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bron: Gemeentearchief Den Haag

Gemeente Den Haag
www.denhaag.nl/monumentenzorg

Monumentenzorg is tijdens 
kantooruren bereikbaar op 

telefoonnummer      
070-3534800

BOOTTOCHT OVER DE GRACHTEN
  pagina 6

pagina 15                                                         



OPEN MONUMENTENDAG 20042 ALGEMEEN OPEN MONUMENTENDAG 2004 3ALGEMEEN
INHOUD 
6 Wandelingen/fi etstochten 

langs voormalige verdedigings-

werken   15 Boottocht over 

de grachten  16 Historische 

tramritten 20  Opengestelde 

monumenten, evenementen en 

muziek 

HAAGSE ORGEL
ESTAFETTE  onder 
auspiciën van het 
Haags Orgel Kon-
takt 
Zes orgelbespelingen van circa 40 minuten in 

Monumentale kerken en zalen door de  Haagse 

binnenstadsorganisten. Muzikaal thema: Het 

lied “Merck toch hoe sterck” en andere lie-

deren uit “Valerius’ Gedenck-clanck” dienen 

als uitgangspunt voor improvisatie en orgel-

composities.

route:

11.00 uur Duitse Kerk, (Christian Fad-

degon)

12.00 uur Waalse Kerk (Ton van Eck)

13.00 uur Gotische zaal (Gert Oost)

14.00 uur Oud Katholieke Kerk (Liesbeth 

Bultman)

15.00 uur Kloosterkerk (Jan Hage)

16.00 uur Lutherse Kerk (Aart Bergwerff 

en Ton van Eck)

COLOFON : 
Samenstelling:  Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling ROMZ,   
  team Monumentenzorg
Vormgeving:  Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling ROMZ,   
  team Visualisatie, Annemarieke Pinchbeck - den Broeder
Reproductie:  Multimedia
Foto’s:   Dienst Stedelijke Ontwikkeling, J. van Droffelaar, 
  Instituut Clingendael. 
Oplage:   6.000

(Het comité Open Monumentendag is niet aansprakelijk indien wegens 
onvoorziene omstandigheden één van de in deze publicatie genoemde 
objecten niet op deze dagen kan worden opengesteld).

MONUMENTENZORG 
DYNAMIEK EN 
BEHOUD 
Monumentenzorg is onderdeel van de 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en maakt 

in opdracht van het gemeentebestuur 

sinds 1977 het monumentenbeleid en 

voert dit uit. Monumentenzorg zorgt 

dat bij alle veranderingen in de stad de 

cultuurhistorische waarden worden mee-

gewogen. De monumenten in Den Haag 

van voor 1945 zijn inmiddels in beeld 

gebracht en beschermd. Naast de van 

oorsprong middeleeuwse binnenstad en 

de 19e/vroeg 20e eeuwse uitbreidingen is 

er inmiddels ook aandacht en een groei-

ende waardering voor de architectuur en 

stedebouw uit de jaren 1945-1965. 

Wat doet Monumentenzorg zoal?

• onderzoek naar cultuur-historische 

waarden   •   selecteren en beschermen van 

monumenten   •  begeleiding van restau-

raties   •   zorgen voor de instandhouding                                                                                     

van cultuurhistorische kwaliteiten                                                                  

in beschermde stadsgezichten

• afgeven van monumentenvergun-                                                                                   

 ningen  •  publiceren op het gebied van de        

Haagse monumentenzorg (VOM-reeks)

• organiseren van de jaarlijkse Open Mo-

numentendag • beheer van de architec-

tuurhistorische pandendocumentatie

Monumentenzorg is tijdens kantoor-

uren bereikbaar op telefoonnum-

mer 070-353.4800 en per e-mail 

m.pronk@dso.denhaag.nl. 

Wij zijn ook te vinden op de inter-

netsite van de gemeente Den Haag  

www.denhaag.nl/monumentenzorg

“Van Logement naar Parlement 1617-2004”
Ter gelegenheid van de opening van 
het complex Plein 23/Bleijenburg 7, 
als uitbreiding van de huisvesting voor 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
verscheen in de VOM-reeks deze 
publicatie “Van Logement naar Par-
lement 1617-2004, een nieuw gebruik 
van het Logement van Amsterdam en 
het Algemeen Rijksarchief”.  Dit boek 
is het resultaat van een samenwerking 
tussen de Rijksgebouwendienst en de 
gemeente Den Haag. 

In het historische gedeelte van het 
boek gaan de auteurs uitgebreid in op 
de interessante gebruiksgeschiedenis van het pand (o.a. als Logement van 
Amsterdam, Koninklijk Paleis, Algemen Rijksarchief en Departement van 
Buitenlandse Zaken), de bouwgeschiedenis en archeologische vondsten ter 
plaatse. Daarnaast beschrijven zij de aanloop tot het recent uitgevoerde plan 
en het plan zelf.

“Diligentia, Nieuw leven met een verleden”
Dit boek biedt de lezer een totaal over-
zicht van een grootschalige restauratie 
die Diligentia van 2002 tot 2004 on-
derging. Beginnend met bouwhistori-
sche en archeologische onderzoeken 
ontvouwt het een breed panorama van 
verhalen, herinneringen, verslagen, 
verantwoording en verwachtingen, die 
allemaal een rol gespeeld hebben bij de 
renovatie. Een uitgebreid fotoverhaal 
laat zien, hoe al die achtergronden in 
zestien maanden bouwen aan Diligen-
tia een nieuw leven hebben gegeven. 
Het was een noodzakelijke ingreep om 
het oude gebouw en het geliefde thea-
ter een toekomst te geven.

Nieuw verschenen publicaties in  2004 

Alle gebruikte advertenties in deze brochure dateren 
uit de jaren 1939 en 1940
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RESTANTEN -  Na de oorlog is er 

in de zogenaamde wederopbouwperiode 

hard gewerkt om alle schade te herstellen 

en de bunkers - het symbool van de bezet-

ter - uit het stadsbeeld te wissen. Bunkers 

die een verkeersobstakel vormden of 

waterkeringen bedreigden konden zo met 

rijkssteun opgeruimd worden. 

Door gebrek aan geld lukte het niet alle 

voormalige Duitse verdedigingswerken 

op te ruimen. Bovendien kregen door de 

huisvestingsnood tal van bunkers nuttige 

functies, van champignonkwekerij tot 

onderkomen voor padvinders. De “Koude 

Oorlog” was bovendien de aanleiding tot 

hernieuwde belangstelling van militaire 

zijde. Bij een inventarisatie in de periode 

1990-1995 bleken er van de bijna 1100 

bekende objecten in Den Haag al met al 

nog circa 500 te bestaan.

MONUMENTEN - Aan de hand van 

deze inventarisatie zijn zes complexen 

en zeventien losse objecten in 1996 door 

de gemeente vanwege hun historische en 

stedenbouwkundige betekenis op de ge-

meentelijke monumentenlijst geplaatst. In 

het totaal gaat het om bijna 190 werken.

Open Monumenten-
dag 2004 Alle restanten van 

de Atlantikwall samen illustreren het 

geschiedenisverhaal 1940-1945 van onze 

stad. De aanleg van de Atlantikwall en 

vele andere ingrepen in de stad en in het 

stadsbeeld vertellen samen het complete 

verhaal van constante verandering en 

ontwikkeling. 

Monumentenzorg draagt er zorg voor dat 

dit verhaal zo compleet mogelijk blijft. 

Het is onverstandig en ongewenst om er 

illustraties uit te knippen of zelfs hele 

bladzijden uit te scheuren.

Ook de zwarte en grijze bladzijden uit de 

Bezettingstijd horen bij het verhaal van 

de stad, dat maakt het verhaal leesbaar, 

samenhangend en interessant. De Open 

Monumentdag 2004 geeft u de gelegen-

heid een stuk uit dit verhaal te beleven.

De tankgracht tussen Kijkduin en Zorgvliet in 1945.

VAN VERDEDIGING TOT MONUMENT WANDELEN EN 
FIETSEN LANGS VOORMALIGE VERDEDIGINGSWERKEN

ONTSTAAN - De Duitse strijdkrach-

ten waren er in de jaren 1940 en 1941 niet 

in geslaagd Engeland te verslaan en richt-

ten hun blik oostwaarts. Na het uitvoeren 

van een aanval op de Sovjet Unie zou de 

kans op de zo gevreesde tweefronten-

oorlog toenemen. Op 14 december 1941 

besloot het Duitse opperbevel daarom tot 

de aanleg van een verdedigingslinie langs 

de bezette Europese westkust, de ‘Atlanti-

kwall’. De aanleg van deze verdedigings-

linie vond in de jaren 1942-1944 plaats.

