zicht te krijgen 
op de overlast die de bewoners van de Westduinweg nu reeds 
hebben. De ‘tram – nee’ posters die de bewoners langs de 
Westduinweg voor het raam hebben hangen, getuigen daarvan. 
Als ik deze laatste twee alinea’s aan elkaar verbind, dan denk 
ik dat het een goede zaak is om als Scheveningse Geuzen onze 
strijdliederen ten gehore te brengen. Dienen we ons op het water 
te richten of op het land? Waakzaamheid is geboden, overal en 
te allen tijde.

Ik zie u een strijdlied zingende zomer tegemoet.

Teun van Dijk

De Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) 
is een stichting bestaande uit vrijwilligers, die 
zich inzetten voor verbetering van het wonen, 
werken en sociale leven in het Havenkwartier. 

Het werkgebied van de BOH bestaat uit 
het Havenkwartier, Geuzenkwartier en de 

Vissenbuurt in Scheveningen.

Colofon
Wijkblad ‘Rond de Haven’ is een uitgave van de 

Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en wordt huis-
aan-huis verspreid in de wijken die binnen het werkgebied 
van de BOH vallen. Oplage 4700 ex. Drukkerij: Edauw & 

Johannissen. Opmaak & eindredactie: Lexro Media. 
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Terugblik op een regenachtige Vlaggetjesdag 2016

Foto’s Lexro Media
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Hoe zit het met de Mallemok?

Blijft de Mallemok na de zomer dicht of worden alle 
activiteiten van Welzijn Scheveningen in september weer 
gewoon opgestart? Ondanks dat Welzijn Scheveningen 
begin juni nogmaals heeft laten weten dat de Mallemok 
aan de Westduinweg niet zal sluiten én wethouder 
Karsten Klein dit in de gemeenteraad heeft bevestigd 
blijft er grote verwarring heersen over de toekomst van 
de Mallemok.

In het laatste bericht van Welzijn Scheveningen geven zij 
aan dat vanaf 9 juli een aantal activiteiten in verband met de 
zomervakantie zullen stoppen. “Het jongerenwerk zal verder in 
de vakantieperiode vanuit het  Trefpunt en Kommunika worden 
uitgevoerd”, aldus het persbericht.
Toch is de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) bang dat 
na de zomervakantie die activiteiten weg zullen blijven uit de 
Mallemok, aangezien er voor de meeste activiteiten inmiddels 
een andere locatie is gezocht. Bijvoorbeeld Club Behouden 
Teelt die hun filmavonden nu in het ’t Trefpunt in Duindorp 
gaan houden. Of de koffieochtend op vrijdag die verplaatst is 
naar de buurtkamer aan de Doornstraat.  “Wethouder Karsten 
Klein heeft eerder al aan Welzijn Scheveningen laten weten dat 
de gemeente niet akkoord gaat met sluiting van de Mallemok. 
Een woordvoerder laat weten dat het verplaatsen van activiteiten 
leidend tot leegstand van de Mallemok voor de gemeente een 
no-go is”, aldus BOH-voorzitter Teun van Dijk. “En nu worden 
de activiteiten toch allemaal verplaatst.”

Bezuinigingen
Na de eerste geruchten over een mogelijke sluiting van de 
Mallemok heeft de BOH contact gezocht met Welzijn-directeur 
Jan van der Werf. “Wat blijkt: Welzijn Scheveningen heeft 
vorig jaar juni van de Gemeente de boodschap gekregen dat er 
behoorlijk gekort moet worden en Welzijn heeft gekozen om de 
activiteiten van de Mallemok naar elders te verplaatsen, opdat 

ze met hun prioriteit ‘individuele zorgverlening’ verder kan 
gaan. De Raad van Toezicht van Welzijn heeft deze strategie in 
december 2015 goedgekeurd”, legt Teun uit. “Wij als gebruikers 
gaan daar niet over, weten niet waar Welzijn haar prioriteit 
legt en zijn daar ook niet over geïnformeerd. Echter dit soort 
besluiten zijn zonder enig overleg met betrokken gebruikers van 
de Mallemok tot stand gekomen. De groepen zijn onlangs alleen 
geïnformeerd dat ze in het nieuwe seizoen dienen te verhuizen 
naar elders, zodat Welzijn met een leeg gebouw geen operationele 
kosten meer heeft en op die wijze met de bezuiniging van de 
Gemeente omgaat.”

