
Bezoek aan het Havenkwartier van Scheveningen in augustus 2017 

 

 

In augustus 2017 hebben de Vrienden drie keer een 
excursie gemaakt naar het Havenkwartier van 
Scheveningen. Het doel was om te zien hoe de 
ingrijpende verbouwing van het voormalige Norfolk-
terrein in de Scheveningse haven zich verhoudt tot 
de oorspronkelijke functies en de nautische sector in 
het bijzonder. We zijn in het clubhuis 't Spuigat van 
de Jachtclub Scheveningen hartelijk ontvangen door 
Karel Pronk (de coördinator van de organisatie van 

de Scheveningers voor onze excursie), zijn broer Miech Pronk, die de inleiding en 
rondleiding heeft verzorgd, Arno Schoondorp van de bewonersorganisatie, die op dat 
gebied het verhaal van Miech kon aanvullen, en Huib Hoogeraad, beheerder van ‘t 
Spuigat, die ons van heerlijke koffie voorzag. 
  
De interessante inleiding van Miech over het ontstaan van de 
haven, wat zich daarbinnen zo al had voorgedaan, zich thans 
aan het voordoen is en wat er nog op stapel staat, leidde tot 
vele vragen. Tijdens de rondleiding werden we 
aanschouwelijk geconfronteerd met de oprukkende 
bebouwing en de belemmeringen voor de oorspronkelijke – 
maar ook nieuwe - functies en bedrijvigheid. Zo lagen b.v. de 
nieuwe bedrijfsruimten, bedoeld voor aan de nautische sector 
gerelateerde bedrijvigheid, in de plinten van de nieuwe 
bebouwing aan de kade. Echter, vanwege de hoge 
waterstanden, die hier voorkomen, ligt de toegankelijkheid van de gebouwen een 
stuk hoger dan de kade, waardoor laden en lossen niet mogelijk is en de ruimten 
voor andere functies zullen moeten worden gebruikt. De oprukkende bebouwing lijkt 
ook geen rekening te houden met de ruimte die nodig is om hier de terugkerende 
evenementen met veel publiek te huisvesten. Nog net kon worden voorkomen dat de 

veiligheid van binnenkomende schepen niet meer 
gegarandeerd kon worden, omdat geen rekening 
gehouden was met de lichtsignalen die de schepen 
de haven in moet loodsen. Ook het plan voor een 
zeer hoog appartementengebouw aan het water lijkt 
zich, in verband met de valwinden, niet te 
verhouden tot de eronder liggende baai waar door 
vele zeilverenigingen zeilinstructie wordt gegeven 

en de loodsen met de faciliteiten hiervoor ernaast gelegen zijn. Vele voorbeelden 
passeerden de revue. Daarnaast hebben we ook veel informatie gekregen over het 
reilen en zeilen van de jachthaven nu en alles wat erbij komt kijken. Kortom een 
leerzaam bezoek. 
 