 

Bij de opzet van de Atlantikwall lag de 

nadruk in het begin op strategisch belang-

rijke plaatsen, zoals havens en zeegaten: 

Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland 

en Vlissingen. De bezetter beschouwde 

ook Den Haag, kustplaats en bestuurlijk 

en militair centrum, als potentieel interes-

sant doelwit voor een invasie of een ver-

rassingsaanval (‘raid’). Den Haag kreeg 

dan ook de op één na hoogste status. De 

verdedigingswerken, die een groot deel 

van het Haagse en een klein deel van 

het Wassenaarse grondgebied besloe-

gen, kregen de naam ‘Stützpunktgruppe 

Scheveningen’, in de volksmond gewoon 

‘vesting’.

HOOFDWEERSTANDSLIJN - De 

‘vesting’ moest aan alle kanten verdedigd 

kunnen worden en voor tanks onneem-

baar zijn. De buitenste omgrenzing van de 

‘vesting’ – de hoofdweerstandslijn – kreeg 

daarom de vorm van een doorgaande 

tankversperring. 

De bezetter gebruikte diverse natuurlijke 

en kunstmatige versperringsmiddelen, 

zoals steile duinen, hoge strandmuren, 

brede stadsgrachten en sloten, dikke be-

tonnen tankmuren, brede gegraven tank-

grachten, ijzeren en betonnen objecten en 

mijnenvelden. Een versperring was alleen 

werkzaam indien het terrein vóór de ver-

De Atlantikwall in Den Haag-Scheveningen

sperring (aan de vijandzijde) onder vuur 

genomen kon worden. Langs de gehele 

hoofdweerstandslijn stelde de bezetter 

daarom wapens in verdedigingswerken 

op. De strook die onder vuur genomen 

moest kunnen worden werd volledig 

kaalgeslagen om een goed schootsveld 

te maken.

COMPLEXEN -  Binnen de ‘vesting’ 

lag een aantal verschillende complexen, 

waaronder twee kustbatterijen (artillerie 

om schepen op zee te beschieten) in de 

Oost- en Westduinen. Deze batterijen 

behoorden tot een doorgaand stelsel van 

kustbatterijen, dat de ruggengraat van de 

Atlantikwall vormde. In de Westduinen 

lagen ook nog een luchtafweerbatterij 

voor de beschieting van vliegtuigen en 

twee radarcomplexen voor het op grote 

afstand zoeken naar zee- en luchtdoelen. 

Nabij de Waterpartij in het Van Stolkpark 

was een Europees commandocentrum 

van de Duitse marine gevestigd. In het 

militaire Oefenterrein langs de Van 

Alkemadelaan werd een artilleriebatterij 

opgesteld. De overige verdedigings-

werken hadden vooral te maken met de 

verdediging te land.

 

BUNKERS - Overal binnen de steun-

punten en langs de hoofdweerstandslijn 

stonden verdedigingswerken, ook wel 

‘bunkers’ genoemd. De sterkte – het 

weerstandsvermogen – van al die werken 

varieerde, van eenvoudige bouwsels met 

22 centimeter dunne muren en een dun 

betonnen dak tot aan gecompliceerde 

werken met muren en daken van 3,5 

meter dik, gewapend beton. Om snel en 

economisch te kunnen bouwen waren 

de meeste bunkers gestandaardiseerd. In 

hoofdgroepen onderverdeeld waren er 

wapenopstellingen (zoals kanonkazemat-

ten), waarnemings- en vuurleidingposten, 

woonschuilplaatsen, munitiebergplaatsen, 

commandoposten, onderkomens met een 

ondersteunende functie (zoals hospitalen, 

water- en voedselopslag) en verbindings-

posten (waaronder radarposten).

Gevolgen voor Den 
Haag De aanleg van de Atlantik-

wall greep diep in in het leven van de 

bevolking en bracht de stad grote schade 

toe. Vanaf 1942 werd de ‘vesting’ ont-

ruimd. Deze grootscheepse evacuaties 

troffen uiteindelijke ongeveer 140.000 

inwoners, ongeveer een kwart van de 

Haagse bevolking in die dagen. Van de 

circa 28.550 woningen in de ‘vesting’ 

werd 90% ontruimd. De aanleg van de 

– hemelsbreed gemeten – 27 kilometer 

lange hoofdweerstandslijn was voor de 

stad vanwege de aanleg van versperringen 

en de creatie van een 200 tot 300 meter 

breed  schootveld een zeer schadelijke 

ingreep.

Aan de landzijde liep een groot deel van 

deze lijn dwars door de bebouwde kom. 

Zo werd een brede strook tussen Kijkduin 

en Zorgvliet (de strook langs de huidige 

Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan en 

President Kennedylaan) op last van de be-

zetter volledig kaalgeslagen. De materiële 

schade was groot. Om wat voorbeelden te 

noemen: 95 hectaren bos gerooid, 3180 

woningen en 2 ziekenhuizen gesloopt.

 

Hoofdweerstandslijn.

De Strandweg.   Betonnen tankmuur in 1945.

Segbroeklaan.   Afbraakzone in 1943.
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Langs de restanten van de Atlantikwall zijn vier routes uitgezet. Drie ervan 
– de routes 1, 2 en 3 – kunnen op eigen gelegenheid te voet of op de fi ets 
worden afgelegd. Zowel op route 1 als route 3 kunt u een bunker bezoe-
ken, die door de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland als vleermuisverblijf is 
ingericht. De route 4 gaat in groepen van 25 deelnemers, te voet en onder 
begeleiding van een gids. 

A   De Raamweg maakte in de 

tijd van de ‘vesting’ deel uit van de 

hoofdweerstandslijn. Voor de benodigde 

tankversperring zorgde de gracht. Boven-

dien waren alle straten die op de Raam-

weg uitkwamen met betonnen tankmuren 

versperd. Dat gold ook voor de tuin van 

het toenmalige Huize Katwijk (nu Euro-

pol). De tankmuur langs deze tuin is nog 

aanwezig. Gemeentelijk monument.

B t/m  I  Op de hoek van 

de Oostduinlaan/Ruychrocklaan bevindt 

zich een parkje met een complex van 

acht bunkers met een ondersteunende of 

verzorgende functie. Er staan drie zware 

bunkers: B is een keukenbunker, 

K  De woning Ruychrocklaan 

221 staat ook op een bunker. Dit betreft 

een dubbele keukenbunker. Het ontwerp 

(1953) is van architect R. Romke de Vries 

sr. De bunker is als garage in gebruik, 

de ingangen werden destijds in de twee 

meter dikke gewapend betonnen muren 

gezaagd.

L   Op Ruychrocklaan 244 bouw-

de Gerrit Rietveld voor zijn opdrachtge-

ver - een wapenhandelaar - een huis op 

een munitiebunker (1958).

B-K-T-GG   Keukenbunker;  1 gas-
sluis, 3 afwachtingsruimte, 29 voor-
raden en 30 keukenruimte

D een munitiebunker en H een onder-

komen voor twee groepen van tien man. 
Daarnaast staan er nog vijf lichter uit-

gevoerde werken: drie identieke woon-

schuilplaatsen (C, F en G), een badhuis 

(E) en een toiletgebouw (I). 

De keukenbunker (B) is door de Zoog-

dierwerkgroep Zuid-Holland ingericht 

als vleermuisverblijf en is vandaag 

geopend. De werkgroep geeft u er graag 

uitleg over haar activiteiten. 

J  Op een vijftal plekken in 

het Benoordenhout is na de oorlog een 

bunker gebruikt als fundering voor een 

woning, zoals de twee woningen aan 

de Van Stienhovenstraat 2-4 (‘Op den 

bunker’). De zware munitiebunker hier 

is volledig door de beide woningen aan 

het zicht onttrokken en als berging in 

gebruik. Het ontwerp (1947) van de 

woningen is van architect J. van der 

Weele.