In eigen beheer
Teun vervolgt: “Het is niet alleen dat de buurt het centrum nodig 
heeft, ze investeert er ook in. Heel recent heeft de BOH gelden 
van het afgelopen jaar kunnen gebruiken voor het aanleggen van 
een kunstgrasmat in de voetbalkooi van de Mallemolen. Het is 
moeilijk uit te leggen dat zulke door de gemeenschap opgebrachte 
investeringen teniet worden gedaan.”
Wat betreft de BOH kan het niet zo zijn dat de functie van een 
Mallemok in het Havenkwartier wordt weggehaald. Daarom 
wil Teun overleg met wethouder Karsten Klein. “We willen 
met de wethouder overleggen wat de voorwaarden zijn om als 
bijvoorbeeld een ‘Stichting Mallemok’ het buurt-, ouder-, kinder- 
en jongerenwerk te gaan coördineren. De Mallemok kan dan 
haar functie in het Havenkwartier niet alleen blijven behouden 
en bestaande activiteiten kunnen dan gewoon doorgaan, maar 
vanwege de eigen betrokkenheid kunnen we met elkaar ook 
andere activiteiten opzetten.”
Daarnaast zal de BOH de komende tijd gaan inventariseren wat 
de interesse uit de buurt is om hier aan mee te werken. Had u 
een activiteit in de Mallemok en zou u deze graag op deze locatie 
voort zetten, laat het de BOH weten. Heeft u ideeën voor een 
nieuwe activiteit in de Mallemok, ook dit horen wij graag via 
e-mail: info@bohscheveningen.nl.
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“Een Scheveningse Haven vol verscheidenheid en toch 
dienen we het met elkaar te doen. Alle soorten schepen. 

Alle soorten werkzaamheden. Alle soorten van vertier. 
Met elkaar maken en genieten we van Scheveningen”

Cees Duvekot, Havenmeester
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De vorige editie van Rond de Haven stond grotendeels in 
het teken van de mogelijke komst van een tramtracé over 
de Westduinweg. De beslissing of dit tracé daadwerkelijk 
over de Westduinweg gaat rijden is nog niet genomen 
door wethouder Tom de Bruijn. Hoewel hij eerder 
aankondigde dat hij het besluit voor het zomerreces zou 
nemen, is het aannemelijk dat – evenals de Integrale 
Verkeersvisie Scheveningen – dit over de zomermaanden 
heen getild wordt en pas in september een besluit naar 
buiten zal komen.

We blikken nog even terug naar wat er gebeurd is de afgelopen 
weken. Eind april hebben enkele vertegenwoordigers van de 
Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH), Wijkberaad 
Duindorp en Belangenvereniging Scheveningen Haven (BSH) 
een gesprek gehad met wethouder De Bruijn en een aantal 
betrokken DSO-ambtenaren.
“Tijdens het gesprek hebben we onze presentaties gehouden, zoals 
we dat in onze vergadering van dinsdag 26 april met bewoners 
hebben afgesproken, met nadruk op wonen, werken, leven en 
leefbaarheid”, legt Teun van Dijk uit. “We hebben ook nog 
eens benadrukt dat als er over een OV tracé wordt nagedacht, 
dat niet anders kan dan met ondergronds parkeren onder het 
hele tracé. Niet alleen om de verloren gegane parkeerplekken 
te compenseren, maar ook om een oplossing te bieden aan het 
structurele tekort aan parkeerplekken in het Geuzenkwartier.” 
De wethouder gaf tijdens het gesprek aan op dat moment nog 
geen besluit te hebben genomen en had dan ook geen behoefte 
om zich tijdens het gesprek voor of tegen een tracé uit te spreken. 
Hij zal pas een besluit nemen als hij het ‘waarom’ van dat besluit 
kan uitleggen en is bereid zijn besluit ter zijner tijd op een 

