VERENIGING

BIJ DE FOTO
OP DE MIDDENPAGINA’S
Omdat afgelopen jaar de wenskaartenwedstrijd niet door-

terecht kwamen bij de bekende zakenman Reinder Zwols-

ging, organiseerden de Vrienden een fotowedstrijd. De

man. Na een periode van grote populariteit zette het verval

winnende foto’s die de jury selecteerde sieren dit jaar de

in. Diverse branden en achterstallig onderhoud waren er

middenpagina’s van Ons Den Haag.

debet aan dat in 2013 de pier werd gesloten. Na een uitgebreide renovatie werd de pier in 2015 in zijn huidige vorm

Op de middenpagina deze keer een foto van Ruud Abeln,

heropend. Opvallende toevoegingen aan de eerdere pier zijn

getiteld ‘de pier met schuimzee’. Scheveningen en haar pier,

een bungeejump-attractie, een zipline (tokkelbaan) en een

het blijft een wat ongelukkig huwelijk. Op 6 mei 1901 opende

reuzenrad.

prins Hendrik het Wandelhoofd Koningin Wilhelmina,
ontworpen door architect Van Liefland en constructeur

Op de foto is op de strandlijn een grote hoeveelheid schuim

Wyhowski. Deze pier lag direct voor het Kurhaus. Het was

te zien, afkomstig van een algensoort. Deze schuimalg leeft

een groot succes, totdat in 1942 de Duitse bezetter Scheve-

in grote groepen bij elkaar, vermenigvuldigt zich in het late

ningen tot Sperrgebiet verklaarde en de pier gebruikt werd

voorjaar razendsnel en heeft een levensduur van ongeveer

als materiaalopslag. In maart 1943 brandde het paviljoen op

zes weken. Als zo’n kolonie afsterft, worden de restanten

de pier volledig uit. Daarop besloten de Duitsers de pier te

ervan door golven opgeklopt tot grote hoeveelheden vuilwit

slopen, ook om te voorkomen dat hij zou kunnen worden

schuim dat op het water drijft en vooral bij een noordwes-

gebruikt door de geallieerden bij een invasie vanuit zee.

tenwind in metershoge schuimpieken op de stranden wordt
geblazen. Door een uitzonderlijke combinatie van zeer grote

De huidige pier ligt noordelijk van de oorspronkelijke pier.

hoeveelheden algenresten en een stormachtige noordwes-

Hij werd in 1961 gebouwd door de E.M.S. (Exploitatie Maat-

terwind kwamen bij het noordelijk havenhoofd van Scheve-

schappij Scheveningen), waarvan de aandelen uiteindelijk

ningen op 11 mei 2020 vijf surfers om het leven.

– ADVERTENTIE –

Op dit plekje in het
Makerskwartier zit de
Naaierij, een plek waar alles
rondom textiel en naaien
samen komt. Of je nu vintage
kleding komt shoppen of een
naaiworkshop volgt, het is er
altijd gezellig!
ISABEL EN ROOSMARIJN
DE NAAIERIJ
BOEKHORSTSTRAAT 161
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