D-J-L-R   Munitiebunker;  4 munitie

H-O-S  Een onderkomen voor twee 
groepen van tien man; 1 gassluis, 
3 afwachtingsruimte

E-BB   Badhuis

M Aan de Van Ouwenlaan ligt 

de toegang tot de grootste bunker in Den 

Haag, gebouwd als ziekenhuis. De bun-

ker die hier in twee verdiepingen onder de 

heuvel ligt heeft nog steeds een militaire 

bestemming.

N De woning Van Ouwenlaan 46 

is op een lichte schuilplaats gebouwd. Het 

ontwerp (1948) is van architect P. Nuyten.

O Esther de Boer-Van Rijklaan 

3. Op deze voormalige schuilplaats voor 

twee groepen van tien man ontwierp 

architectenbureau Jan Piets en G. van 

Essen een woning (1959). De bunker is 

als garage in gebruik, de ingang werd 

destijds in de twee meter dikke gewapend 

betonnen muren gezaagd. De buitenmuur 

aan de straatzijde van de bunker is met 

hout bekleed.

P  In het parkje aan de Van Soute-

landelaan t.o. huisnummer 125 treft u nog een 

bunker aan. Deze diende ooit als schuilplaats 

bij luchtalarm voor de employee’s, die in het 

kantoorgebouw, dat hier ooit stond, werkten. 

Tegenwoordig wordt de schuilplaats als wijn-

kelder gebruikt.  De twee ‘schoorstenen’ voor 

de ventilatie zijn goed zichtbaar op het dak.

ROUTE 1  BENOORDENHOUT  Deze route kunt u op eigen 

gelegenheid te voet of op de fi ets af leggen. De route leidt u langs een aantal restanten 

van de Atlantikwall in het Benoordenhout. U kunt deze route beginnen bij de hoek 

Raamweg/’t Hoenstraat (1 op de kaart). 
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Aangekomen bij de Van Brienenlaan 
kunt u nu kiezen. Vervolgt u uw weg 
rechtdoor langs de tankgracht, dan 
vindt u aansluiting op de route 1 
(Benoordenhout). U kunt hier echter 

Route 2  Haagse Bos/Clingendael
Deze route kunt u op eigen gelegenheid te voet of op de fi ets afl eggen. Deze route volgt 

voor een groot deel de hoofdweerstandslijn van de ‘vesting’. Deze lijn liep in de vorm van 

een gegraven, natte tankgracht vanaf de kruising Koningskade/Zuid-Hollandlaan langs en 

diagonaal door het Malieveld naar het Haagse Bos. Daar vervolgde de tankgracht haar 

weg langs het terrein van Huis ten Bosch en stak de Benoordenhoutseweg over en liep 

verder langs Oosterbeek en Clingendael. Na de bevrijding werd de tankgracht in dit deel 

van de stad grotendeels vergraven tot waterpartijen. In het Haagse Bos is het verloop nog 

enigszins te volgen. Het zijn nu waterpartijen, grachten of sloten. Onze route start op de 

hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Leidsestraatweg (2 op de kaart).

R2
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Q De tankgracht kruiste de Laan van Nieuw Oost-Indië ooit 250 me-

ter ten zuiden van dit punt. Midden op de Laan van N.O.I. stond tijdens de 

bezetting een geschutopstelling voor een anti-tankkanon, waarmee de krui-

sing Laan van NOI/tankgracht kon worden bestreken. In ‘tijden van rust’ 

borg men het kanon veilig op in een zware, met aarde afgedekte en met gras 

begroeide geschutsremise (Q), die zich nu als heuvel in het bos voordoet.

R t/m  T Voor de bezetting 

van dit deel van de hoofdweerstandslijn 

waren in deze omgeving drie zware bun-

kers gebouwd: een munitiebergplaats (R), 

een onderkomen voor twee groepen van 

tien man (S) en een keukenbunker (T). 

Ook deze bunkers zijn omgevormd in 

heuvels.

U Bijna aan het einde van de 

Leidsestraatweg ligt in het bos een heu-

vel, waaronder een zware kanonkazemat 

ligt.

V Aan de overkant van de 

Benoordenhoutseweg ligt op het terrein 

van de Dierenambulance  Den Haag een 

identieke bunker. Ongeveer 50 meter ten 

oosten van deze bunkers kruiste de tank-

gracht de Benoordenhoutseweg. In deze 

weg lag hier een van de twaalf offi ciële 

toegangen (‘Sperre’) tot de ‘vesting’. Met 

het in de beide kanonkazematten (U en 

V) opgestelde anti-tankkanon kon hier 

de toegang tot de ‘vesting’ bestreken 

worden.

U steekt nu de Benoordenhoutseweg 
over en rijdt rechtdoor de Waalsdor-
perlaan in. Na de brug gaat u direct 
linksaf, het fi etspad op. Dit volgt u en 
zo komt u langs een lang stuk tank-
gracht.

W Langs Oosterbeek en Clingen-

dael resteert nog een stuk tankgracht met 

een lengte van ruim 1100 meter. 

X  De tankgracht werd onder 

andere gefl ankeerd (= vuur uitbrengen 

in een richting evenwijdig aan de hoofd-

weerstandslijn) vanuit deze kanonkaze-

mat van hetzelfde type als U, V en Y.

U-V-X-Y   Zware kanonkazemat; 
1 gassluis, 2 nabijverdediging, 
3 afwachtingsruimte, 4 munitie, 
5 gevechtsruimte, 6 open waarne-
mingspost, 7 hulzenput.

Q Geschutsremise;  1 gassluis, 3 afwachtingsruimte, 4 munitie, 6 open waarnemingspost,  
31 remise

Z-HH    Kleine eenmansbunker 

ook linksaf Clingendael in om de 
kanonkazemat Y en andere bunkers 
in Clingendael van dichtbij bekijken, 
echter wel te voet. 

CC  Hier ligt een eenvoudig, 

bakstenen woonverblijf.

DD Dit is een eenvoudige, bakste-

nen waterbergplaats.

EE  Tijdens de bezetting woonde 

Rijkscommissaris dr. Arthur Seyss-In-

quart, die in ons land namens de bezetters 

het burgerlijke gezag voerde, in het land-

huis Clingendael (zie nummer 30 bij de 

opengestelde monumenten). Deze grote 

schuilplaats bood veiligheid bij luchtaan-

vallen. De twee ‘schoorstenen’ voor de 

ventilatie zijn goed zichtbaar op het dak. 

Y  Deze grote, fl ankerende ka-

nonkazemat is zeer de moeite van het 

bekijken waard. Hij staat volledig boven-

gronds en is niet met aarde afgedekt. De 

enorme omvang van een dergelijk werk is 

hier goed te zien. De bunker is in gebruik 

als vleermuisonderkomen.

Z In de knik van de tankgracht 

ligt hier een kleine eenmansbunker voor 

een mitrailleuropstelling.

AA en  BB  Dit zijn een septic-

tank en een groot badhuis. Het badhuis is 

goed herkenbaar aan de watertank die op 

het dak ligt. 
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FF Deze enorme, als een land-

bouwschuur gecamoufl eerde, bunker 

diende als commandobunker voor de 

Rijkscommissaris. De bunker heeft twee 

verdiepingen en meet uitwendig ongeveer 

60 x 30 meter, de nokhoogte ligt op onge-

veer 15 meter.

GG Aan de oostzijde van de 

Seyss-Inquart-bunker zijn twee keuken-

bunkers gebouwd.

Route 3 Westduinen
Deze route kunt u op eigen gelegenheid te voet en/of op de fi ets afl eggen. In de West-

duinen ligt langs het fi etspad steeds een voetpad, zodat de beschreven routes voor beide 

‘middelen van vervoer’ gelden. De Westduinen lag eens vol met verdedigingswerken. 

Na de oorlog is vooral in de duinenrij direct langs het strand een aantal bunkers opge-

ruimd. De meeste werken zijn echter met zand en begroeiing aan het oog onttrokken en 

dus moeilijk te herkennen. De route in de Westduinen leidt ons langs restanten van een 

batterij luchtafweergeschut (‘Flakbatterie’), een kustbatterij (‘Marine Seeziel Batterie 

Westduin’) en twee radarcomplexen. De radarcomplexen zijn ook bereikbaar vanaf de 

Laan van Poot, respectievelijk in het verlengde van de Kwartellaan (3a op de kaart) en 

de De Savornin Lohmanlaan (3b). U kunt de route, die u langs alle genoemde restanten 

leidt, het beste beginnen bij de toegang tot de Westduinen aan de Duivelandsestraat 

in het verlengde van de Pluvierstraat (3). Het voetpad begint rechts bij het speeltuin-

tje, het fi etspad ligt ernaast.  De brede weg is de Baden Powellweg. U kunt eerst een 

bezoek brengen aan de terreinen van de twee batterijen. Houdt daarom op de eerste 

splitsing rechts aan, richting strand. Aan het eind van het pad is een strandafgang naar 

het Zuiderstrand (strandafslag 3). Om het gebied van de batterij luchtafweergeschut te 

bereiken gaat u voor de strandafgang rechtsaf het voetpad op. Na 300 meter bereikt u 

een T-splitsing.