bijeenkomst in het Havenkwartier uit te komen leggen.
Een goed gesprek met de wethouder zo leek het. Groot was dan 
ook de verbazing dat enkele dagen na  het gesprek een uitgebreide 
bewonersbrochure op de deurmat viel in een groot deel van 
Scheveningen, die deed voorkomen alsof er al een besluit was 
genomen en dat de komst van een tramtracé op de Westduinweg 
een voldongen feit was. De BOH was absoluut niet gecharmeerd 
door deze gang van zaken en hebben direct een brief gestuurd 
naar de wethouder.
“De brochure met begeleidende brief van de stadsdeeldirecteur 
mag de bedoeling hebben gehad de bewoners over de 
procesgang te informeren, maar heeft uiteindelijk alleen maar 
voor onrust gezorgd. Dit omdat alleen plattegronden en foto’s 
van de Westduinweg worden getoond en alleen leden van het 
meerderheidsstandpunt aan het woord worden gelaten. Daarmee 
hebben we grote bezwaren tegen de brochure, die de indruk wekt 
alsof al wel een besluit is genomen, dan wel dat bewoners worden 
voorbereid op een voornemen tot een ‘Westduinweg besluit’”, 
schreef Teun van Dijk aan de wethouder.
Ook de Haagse VVD-fractie kroop in de pen en stelde een aantal 
schriftelijke vragen aan het college van B en W. naar aanleiding 
van de verspreiding van de nieuwsbrief. De VVD wilde onder 
meer weten wat het verspreidingsgebied was van de folder en wie 
besloten heeft de flyer te verspreiden. Daarnaast vroeg de VVD 
zich af waarom er in de folder geen aandacht is besteed aan het 
minderheidsstandpunt.
De beantwoording van deze VVD-vragen bracht een aantal 
eigenaardigheden aan het licht. Uit de beantwoording blijkt 
namelijk dat de brochure en verspreiding daarvan ruim 10.000 
euro (!) heeft gekost en deze in overleg met de verantwoordelijk 
wethouder (Tom de Bruijn) is geïnitieerd. Opmerkelijk, want 
wethouder De Bruijn liet in een reactie op de brief van Teun van 
Dijk weten dat hij de brochure niet kende!
De VVD heeft hierop vervolgvragen gesteld en wil graag dat het 
college toelicht hoe dit precies mogelijk is.

Wordt ongetwijfeld vervolgd....

Wethouder wist niets van nieuwsbrief Tramtracé
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Scheveningse gastvrijheid op Vlaggetjesdag
Uitbaters Bas en Nicole van Wine 2 Share aan de 
Kapitein de Rijk straat keken in de vroege ochtend van 
Vlaggetjesdag naar de grauwe hemel en vroegen zich af, 
waar moet dit toe leiden?
 
Als ondernemers van hun nog jonge horecabedrijf hadden zij en 
wie niet op Scheveningen, gerekend op een zonnige Vlaggetjesdag. 
Een bevriende relatie was bereid gevonden om met zijn rijdende 
koffiebar de bezoekers van koffie te voorzien. Dat lukte helaas 
alleen met de eerste vijf koppen koffie, waarna er een technisch 
mankement optrad, precies op het moment dat het Shantykoor 
‘Voor de Mast’ uit Katwijk aan Zee, er hun eerste optreden op 
had zitten en een warm en droog onderkomen zocht. “Mannen 
kom maar mee naar binnen”, nodigde uitbater Bas hen wervend 
uit. “Dan zet ik mijn koffieapparaat aan”. En binnen geen tijd 
zaten de zangers uit Katwijk aan een dampend kopje Koffie. 
Als verrassing serveerde Bas hen ook nog een Hollandse 
Nieuwe van uitstekende kwaliteit; de legende dat Katwijkers en 
Scheveningers niet door één deur zouden kunnen werd hier ter 
plaatse voor altijd gelogenstraft. De mannen van ‘Voor de Mast’ 
hadden het zo naar hun zin, dat zij besloten om maar te blijven 
op deze gastvrije locatie aan de Kapitein de Rijkstraat en het ene 
na het andere zeemanslied werd gezongen door deze enthousiaste 
Katwijkse zanggroep. De stemming werd nog vrolijker toen 
uitbater Bas hen ook nog een biertje aanbood. 
Zoveel warme gastvrijheid en gezelligheid had dit Shantykoor 
niet verwacht en spontaan bood de leider van het koor aan Bas en  

Nicole aan om Vlaggetjesdag 2017 luister te komen bijzetten in 
hun etablissement, waarbij een aanwezige gast spontaan aanbood 
om de reiskosten voor zijn rekening te zullen nemen.

