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De vuurtoren van Scheveningen, met daarnaast het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat © Henriette Guest

Strijd Haagse Vrienden gaat door:
‘Iconische vuurtoren Scheveningen
mag geen spriet worden’
De Vrienden van Den Haag en het Wijkoverleg Scheveningen (WOS)  geven hun strijd nog
niet op voor behoud van de iconische vuurtoren in Scheveningen.
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Het rijksmonument dat nu een eyecatcher is  op  de duin  aan de Vuurtorenweg dreigt uit het zicht
verdrongen te worden door toekomstige nieuwbouw er pal naast. De Raad van State verwierp
deze maand  de bezwaren van ‘De Vrienden’ en de bewoners  tegen het bouwplan, omdat het
binnen het bestemmingsplan past. Maar  volgens de ‘Vrienden’ en  Scheveningers is hoogbouw
op die plek een historische misser.  
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Lees ook

'Vuurtoren straks verstopt achter hoog wooncomplex'
Lees meer

PREMIUM

Vuurtoren krijgt zijn rode kleur weer terug
Lees meer

PREMIUM

Kust

,,Dit is een apart stukje kust in Scheveningen. Het enige wat nog niet volgebouwd is. De vuurtoren
mag er niet verworden tot spriet, omringd door massieve hoogbouw” aldus Jacob Bijl, voorzitter
van De Vrienden van Den Haag.  Hij hamert:  ,,Den Haag is op Den Helder na, voor zover ik weet,
de enige stad met een vuurtoren.”

De groep die opkomt voor markante plekken in de stad, zal ondanks, de uitspraak van de Raad
van State nu opnieuw een brandbrief gaan schrijven naar de gemeenteraad en de
welstandscommissie.  De brief wordt ondersteund door het wijkoverleg Scheveningen. 

Ze pleiten voor bezinning en zorgvuldigheid. ,,Draai het bouwplan terug, of maak het gebouw in
ieder geval een verdieping lager.”

,,Het blijft knagen,” zegt Emil Driesenaar van het wijkoverleg. ,,Dat appartementengebouw past
dáar gewoon niet.”

Tekst gaat verder onder de foto
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Jacob Bijl van de Vrienden van Den Haag © AD

De bewoners en ‘De Vrienden’ verzetten zich al jaren met hand en tand tegen bouwplan light
Living van projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed. Volgens Kondor Wessels sluit het
ontwerp naadloos aan bij het DNA van de Scheveningse kust. Maar volgens de tegenstanders is
de  nieuwbouw met 82 lofts over zes lagen log. De ranke vuurtoren dreigt volgens hen uit het
beeld te verdwijnen. 

‘Klomp’

Bijl rekent voor:  Het appartementencomplex is 19,5 meter hoog, de vuurtoren 37,5 meter. Het
huidige gebouw, het oude kantoor van Rijkswaterstaat, dat op die plek gesloopt wordt, is 10,5 
meter. De nieuwbouw betekent bijna een verdubbeling in hoogte.  Als mensen voortaan  naar hun
vuurtoren kijken, zien ze hem nauwelijks meer. Het evenwicht is zoek. De geliefde vuurtoren komt
in de verdrukking als deze ‘klomp’ vol appartementen ernaast staat.

Light Living  wordt vast een  droomplek voor  de toekomstige bewoners, die thuis genieten van het
waanzinnige zicht op zee,  maar het is een drama voor de kust van Scheveningen, vindt  Bijl.

Beschermd

,,De vuurtoren is een typisch monument van het dorp Scheveningen. Het is gewoon een
kenmerkend stukje aan zee. Helaas valt dit gebied net buiten het beschermd stadsgezicht, wat
Scheveningen Dorp is.”
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Wij vissen iedere keer achter het net
- Emil Driesenaar, Wijkoverleg Scheveningen

De gemeenteraad moet goed nadenken, waarschuwt Bijl die een dringend beroep doet op de
raadsleden  de projectontwikkelaar toch terug te fluiten. Dat komt de stad wellicht op een
schadeclaim te staan, maar Scheveningen behoudt een uniek stukje, is de redenering.

,,Wij vissen iedere keer achter het net,” zegt de geïrriteerde Driesenaar van het WOS. Hij zamelde
bijna 4000 handtekeningen in van Scheveningers die zich verzetten tegen Light Living.  ,,Hele
mooie stukken Scheveningen worden verkwanseld voor het grote geld.”

Geld

De badplaats heeft al zoveel te verduren gehad door oprukkende nieuwbouw, waarschuwt Bijl.  Hij
rept over een principiële strijd.

,,Het is niet alleen een strijd voor ‘behoud’ van de vuurtoren. Het is ook een strijd dat bij
stedenbouw financieel gewin momenteel leidend is. Wij komen op voor andere argumenten,  dan
geld verdienen.”
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