JJ t/m PP    Ga op de T-splitsing staan met uw gezicht richting strand. Voor u 

ziet u in een boog vijf heuvels liggen (JJ t/m NN), achter u liggen er links en rechts van 

het pad nog twee (OO en PP). Onder deze heuvels liggen de zes open opstellingen voor 

het luchtafweergeschut en een klein onderkomen (MM) van de ‘Flakbatterie’.

QQ Als u het pad evenwijdig aan het strand nog 200 meter richting Schevenin-

gen volgt treft u aan uw rechterhand nog een fl inke heuvel aan. Hier ligt onder het zand 

de vuurleidingspost van de ‘Flakbatterie’. In de omgeving van de werken JJ t/m QQ 

liggen nog vele ondergrondse werken. 

Keer terug naar de strandafgang en ga rechtdoor naar het gebied van de 
kustbatterij, de ‘Marine Seeziel Batterie Westduin’. De geschutsbunkers 
en vuurleidingpost van deze batterij lagen eens op en in de duinenrij die 
direct aan het strand ligt. Na de storm van 1953 was de zeewering hier 
zo zwaar beschadigd dat deze bunkers met spoed opgeruimd moesten 
worden. Van de batterij bestaan echter nog veel ondergrondse werken, 
die zeer goed aan het zicht onttrokken zijn. Ga op de T-splitsing linksaf 
en houdt bij de volgende splitsing rechts aan.

MM     Onderkomen;   1 gassluis, 
3 afwachtingsruimte, 6 open waarne-
mingspost

JJ-KK-LL-NN-OO-PP  Open geschuts-
opstelling; 10 geschutsopstelling

QQ  Vuurleidingspost;  1 gassluis, 
2 nabijverdediging, 3 afwachtingsruimte, 13 schakelruimte, 21 verwarming, 22 ven-
tilatie, 26 observatieruimte, 64 herschrijving gegevens, 65 radio- en zendapparatuur, 
66 meetpost

HH In een hoek van het terrein 

van de Seyss-Inquart-bunker liggen twee 

eenmansbunkers voor de opstelling van 

een mitrailleur ten behoeve van de verde-

diging van de grote bunker.

II De kleinste sporen van de At-

lantikwall liggen hier in het weiland. Het 

zijn drie piramideachtige betonblokken, 

waar eens de tuien van een zendmast aan 

bevestigd waren.
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TT  Opstelling  voor luchtafweerge-
schut; 1 gassluis, 3 afwachtingsruimte, 
4 munitie, 10 geschutsopstelling 

VV   Radarbunker;   1 gassluis, 2 nabijverdediging , 6 open waarnemingspost, 43 
machine, 49 koelwater, 80 machinehal, 100 compensator

Radarbunker. Tekening uit mei 1945.

Hier eindigt de route door de Westduinen, die u hier bij de De Savornin 
Lohmanlaan (3B) kunt verlaten.

VV U staat nu op een geasfalteerd plateau dat op een zeer grote bunker is aange-

legd. Op deze bunker stond in de oorlog ook een radarantenne. Dit noord-zuid opgestel-

de scherm van circa 20 bij 15 meter was aan drie masten bevestigd en kon schepen en 

vliegtuigen in westelijke richting tot op 200 kilometer afstand waarnemen. In de bunker 

stond alle apparatuur opgesteld om de antenne te laten functioneren, de meetgegevens 

te kunnen verwerken en door te kunnen geven aan een centrale gevechtsleidingbunker. 

In de omgeving van het plateau liggen diverse andere ondergrondse bunkers, zoals on-

derkomens voor het personeel en opstellingen voor luchtafweergeschut.

Keer na dit uitzichtpunt terug naar het fi etspad en rijd richting Kijkduin 
en neem te voet (!) het eerste pad aan uw linkerhand. Loop door het duin-
bos en sla het tweede pad rechts in. Na enkele tientallen meters kunt u 
aan uw rechterhand met een trap omhoog en bereikt u een geasfalteerd 
plateau.

RR Na de bocht ligt aan uw rechterhand de ingang tot twee ondergrondse wer-

ken en een stuk overdekte loopgraaf. De werken vormden eens een, bij de kustbatterij 

behorende, verbandplaats (eerstehulppost) en zijn nu in gebruik als vleermuisonderko-

men. De leden van de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland leiden u er graag even rond.

SS Na het bezoek aan de ‘vleermuisbunker’ loopt u nog een stukje door en 

vindt u aan uw rechterhand de voormalige kantine van de kustbatterij. Dit werk is nu 

in gebruik bij het Nederlands Audiovisueel Archief als opslagplaats en heeft als adres 

Baden Powellweg 5.

Loop de Baden Powellweg af. U komt dan op het fi etspad dat evenwijdig 
aan het strand door de Westduinen loopt. 

TT Het eerste pad rechts leidt 
naar een uitzichtpunt dat op een 
bunker voor de opstelling van lucht-
afweergeschut is aangelegd.

UU  U staat nu op het op een na hoogste punt van de Westduinen (29 meter + 

NAP). Op dit plateau stond in de oorlog een grote radarantenne opgesteld. Deze antenne 

had de vorm van een metalen scherm van circa 30 bij 10 meter, bevestigd aan vier 

masten. De funderingsblokken waarop deze masten stonden en waaraan zij verankerd 

waren kunt u nog terugvinden. Aan de zeezijde (achter de zitbank) treft u er een aan. De 

overige drie liggen richting landzijde, hart-op-hart 7 meter van elkaar. U ziet er twee 

als lichte verheffi ngen in het asfalt. De funderingsvoet aan de landzijde is gedeeltelijk 

zichtbaar. De antenne stond noord-zuid opgesteld en ‘keek’ dus naar het westen (zie 

de geschilderde windroos op dit plateau). Met deze radarantenne kon men schepen en 

vliegtuigen tot op 200 tot 300 kilometer afstand waarnemen. Over dit radarcomplex is 

weinig bekend. Wellicht zit er onder het plateau een bunker. In de omgeving van het 

plateau zijn recent diverse ondergrondse werken gevonden. Als u op het blok aan de 

landzijde gaat staan en naar het westen kijkt ziet u in de verte het hoogste punt van de 

Westduinen (VV). Dat is de locatie van de volgende radarantenne en daar kunt u nu 

naar toe. 

Keer terug naar het fi etspad en vervolg uw weg richting Kijkduin of  
‘buitenom’ via de Laan van Poot (van 3A naar 3B). Via het fi etspad rijdt 
u net zo lang door totdat u aan uw linkerhand een modern trafogebouw 
met de uitstraling van een bunker ziet. Sla linksaf het voetpad in. Neem 
de eerste afslag links en houd links aan. Aan het einde van dit pad kunt u 
met het trapje omhoog en bereikt u het hoogste punt van de Westduinen 
(33 meter + NAP).
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afbeelding uit 1932  van Prins Maurits 

met zijn gevolg en enkele grondwerkers.  

De verdedigingsgracht is omstreeks 1700 

zelfs uitgebreid met twee nieuwe grachten 

(bij de Nieuwe Uitleg). De van oorsprong 

als verdedigingsgrachten aangelegde 

Singelgracht bestaat anno 2004 nog altijd 

en aangezien er een aantal opengestelde 

monumenten in de buurt van de grachten 

ligt, is een rondvaart een uitstekende 

manier om u door de oude binnenstad te 

verplaatsen.

Er zijn vier halteplaatsen waar u 11 
september tussen 10.00 en 16.00 op kunt 
stappen voor een vaart naar de volgende 
halte. Deze halteplaatsen zijn :
-Bierkade 
(bij het Havenkantoor)

-Zuidwal 
(bij verzorgingstehuis Chinese Brug)

-Scheveningse Veer 
(bij Ceasar Sport)

-Prinsessegracht 
(bij de Herenbrug)

Route 4  Militaire Oefenterrein/
Ruygenhoek/Oostduinen

De kaartverkoop is zaterdag 11 september van 9.30 tot 14.30 uur bij het startpunt 
van de wandeling. Prijs  € 5,00 per persoon.