Nieuwe Bedrijfsnaamvoering. 
Dit spontaan en feestelijk gebeuren komt juist op het moment dat 
Bas & Nicole op 1 juli jongstleden hun bedrijfsnaam vernieuwd 
hebben. De nieuwe naam is Gatsby’s, Bar & Bites. Dit om aan te 
geven dat de zaak een bar is waar iedereen van harte welkom is 
en niet alleen de wijnliefhebber. Er is ook regelmatig live muziek. 
De openingstijden zijn woensdag tot en met zondag vanaf 15.00 
uur.  

Bijdrage van Dick Passchier

Gezocht: verhalen en foto’s van oud-bewoners Eiland Vloek
Het Zuiderstrandtheater presenteert van 8 tot en met 11 september 
2016 een nieuwe Scheveningse muziektheaterproductie, als 
opvolger van de succesvolle vissersopera ‘Harde Handen’. 
De voorstelling heet ‘De Vloek op Scheveningen’ en vertelt 
het verhaal over het voormalige eiland Vloek (Vlook op z’n 
Schevenings) en het daarnaar genoemde kraakpand De Vloek. 
Ook dit keer werken meer dan honderd Scheveningers mee aan 
de voorstelling, naast professionele zangers, spelers en musici. 
Het koor repeteert wekelijks en daarnaast zijn er enkele kleinere 
projecten zoals een schoolvoorstelling voor de jongste kinderen 
tijdens de zomermaanden en het samenstellen en uitgeven van 
een bundel met herinneringen, foto’s en verhalen van oud-
bewoners rondom de voorstellingen in september.
Het idee voor dit project is onder andere ontstaan in gesprekken 
met Gerrit Zier Vermeer, een voormalig eilandbewoner. Met het 
project willen de samenwerkende organisaties de geschiedenis 
van het eiland zichtbaar houden en doorgeven aan de komende 
generaties.
Nog niet eerder werd er een bundel uitgegeven speciaal over 
eiland Vloek. Omdat het vooral om herinneringen gaat van oud-
bewoners doen we hierbij een oproep aan hen om te reageren. 
Met name foto’s van het eiland met mensen erop zijn zeer welkom 
omdat die schaars zijn.

De jonge ijzerwerker Aleid van Raalte in 1955, zoon van smid Javn van Raalte. 
Op de achtergrond de SCH55 ‘Noorderkroon’. Fotograaf onbekend.

Heeft u een verhaal en/of een foto mail naar: tanja@
kwekersindekunst.nl of emi@kwekersindekunst.nl en we nemen 
contact met u op. U kunt het ook afgeven bij de receptie van 
Muzee Scheveningen , Neptunusstraat 90-92.

mailto:tanja@kwekersindekunst.nl
mailto:tanja@kwekersindekunst.nl
mailto:emi@kwekersindekunst.nl
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Historisch Festival Scheveningen pakt uit tijdens tweede editie

Zaterdag 20 augustus 2016 vindt de tweede editie van 
het Historisch Festival Scheveningen plaats in het oude 
dorp van Scheveningen. Tussen 11.00 en 17.00 uur 
neemt het festival de bezoeker mee op een wandeling 
door de geschiedenis van Scheveningen met een aantal 
bekende en minder bekende historische taferelen.

Geen droge geschiedenislessen, maar historie waar je bij betrokken 
wordt is het motto van het Historisch Festival Scheveningen. 
Deze insteek bleek tijdens de eerste editie in 2015 een waar 
succes te zijn. Het Scheveningse evenement trok toen tussen de 
16.000 en 20.000 bezoekers.
Met wat kleine aanpassingen hoopt de organisatie de 
succesformule van vorig jaar te kunnen voortzetten. “De toppers 
van vorig jaar komen weer terug, denk daarbij aan het Vissersgezin, 
de Wasplaats en het Leugenbankje. Daarnaast hebben we ook 
wat nieuwe taferelen die de bezoekers een kijkje geven in het 
mondaine leven op Scheveningen zoals Het Kurhaus, de komst 
van de toeristen uit het buitenland met ‘Zimmer Frei’ en een café 
in de Keizerstraat wordt omgetoverd tot De Vliegende Hollander, 
het legendarische café van Pia Beck waar zij regelmatig optrad.”