Deze route gaat in groepen van 25 deelnemers, te voet en onder begeleiding van 
een gids. Houdt u er rekening mee, dat deze wandeling tweeënhalf uur duurt en 
door ruw terrein leidt. Er moet worden geklommen en worden afgedaald. Een 
goede wandelconditie en gemakkelijke schoenen zijn vereist. Het startpunt ligt bij 
het toegangshek langs de Van Alkemadelaan tegenover de Maurits de Brauwweg. 
In de omgeving van de Maurits de Brauwweg is parkeergelegenheid. De route leidt 
in het Militair Oefenterrein eerst langs een aantal restanten van de voormalige 
artilleriebatterij ‘Wasserturm’, vervolgens langs de ‘Blauwe Radarbol’, door het 
terrein van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, de ‘Ruygenhoek’ en eindigt in de 
Oostduinen bij de restanten van de voormalige kustbatterij ‘Scheveningen Nord’. 

START
1

4

3

2

BIERKADE
ZUID WAL

SCHEVENINGSE VEER

PRINSESSEGRACHT

De Open Monumentendag 2004 staat  

in het teken van verdediging. Stichting 

de Ooievaart verzorgt tijdens de Open 

Monumentendag 2004 thematische 

rondvaarten over de Haagse Verdedi-

gingsgrachten met (minimaal) 4 rond-

vaartboten. Tijdens deze tochten zal een 

gids u vertellen over de Historie van de 

grachten en 17e eeuws Den Haag. Hoewel 

Den Haag geen vestingstad is zijn er in de 

17e eeuw wel pogingen ondernomen om 

het toenmalige ‘Die Haghe’  verdedigbaar 

te maken. Enkele jaren nadat Willem 

van Oranje in Delft was vermoord (10 

juli 1584)  vestigden de bestuursorganen 

van de Republiek zich in Den Haag, als-

mede de Stadhouder en zijn familie. Het 

zijn vooral de Stadhouders geweest die 

regelmatig hebben aangedrongen op de 

aanleg van vestingwerken om “Die Ha-

ghe” te beschermen.  Uiteindelijk wordt 

er onder Prins Maurits, zoon van Prins 

Willem Oranje, besloten tot het graven 

van grachten als verdedigingsgordel. 

Tussen 1610 en 1625 werden de Maurits-

kade, Hogewal, Prinsessewal, Noordwal, 

Noord-West Buitensingel, Buitenom, 

Zuidwal, Dunne Bierkade, Uilebomen, 

Oranje Buitensingel en Prinsessegracht 

gegraven. De Prinsegracht is pas later in 

1640 gegraven onder leiding van Frede-

rik Hendrik. Op de leuning van de brug 

Herengracht/Prinsessegracht staat een 

VAREN OVER DE  HAAGSE GRACHTEN
Rondvaarten tijdens de Open Monumentendag op de Haagse 
grachten

U kunt vanaf 1 september 2004 bij de Haagse VVV kantoren een 4-strippenkaart 
in de voorverkoop aanschaffen, waarmee u gedurende de dag alle vier de halte-
plaatsen een keer kunt aandoen.  Houdt u er daarbij wel rekening mee dat het kan 
zijn dat u een keer zult moeten wachten indien een schip vol is.

De strippenkaart kost 8,50 voor volwassenen en 4,50 voor kinderen onder de 12 
jaar. Kinderen van 0 t/m 2 jaar varen gratis mee. Iedereen loopt mee op eigen risico en roken in het duingebied is verboden.

Batterij  Scheveningen-Noord. Het schootsveld van één van de drie aan de landzijde 
gelegen geschutskazematten.
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SCHEVENINGEN

SCHEVENINGEN 
HAVEN

CIRCUS 
THEATER

NEDERLANDS
CONGRESCENTRUM

MADURODAM

VREDESPALEIS

KORTE
VOORHOUT

GROTE KERK

STADHUIS
CENTRAAL
STATION

HOLLANDS
SPOOR

OPENBAAR 
VERVOER
MUSEUM

1

1

2

2

TRAMROUTE

RONDRITTEN HISTORISCHE TRAMS EN 
BUSSEN  op zaterdag 11 september.

BLAUWE TRAM GELE TRAM

Routes en tijden “Blauwe tram” van Den Haag Centrum naar Scheveningen v.v.
Tram stopt op verzoek  bij de haltes.
Ritprijs € 1,00, retour € 1,75. Kinderen tot 12 jaar retour € 1,00.

Route 1:  Grote Kerk, Buitenhof, Lange 
Vijverberg, Koninginnegracht, Madu-
rodam, Nieuwe Parklaan, Circustheater, 
Gevers Deynootweg, Duinstraat,  Sche-
veningen Haven (eindpunt lijn 11).

Vertrek Route 1:
Grote Kerk om 10.30, 12.00, 13.30, 

15.00, 16.30 en 18.00/Korte Voor-

hout om  10.36, 12.06, 13.36, 15.06, 

16.36 en 18.06/Madurodam om 10.46, 

12.16, 13.46, 15.16, 16.46 en 18.16/

Circustheater om  10.56, 12.26, 13.56, 

15.26, 16.56 en 18.26. (De rit van 18.00 

gaat tot Kurhaus).

Route 2:  Scheveningen Haven 
(eindpunt lijn 11),  Statenlaan, Van Boet-
zelaerlaan, Ned. Congresgebouw, Sche-
veningseweg, Vredespaleis, Plein 1813, 
Kneuterdijk, Buitenhof, Grote Kerk.

Vertrek Route 2:
Scheveningse Haven om 09.50, 

11.20, 12.50, 14.20, 15.50 en 17.20 

/Congresgebouw om 09.56, 11.26, 12.56, 

14.26, 15.56 en 17.26/Vredespaleis om 

10.03, 11.33, 13.03, 14.33, 16.03, en 

17.33. 

Routes en tijden “Gele tram” door het centrum. 
Ritprijs € 1,00, retour € 1,75. Kinderen tot 12 jaar retour € 1,00.

Route: 
Openbaar Vervoermuseum, Parallelweg, Station Hollands Spoor, Zieken, Spui, Hof-

weg, linksaf Buitenhof, Gravenstraat, linksaf Torenstraat, linksaf Riviervismarkt, 

Gravenstraat, Buitenhof, linksaf Vijverdam, rechtsaf Lange Vijverberg, Tournooiveld, 

Korte Voorhout, rechtsaf bij de Bosbrug, Centraal Station Rijnstraat (halte lijn 12 en 

17), Lekstraat, Weteringplein, Weteringkade, Rijswijkseplein, Station Hollands Spoor, 

Parallelweg naar het Openbaar Vervoermuseum.

Vertrektijden vanaf OV-museum om 10.00 uur en vervolgens elke 12 minuten. 
Laatste rit om 16.45 uur. De trams stoppen aan de onderweg gelegen haltes.

In de trams worden dagkaarten verkocht, die alleen geldig zijn in de oude trams. 
Dagkaart voor volwassenen € 3,00 en € 1,80 voor kinderen van 4-11 jaar en hou-
ders van 65+ en studentenkaart.

Historische bussen rijden tussen 11.00 en 16.30 uur vanaf het Openbaar Vervoer-
museum. Ritprijs € 1,50 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen van 4-11 jaar 
en houders van 65+ en studentenkaart. 
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CENTRUM 

Na een ingrijpende res-

tauratie en uitbreiding 

zijn het 18e eeuwse 

Logement aan het Plein 

en het voormalige Al-

gemeen Rijksarchief aan 

het Bleijenburg sinds 

kort in gebruik genomen 

door onderdelen van 

de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal. Het 

Logement aan het Plein 

werd naar ontwerp van 

Isaäc de Moucheron 

gebouwd in 1737-1741 

 1  Tweede Kamer  Plein 23/Bleyenburg 7  (ingang Lange Houtstraat 1)  
zaterdag van 10.00 – 17.00  
Gedeeltelijk  opengesteld en alleen door deelname aan een rondleiding te bezichtigen.

bouwstijl, geïnspireerd 

op de vroeg 17de eeuwse 

nationale architectuur. De 

vele decoratieve schilde-

ringen in het interieur zijn 

ontworpen door Jan de 

Quack. Het depotgebouw 

geldt als het hoogtepunt 

van de 19e eeuwse archief-

bouw in Nederland, toen 

het modernste en meest 

brandveilige archiefge-

bouw van Nederland. Zo 

is er gebruik gemaakt van 

een staalskelet waar de 

bakstenen gevels als een 

schol omheen werden ge-

metseld. De archiefschap-

pen zijn geheel in staal uit-

gevoerd en voorzien van 

leien in plaats van houten 

planken. Voor de nieuwe 

bestemming zijn hier, als 

een soort containers, kan-

toorunits ingebracht.