Visserij
Uiteraard wordt de levensader van het oude Scheveningen, de 
visserij, niet vergeten. Eén van de taferelen is de Vismarkt, waarbij 
de vangst uit de Noordzee te zien is. Hier kom je te weten wat 
de visserslui van vroeger zoal vingen en hoe deze vissen werden 
bereid.
Ook laat het Historisch Festival Scheveningen zien hoe de 
vangst vroeger aan land kwam met de komst van de Egmonder 
Pinck ‘Claes Teunisz’. “Deze replica van een pink uit 1670 zal ‘s 
ochtend aanlanden op het Scheveningse strand ter hoogte van 
de Keizerstraat. Bezoekers kunnen van dichtbij een kijkje nemen 
met wat voor schip hun voorouders vroeger de zee op gingen. Het 
is echt uniek dat dit schip op de ouderwetse manier zal aanlanden 
hier op Scheveningen. Sinds de tijd van de bomschuiten en na de 

komst van de havens is dit niet meer voor gekomen. De meeste 
mensen kennen dit beeld alleen nog maar van oude tekeningen 
en schilderijen.”

Doe mee
Als bezoeker kunt u heel makkelijk deelnemen aan het Historisch 
Festival Scheveningen. Heeft u nog een ‘historisch’ kostuum in 
de kast hangen, trek dit aan tijdens uw bezoek aan het festival en 
u doet al mee! Zo simpel is het. Of dit nu Scheveningse dracht is, 
een hippie outfit, een pak uit de jaren ‘20 of een wijde A-lijn-rok 
met petticoat uit de jaren ‘50 is, het kan allemaal.
Wilt u als vrijwilliger meewerken aan het Historisch Festival 
Scheveningen door bijvoorbeeld deel te nemen aan één van de 
historische taferelen of  hand- en spandiensten te verrichten? Geef 
u op via e-mail: vrijwilligers@historischfestivalscheveningen.nl.

De tweede editie van het Historisch Festival Scheveningen vindt 
plaats op zaterdag 20 augustus 2016 van 11.00 tot 17.00 uur in het 
historisch hart van Scheveningen. Binnenkort wordt op de website 
www.historischfestivalscheveningen.nl het volledige programma 
bekend gemaakt.

De pink staat al in het 16e eeuwse Visboeck van Adriaen 
Coenen (1514-1587) vermeld. In de loop van de 19e eeuw 
stapte men af van de bestaande vorm en ging steeds meer 

over op de grotere en bredere bomschuit.

Eén van de bekendste pinken op Scheveningen was de 
‘Johanna Hoogenraad’ van reder Gerrit Hoogenraad. In 
1795 vluchtte stadhouder Willem V met zijn twee zonen 

op deze Scheveningse visserspink naar Engeland.
Nazaat van deze Gerrit is onze eigen Huib Hoogenraad, 
die zich op dit moment sterk maakt voor de bouw van 
een replica van een Scheveningse bomschuit ‘Adriana 

Hendrika’. Kijk voor meer informatie hierover op:
www.scheveningschebomschuit.nl.

Foto: Dick Teske

https://nl.wikipedia.org/wiki/1514
https://nl.wikipedia.org/wiki/1587
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Nieuwe sociale huurwoningen op Scheveningen
Nieuwe sociale huurwoningen op Scheveningen 
Wethouder Joris Wijsmuller en René Lemson, 
directeursbestuurder bij woningcorporatie Arcade 
gaven 21 juni jongstleden op feestelijke wijze het 
startsein voor de bouw van 237 woningen op het 
voormalige Norfolkterrein. Arcade ontwikkelt - tussen 
de Kranenburgweg en Houtrustweg – het project New 
Norfolk met 164 sociale huurappartementen, 34 vrije 
sector huurappartementen en 39 koopeengezinswoningen.  
 
Met de start van de bouw van ‘New Norfolk’ krijgt de sociale 
woningbouw in Scheveningen een stevige boost. Reden voor 
Arcade om samen met projectbetrokkenen en wethouder 
Wijsmuller dit moment te markeren. “Het is niet vanzelfsprekend 
dat corporaties volop bouwen. De start van een project met 
237 betaalbare woningen is het vieren waard. Ons motto is 
bouwen omdat wij zo een bijdrage kunnen leveren aan de vraag 
naar voldoende (sociale) huurwoningen. Daarnaast zijn de 
marktomstandigheden gunstig en is de rente laag. Alle kansen die 
voorbij komen proberen wij te benutten”, aldus René Lemson. 