Het pand is gebouwd in 1900 in Art Nouveau ten behoeve 

van de bankiersfi rma H. Edersheim. Op het achterperceel 

van het pand bevindt zich een stukje verborgen Den Haag, 

namelijk een uit 1900 daterende privé-synagoge. De mo-

numentale schouw is in neo-renaissancestijl uitgevoerd. 

De mooie beschilderingen van de koven van het plafond 

zijn van recente datum. 

2  De Haagsche Kluis en synagoge
Plein 20  zaterdag van 11.00 – 17.00 zondag van 11.00 – 17.00

voor de huisvesting van 

de afgevaardigden van 

Amsterdam tijdens de ver-

gaderingen van de Staten 

van Holland. In de bekro-

ning van de monumentale 

voorgevel in Lodewijk 

XIV- stijl is nog steeds het 

wapen van Amsterdam te 

herkennen. In  het interieur 

vallen met name de twee 

trappenhuizen met rijk 

stucwerk van de Italiaan 

Carlo Laghi op. Fraai zijn 

ook de vele kunsthisto-

risch waardevolle Empire 

stucplafonds. Het Alge-

meen Rijksarchief bestaat 

uit een kantoor en een 

erachter gelegen depotge-

bouw. Het is gebouwd in 

1895-1903 naar ontwerp 

van de rijksbouwkundige 

Jacobus van Lokhorst in 

een toen nieuwe rijks-

3  Kabinet der Koningin
Korte Vijverberg 3  zaterdag van 10.00 – 17.00

Rond 1635 gebouwd en 

bewoond door R. Pauw, lid 

van de Hoge Raad. In 1724 

gemoderniseerd en ver-

groot, waarna het van 1838 

tot 1876 bewoond werd 

door Groen van Prinsterer. 

Het huis heeft zeer rijke in-

terieurs in vooral Lodewijk 

XIV-stijl. Fraai stucwerk in 

het voorhuis en trappenhuis 

en schitterend geschilderd 

behangsel op de bel-etage. 
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Deze in de 13de eeuw ge-

bouwde feestzaal, de kern 

van het voormalige hof van 

de graven van Holland, is 

een zeldzaam voorbeeld 

van profane gotische archi-

tectuur in Europa. Vanaf 

de 19de eeuw kreeg het de 

naam ARidderzaal@. Het por-

taal voor de hoofdingang is 

in 1880 toegevoegd. In het 

interieur valt de monumen-

tale houten kapconstructie op. Het is een reconstructie uit 1901 van de oorspronkelijke 

middeleeuwse kap naar bewaard gebleven fragmenten en opmetingen. De glas-in-lood 

vensters tonen de wapens van de belangrijkste handelssteden van ons land. 

Gebouwd eind 17de eeuw 
naar ontwerp van Pieter 
Post als vergaderzaal voor 
de Staten van Holland en 
West-Friesland. Sinds 1848 
in gebruik als vergaderzaal 
van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. Hiertoe 
werden in 1849 de bogen 
van de nissen voorzien 
van acht portretten van 
beroemde raadspensio-
narissen, aan weerszijden 
van het rijkswapen. De 
schildering op het gewelfde 
plafond is verdeeld in 
vijftien compartimenten, 
die zijn gedecoreerd met 
afwisselend weelderige 

acanthusmotieven en denkbeeldige openingen. De schoorsteenstukken tonen personifi-
caties van respectievelijk “Oorlog” en “Vrede”.

4  Ridderzaal, Binnenhof
zaterdag van 10.00 – 17.00

6  Sint Willibrordushuis-Kapel Zusters der Liefde  
Oude Molstraat 35  zaterdag van 10.00 – 17.00

5  Eerste Kamer Zittingzaal
Binnenhof 22  zaterdag van 10.00 – 17.00  

Omvangrijk complex dat 

zich tot aan de Sint Wil-

librordusschool op nummer 

37 uitstrekt. Gedeeltelijk 

dateert het uit de 17de 

eeuw, maar in de loop van 

de eeuwen werd er steeds 

veranderd. Te bezichtigen 

is de fraaie kapel uit 1928, 

ontworpen door Jos Duyn-

stee. Deze kapel is met haar 

gebrandschilderde ramen, 

muurschilderingen van de hand van Lou Asperslagh en beelden een goed voorbeeld 

van verzorgde kloosterarchitectuur uit de periode tussen de beide wereldoorlogen. Het 

bedevaartaltaar uit 1908  toont in het middenaltaar de Piëta geflankeerd door rechts de 

boodschap van de Aartsengel Gabriël aan Maria en links het bezoek van Maria aan Eli-

sabeth. Op de rechter zijvleugel is een afbeelding te zien van de ontkleding en geseling 

van Christus en links een scène van de bespotting en doornenkroning. Op elk van de 

kleppen boven de zijvleugels is een engel te zien met uitgespreide vleugels. De engel 

rechts houdt het wapen van Den Haag vast en de engel links het wapen van Kevelaer. 

De onderbouw van het middendeel heeft het Latijnse opschrift “Mijn smart is zo groot 

als de zee”. 

7  Oud-Katholieke Kerk H.H. Jacobus en Augustinus
Juffrouw Idastraat 7   zaterdag van 10.00 – 17.00

Oorspronkelijk een schuilkerk met een voor Nederland 

uitzonderlijk rijk stucwerkinterieur, gebouwd in 1720-

1722 naar ontwerp van Daniël Marot. In het barokke 

hoogaltaar bevindt zich een schilderstuk van de Haagse 

schilder Mattheus Terwesten, voorstellende de Verheer-

lijking van Christus op de berg Thabor. De schitterende 

preekstoel, de communiebank, het marmeren doopvont 

en de wijwaterbekken bij de ingangen zijn vervaardigd 

door Marots leerling Jan Baptist Xavery. Het orgel uit 

1726, versierd in Lodewijk XIV stijl, is gemaakt door de 

befaamde orgelbouwer Rudolph Garrels.

* Expositie: archivaria en foto’s “hoe een parochie de 
oorlogstijd doorkwam”. 17.00 uur Vespers

8  Waalse Kerk
Noordeinde 25  

 zaterdag van 10.00 – 17.00

De Waals-Hervormde 

Gemeente hield sinds 

1591 haar diensten in de 

oude kapel van Maria ten 

Hove op het Binnenhof. 

Toen Lodewijk Napoleon 

in 1806 het Binnenhof als 

residentie in gebruik nam, 

moest de kapel voor de 

katholieke eredienst wor-

den ingericht en kregen 

de Waals-Hervormden 

van de Koning een bij-

drage voor de bouw van 

een nieuwe kerk aan het 

Noordeinde. Het sobere 

gebouw is een zaalkerk 

met rondboogramen en 

een gestucadoord koofpla-

fond. De herenbanken en 

preekstoel met doophek 

dateren uit de bouwtijd. 

Het orgel is in 1885 ge-

bouwd door de beroemde 

Parijse orgelbouwer 

Aristide Cavaillé-Coll.

* Orgelspel.

9  Noordeinde 164 (parterre en tuin)
zaterdag van 11.00 – 17.00 zondag van 11.00 - 17.00

Groot winkel-woonpand 

met voor- en achterhuis. 

De opvallende houten 

winkelpui in Art Nouveau 

is rond 1900 toegevoegd. 

Links in het portiek een 

kleurig tegeltableau. 

De tuinkamer heeft een 

Empire stucplafond en 

marmeren schouw. In het 

18de eeuwse achterhuis is 

een oude keuken bewaard gebleven, met pomp, aan-

recht, kasten, betimmering en tegels. De hofarchitect 

Daniël Marot heeft van 1720 tot 1752 hier gewoond en 

gewerkt. In het begin van de vorige eeuw heeft Louis 

Couperus in de prachtige tuin gelegen achter het pand 

gewerkt.