Wethouder Wijsmuller onderstreept het grote belang 
van het realiseren van sociale woningbouw. “Zeker ook 
in Scheveningen. Er is hier grote behoefte aan meer 
betaalbare huurwoningen, ook bijvoorbeeld voor gezinnen. 
Goed dat Arcade daar een forse bijdrage aan levert.” 
Aan de Houtrustweg komen 152 sociale huurappartementen. 
De appartementengebouwen worden opgetrokken uit bruinrode 
baksteen aan de stadszijde overlopend via witgele naar witte 
baksteen richting zeezijde. Hierdoor ontstaat een afwisselend 
maar samenhangend beeld. Op de kop van het kanaal komt 
een appartementengebouw met 34 vrije sector en 12 sociale 
huurappartementen. Aan de Kranenburgweg komen 39 
koopeengezinswoningen verdeeld over drie woonrijen. 
Op 21 mei jongstleden werd succesvol gestart met de verkoop 
van de 39 eengezinswoningen. Binnen twee weken na start 
verkoop waren alle woningen onder optie. Wie wil huren moet 
nog even geduld hebben. Arcade verwacht de huurwoningen 
het eerste halfjaar 2018 op te leveren. Enkele maanden voor 
oplevering publiceert Arcade de huurwoningen op www.
woonnet-haaglanden.nl en www.arcadewonen.nl.

Ocean Cleanup test vanuit Scheveningen Haven
In de Noordzee, ter hoogte van de Scheveningse haven, wordt een 
jaar lang getest met The Ocean Cleanup. Dit is een Nederlands 
project, bedacht door de Delftse ingenieur Boyan Slat, om plastic 
afval uit oceanen op te ruimen.
Het afval wordt verzameld met een installatie die bestaat uit 
lange drijvende armen, die in de vorm van een ‘v’ in zee worden 
geplaatst. De stroming zorgt er daarna voor dat het plastic afval 
naar één plek drijft, waarna het kan worden verwijderd.
Een testversie wordt deze zomer geplaatst in de Noordzee, op 23 
kilometer vanaf de Scheveningse haven. De versie die nu getest 
wordt, is in totaal 100 meter lang en blijft een jaar liggen. De 
uiteindelijke versie wordt kilometers lang.

Rondom de Derde Haven ontstaat het zogenaamde Innoport. 
Innoport is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen die zich richten op vernieuwende projecten 
die met de zee en de kust te maken hebben. Het kan gaan om 

vernieuwingen op het gebied van bijvoorbeeld scheepvaart, 
waterbeheer of ecologie. Naast The Ocean Cleanup hebben 
ook onder anderen de TU Delft, De Noordzeeboerderij en 
het Innosportlab Zeilen voor Scheveningen Haven gekozen als 
uitvalsbasis voor hun activiteiten op zee.
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8 tot en met 17 juli 2016
De Parade

Westbroekpark Scheveningen
www.deparade.nl

16 juli 2016
NK Beach Soccer

The Hague Beach Stadium
www.beachsoccerbond.nl

19 en 26 juli 2016
Toeristenmarkt

Tweede binnenhaven
www.krokos-evenementen.nl

25 - 31 juli 2016
The Hague Open
Mets Tennisbanen

www.thehagueopen.nl

5 augustus 2016
Rondleiding Visafslag
Visafslag Scheveningen

www.unitedfishauctions.com

6 augustus 2016
Schollenpop

Zuiderstrand Scheveningen
www.schollenpop.nl

12, 13, 19, 20 augustus 2016
Internationaal Vuurwerk Festival

Boulevard Scheveningen
www.vuurwerkfestivalscheveningen.nl

20 augustus 2016
Historisch Festival Scheveningen

Oude dorp van Scheveningen
www.historischfestivalscheveningen.nl

23 augustus 2016
Maandelijkse BOH-vergadering

De Mallemok, Westduinweg 38d
www.bohscheveningen.nl

2 september 2016
Rondleiding Visafslag
Visafslag Scheveningen

www.unitedfishauctions.com

10 en 11 september 2016
Open Monumenten Dag

Diverse locaties
www.openmonumentendag.nl

24 en 25 september 2016
Internationaal Vlieger Festival

Scheveningen Strand
www.vliegerfeestscheveningen.nl

27 september 2016
Maandelijkse BOH-vergadering

De Mallemok, Westduinweg 38d
www.bohscheveningen.nl

Bewonersorganisatie Havenkwartier
Voorzitter: Teun van Dijk
Secretaris: Ton Hulleman
Penningmeester: Marian van den Broek-Laro