* Beeldententoonstelling in de tuin.  

10  Gotische Zaal en Balzaal
Gebouw Raad van State   
ingang bij bordes Paleisstraat 1A 

zaterdag van 10.00 – 17.00

Het voormalig paleis Van Wassenaer-Obdam is ge-

bouwd naar ontwerp van Daniël Marot in 1716 in 

Lodewijk XIV stijl. In 1816 is het aangekocht door ko-

ning Willem I voor zijn zoon, de latere koning Willem 

II. Bij een ingrijpende verbouwing (1817-1820) werd 

met name het interieur in Empirestijl vernieuwd. Uit 

deze tijd dateert de fraaie balzaal naar ontwerp van J. 

de Greef, een driebeukige ruimte met Jonische zuilen, 

bekleed met stucmarmer, en een cassettengewelf over 

het middendeel.

De Gotische Zaal werd in 1840-1842 naar eigen ont-

werp door de Prins van Oranje (de latere koning Wil-

lem II) gebouwd als uitbreiding van het paleis Kneu-

terdijk. In 1839 kwam Willems kunstcollectie vrij, 

die door Brussel sinds de Belgische Opstand tegen de 

Oranjes in 1830 in beslag was genomen. Om zijn kunst-

schatten passend onder te brengen, ontwierp hij achter 

het bestaande paleis de Gotische Zaal, geïnspireerd op 

Middeleeuwse Engelse voorbeelden. Indrukwekkende 

houten kapconstructie. 
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Dit gebouw bestaat uit 

meerdere panden, die in 

de 17de en 18de eeuw zijn 

samengevoegd en uitge-

breid. Rond 1760 werd op 

de begane grond de balzaal 

toegevoegd, rijk versierd in 

Lodewijk XV-stijl (rococo) 

en een van de grootste 18de-

eeuwse zalen in een Neder-

lands woonhuis. De antichambre tussen entreehal en balzaal heeft een moer- en 

kinderbintenplafond uit de 17de eeuw, rond 1860 omstuct in neo-Lodewijk XIV-stijl. 

Sinds ruim 100 jaar dient het gebouw als expositie-, werk- en ontvangstruimte voor 

kunstenaars.

11  Doopsgezinde Kerk
Paleisstraat 8  zaterdag van 10.00 – 17.00

Gebouwd in 1885-1886 naar ontwerp van architect K. 

Stoffels in neo-romaanse trant, een zeldzaam voorbeeld 

van deze stijl in de kerkelijke bouwkunst. Vensters met 

ronde bogen. In 1964 werd het interieur gemoderniseerd 

door Sjoerd Schamhart. De oorspronkelijke hoofdingang 

die toen verplaatst werd naar de zijkant is bij de laatste 

restauratie in 2002 weer teruggebracht naar de voorkant. 

15  Prinsessegracht 27 met koetshuis
zaterdag van 10.00 - 17.00   

Patriciërswoning uit 1728. 

De bel-etage is grotendeels 

in oorspronkelijke staat 

met drie rijk gedecoreerde 

kamers. In de linkervoor-

kamer een prachtige Lo-

dewijk XIV-schouw. De 

salon is voorzien van een 

geschilderd plafondstuk 

van Mattheus Terwesten 

uit 1731 en geschilderde 

bovendeurstukken met exotische vogels door Aert Schouman. Voorts een Lodewijk 

XIV-schouwmantel en een boezem in rococo-stijl. De voormalige eetkamer aan de 

tuinzijde bezit een complete interieurafwerking in Lodewijk XVI-stijl. Bijzonder is het 

geschilderd behang van Hendrik Willem Schweickhardt (1779). Het pand was vanaf 

1915 tot eind van de vorige eeuw het hoofdkwartier van het Nederlandse Rode Kruis en 

is nu de hoofdzetel van de Orde van Vrijmetselaren. 

* In het achterliggende koetshuis is het Vrijmetselaarsmuseum te bezichtigen. 

16  Duits-Evangelische Kerk   
Bleyenburg 5  

zaterdag van 10.00 - 17.00

18  Drukkerij Albani  
Nieuwe Molstraat 20   zaterdag van 
10.00 - 17.00
In deze uit 1809 daterende drukkerij 

wordt de historie van de druktechniek 

in beeld gebracht. Naast hedendaagse 

machines is ook historisch materieel 

aanwezig. 

12  Kloosterkerk
Lange Voorhout 2  zaterdag van 12.00 – 17.00  

Deze laat-gotische kerk uit 1400, die vóór de Reformatie 

diende als kloosterkerk van de Dominicaner paters, be-

staat uit een schip met aan de zijde van het Voorhout drie 

even hoge dwarskapellen en een koor. De dwarskapellen 

zijn een uitbreiding uit ca. 1540. In een kapel bij het koor 

bevinden zich een gebrandschilderd Apostelraam van 

de Haagse glazenier Asperslagh en een mozaïek van 

J. Thorn Prikker met een voorstelling van het Laatste 

Avondmaal (1925). 

* Orgelspel om 13.00 uur door Hans Jansen, 15.00 uur door Jan Hage en om 16.30 
uur het Kloosterkerkkoor o.l.v. Hans Jansen. 

13  Pageshuis        
Lange Voorhout 6  zaterdag van 10.00 - 17.00 
Rondleidingen in groepen van 10 personen, elk heel en half uur, de laatste om 16.30 uur. 

Het Pageshuis, een van de weinige huizen in Den Haag 

met een trapgevel, is in 1625 gebouwd als woning van de 

meestergeschutgieter van Holland. Vanaf 1748 was het 

pand in gebruik als woon- en opleidingshuis van de pages 

van de stadhouder. Aan het eind van de 18de eeuw werd 

het pand uitgebreid met een poort en poortkamer. Aan 

het eind van de 19de eeuw werd het huis het hoofdkwar-

tier van het Nederlandse Rode Kruis. In 1912 onderging 

het een restauratie waarbij onder meer een vergaderzaal 

in oude stijl werd ingebracht. De glas-in-loodramen zijn 

toen voorzien van de acht kwartierwapens van koningin 

Wilhelmina in verband met het feit dat echtgenoot Prins 

Hendrik voorzitter van het Rode Kruis was.

14  Lange Voorhout 15 (Pulchri Studio)  
zaterdag van  11.00 - 17.00

Het neogotische kerkgebouw (1861) is 

ontworpen door H. Wentzel uit Berlijn, 

die ook voor Prins Frederik werkte. De 

kroonluchters, de lambrisering, het gestu-

cadoorde houten gewelf, de kerkbanken, 

de koningsloge en het altaar stammen nog 

uit de begintijd. Het orgel van Pieter Flaes 

uit 1870, is nog in oorspronkelijke staat. 

In deze kerk bezocht Koningin Emma de 

zondagsdienst. 

* Orgelspel door Christian J. Faddegon 
elk uur vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. 

17  Dunne Bierkade 28-A 
met tuinen (Spinozapoort in en naar 
rechts lopen)  zaterdag van 10.00 - 17.00

De begane grond van het pand is het res-

tant van de voormalige timmerwerkplaats 

van de fa. Van der Lubben (1876). De 

zware kolommen, liggers en schoren 

dragen de vroegere houtzolder. Vanuit 

de tuin toont het pand zich als chalet met 

overstekend dak en een groot balkon met 

buitentrappen. 

Vanuit no. 28-A is een complex van 

stadstuinen in diverse historische  stijlen 

te bezichtigen. 
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Dit hofje, dat tot de grootste 

in ons land behoort, werd 

in 1662 gebouwd naar een 

ontwerp van Pieter Post. 

De ingangspartij aan de 

Prinsegracht is met rijk 

beeldhouwwerk van Joris 

Minnee versierd, waaronder 

de wapens van de stichter, 

Johan de Bruijn van Buijte-

wech, heer van Nieuwkoop, 

en zijn vrouw. De tuin-aanleg is nog steeds in de oorspronkelijke 17de eeuwse stijl. 

(De woningen zijn niet opengesteld.)

19  Het Heilige Geesthofje
Paviljoensgracht 51-125  zaterdag van 10.00 - 17.00

Dit schilderachtig hofje 

werd gesticht in 1616 door 

de “Heilige Geestmeesters” 

van de Grote Kerk, die met 

de armenzorg waren belast. 