Secretariaat
Westduinweg 38d
2583 EH Scheveningen
Telefoon: 070-3520612
E-mail: info@bohscheveningen.nl

Agenda

Verschijningsdata ‘Rond de Haven’
In 2016 verschijnt ‘Rond de Haven’ nog eenmaal en wel op woensdag 5 oktober 
aanstaande. ‘Rond de Haven’ is een wijkblad voor en door bewoners van het Havenkwartier, 
Geuzenkwartier en de Vissenbuurt. Heeft u leuke foto’s uit de wijk of een verhaal dat u 
graag wilt delen in ‘Rond de Haven’ stuur deze dan per e-mail naar:
redactie@bohscheveningen.nl. De kopij dient maximaal twee weken voor de 
verschijningsdatum binnen te zijn.

Oproep ‘Wateroverlast’
In juni zijn er flinke buien over Nederland getrokken en ook in ons gebied kregen we te 
maken met lekkages en ondergelopen straten en tuinen. Afgezien van de extreme neerslag, 
kan de overlast ook mede veroorzaakt zijn door herinrichting van straten en fietspaden.
Bijvoorbeeld op Westduinweg ter hoogte van de Oesterstraat en Zalmstraat. Waar vroeger 
het water via de Kapitein de Rijkstraat naar de haven kon lopen is dit nu niet meer mogelijk 
door de verhoogde inritconstructie, dit geldt tevens bij de oude hellingbaan en Van 
Bergenstraat en straks ook bij de Datheenstraat als het nieuwe fietspad wordt aangelegd.
Ook het nieuw geasfalteerde fietspad ligt nu gelijk met de stoep, waar voorheen een 
opstaande rand was fungeerde het fietspad een afvoerkanaal.
Bij straten in 30 km zones zijn er verkeersdrempels gemaakt van stoeprand tot stoeprand, 
indien het regenwater in dit gedeelte afgevoerd moet worden door maar één put dan geeft 
druk op het riool en de toiletten van omliggende huizen. In de Koppelstokstraat liggen 
de putten aan de hoge kant van de straat, hierdoor kan het water blijven staan of zelfs de 
woningen/garages aan de lage kant binnen lopen.
Heeft u tegenwoordig meer wateroverlast dan vroeger door de genoemde herinrichtingen? 
Laat het ons weten via e-mail: info@bohscheveningen.nl o.v.v. ‘Wateroverlast’.

Uitstel aanleg Hellingbaan Zeesluisweg
De werkzaamheden voor de invalidenhellingbaan op de trappartij Zeesluisweg zijn 
uitgesteld. Reden hiervoor is dat er twijfel is ontstaan over de veiligheid van het al 
goedgekeurde ontwerp.
De aanleg van een hellingbaan in een bestaande trap is een niet alledaagse bezigheid. Daarom 
heeft de gemeente, nadat al haar toetsingscomités de helling hadden goedgekeurd, een 
extra toetsing op veiligheid laten uitvoeren. Uit de beoordeling bleek dat de voorgestelde 
hellingbaan voor mindervaliden niet aan alle veiligheidsnormen voldoet. Ook voor mensen 
die goed ter been zijn, blijkt het ontwerp nog niet veilig genoeg.
Omdat de gemeente de veiligheid voor iedereen belangrijk vindt, is besloten de 
werkzaamheden voorlopig uit te stellen en onderzoek te doen naar een zo veilig 
mogelijk ontwerp voor de hellingbaan. De gemeente gaat hierover in gesprek met de 
Bewonersorganisatie Havenkwartier, de Stichting Vlaggetjesdag en de Stichting Voorall.
Dit betekent dat er op korte termijn geen werkzaamheden aan de trappartij zullen 
plaatsvinden. Wel heeft wethouder Karsten Klein aangegeven dat er alles aan gedaan 
wordt om de hellingbaan voor het eind van dit jaar te realiseren.
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