Gebouwd in een carré van 

ca. 46 bij 46 meter rond een 

binnentuin en in bezit van 

vier vleugels. De huisjes 

zijn geschakeld volgens 

een spiegelsymmetrisch 

schema. Ter plaatse van ieder paar voordeuren is het zadeldak doorbroken door een 

steekkap met trapgevel.  In 1647 is de toegang verbouwd tot een poortgebouw waarbij boven 

de poort een regentenkamer werd opgenomen.  (De woningen zijn niet opengesteld.) 

20  Evangelisch-Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9  zaterdag van 10.00 – 17.00

 

Zaalkerk uit 1759-1761 met een monumentale bakstenen 

voorgevel. Ontworpen door architect Pieter de Swart. 

Het dak is voorzien van een opvallend brede kroonlijst. 

Het interieur van de zaal bezit Ionische pilasters tegen de 

wanden en heeft een koofplafond in Lodwijk XV-stijl. 

Het meubilair is uit de bouwtijd.  Boven het orgel, een 

beroemd werk van de orgelbouwer J.H.H. Bätz uit 1762, 

troont koning David met harp, geflankeerd door musice-

rende engelen. 

21 Hof van Wouw                     
Lange Beestenmarkt 49-85  zaterdag van 11.00 - 17.00

Dit hofje, gesticht in 1647 

door Cornelia van Wouw 

voor de huisvesting van 

alleenstaande vrouwen, 

behoort thans tot één van 

de mooiste en meest au-

thentieke Haagse Hofjes. 

Het complex bestaat nu uit 

17 huisjes, waaronder het 

regentenhuis en het beheer-

dershuis. Deze laatste twee 

woningen en de toegangs-

poort zijn bij de laatste restauratie in hun oorspronkelijke vorm teruggebracht. Meer 

informatie kunt u vinden op www.stichtingdehofvanwouw.nl. (De woningen zijn niet 

opengesteld.)  *  Informatiestand. *  Verkoop koffie, thee en versgebakken taart.
*  Beeldenexpositie en verkoop.   

22  Museum Van Kleef 1842
Lange Beestenmarkt 109  zaterdag van 11.00 - 18.00

23  Prinsegracht 36, voormalig woonhuis/klooster
zaterdag van 11.00 - 16.00

Van oorsprong 17de-eeuws patriciërspand met sterk 

19de-eeuws uiterlijk. In het begin van de 20ste eeuw was 

hier een klooster gevestigd.

* Vanaf 11.15 tot 15.15 uur ieder uur rondleiding door 
het woonhuis.
* Verkoopmarkt van welvaartsresten. 

24 De Barth Kapel
Brouwersgracht 2K  zaterdag van 11.00 - 17.00 zondag   van 14.00 - 17.00

Bij het voormalige klooster (Prinsegracht 36) behoorde 

de in 1906 aan de achterzijde uitgebouwde kapel in neo-

gotische stijl. Deze is vandaag te bezichtigen.  

* Ieder uur muziekoptreden. 
* In de Theetuin thee en taart. 

25  Hofje van Nieuwkoop
Prinsegracht/Warmoezierstraat (ingang)  zaterdag van 10.00 - 17.00

In 1842 vestigde Van Kleef & Zoon, fabriek van fijne 

likeuren en bittere extracten, zich aan de Lange Bees-

tenmarkt. In deze stoomdestilleerderij werden jenevers 

en likeuren gestookt, die in de naast gelegen slijterij 

verkocht werden. Het als museum ingerichte interieur 

van de oude stoomdestilleerderij en de slijterij zijn te 

bezichtigen.

* Rondleidingen en proeverij Haags gedestilleerd.

26   Zoppi Koperbewerking
Jacobastraat 19   zaterdag van 10.00 - 15.00

Firma Zoppi werd in 1916 opgericht door zilversmid 

J.B.M. Zoppi. Sinds 1941 is Zoppi aan de Jacobastraat 

gevestigd. De aanvankelijk op kerken gerichte productie 

is nu onder andere gericht op die van verlichtingsarmatu-

ren voor monumentale panden en restauratiewerk. 

- In de 14de eeuw was het Bin-
nenhof niet zomaar toeganke-
lijk voor iedereen. Een aantal 
toegangspoorten omsloot het 
grafelijk kwartier.  Bewaard 
gebleven is de Gevangen-
poort, de eerste en belang-
rijkste poort toentertijd, die 
dan ook de “Voorste Poort 
van den Hove” heette. -
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Het van oorsprong zeven-

tiende eeuwse landhuis is 

gelegen in het fraaie land-

goed Clingendael dat in de 

loop van de negentiende 

eeuw door J.D.en L.P. Zo-

cher werd ingericht in de 

traditie van de Engelse land-

schapsstijl. In 1591 kocht  

Philips I Doubleth een 

eenvoudige boerenhofstede 

op deze locatie, die hij liet uitbouwen tot een voornaam landgoed. De oude hoeve lag in 

de binnenduinen, ook wel “clingen” genoemd, vandaar de naam Clingendael. Meerdere 

uitbreidingen in de zeventiende eeuw resulteerden tot de creatie van één van de aanzien-

lijkste buitenplaatsen van ons land. Ten oosten van de oude hoeve verscheen rond 1645 

een vierkant paviljoen dat in 1680 werd verbouwd tot landhuis. Het huidige uiterlijk is 

sterk bepaald door een ingrijpende vernieuwing rond 1830. Toen liet de toenmalig ei-

genaar, W.J. Baron van Brienen het huis voorzien van een geheel nieuwe voorgevel en 

een kapverdieping, waarmee het zijn huidige symmetrische uiterlijk heeft gekregen. In 

de gevels kwamen vensters met de voor die tijd karakteristieke Empire-indeling. In de 

oorlogsjaren werd het huis gevorderd door de Duitse bezetter en verbleef de door Hitler 

benoemde rijkscommissaris Seyss-Inquart er met zijn gezin. In  het interieur behoren 

de representatieve ruimten op de eerste verdieping en het trappenhuis met de brede 

marmeren trap tot de best bewaard gebleven monumentale onderdelen. 

Voormalige tramremise 

uit 1906 naar ontwerp van 

gemeentearchitect A.A. 

Schadee. Hierin is het Haags 

Openbaar Vervoer Museum 

gevestigd, dat een zeldzame 

collectie historische tram-

wagens huisvest waarin 

vrijwel alle typen trams die 

tussen 1905 en 1980 in Den Haag gereden hebben, vertegenwoordigd zijn.

* Rondritten met historische trams en bussen op zaterdag (zie de routes en dienstregelingen). 

STATIONSBUURT - SCHILDERSWIJK

28

27

27 Heilige Marthakerk
Hoefkade 623   zaterdag van 10.00 – 17.00

Van de vijf kerken die Nicolaas Molenaar in Den Haag 

bouwde zijn de Heilige Martha en de O.L.V. Onb. Ont-

vangen Kerk in de Elandstraat de twee die overgebleven 

zijn. De neo-gotische kerk uit 1908-1909 is grotendeels 

met houten tongewelven overdekt en heeft een midden-

schip waarop aan beide zijkanten drie dwarskapellen 

aansluiten, aan de buitenzijde gemarkeerd door puntge-

vels. Gaaf bewaard interieur, waarbij de kruiswegstaties 

in de vorm van muurschilderingen opvallen, in 1925 

aangebracht door G. van Geffen.

BENOORDENHOUT

29

30

29  Sint Paschalis Baylon Kerk
Wassenaarseweg 53   zaterdag van 10.00 – 17.00

Kerkgebouw uit 1919-1921 naar ontwerp van A.J. Krop-

holler in een sterk door Berlage beïnvloede stijl. Waar-

devolle inventaris met veel koper- en bronswerk van de 

edelsmeden Jan Eloy en Leo Brom.

* Tentoonstelling van kerkgewaden. 
* Orgelspel. 

28  Haags Openbaar Vervoer Museum
Frans Halsstraat/Parallelweg   zaterdag van 10.00 - 17.00   zondag   van 13.00 - 17.00

30 Landhuis Clingendael – Park Clingendael
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael”

zaterdag van 10.00 – 16.00
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DUINOORD - ZORGVLIET - ZEEHELDEN 
KWARTIER    

31

32

33

31   Noorderkerk 
Schuytstraat 9-11
zaterdag van 10.00 – 17.00

Kerkgebouw uit 1906 van 

architect J.C. Wentink in 

neo-romaanse stijl. Het 

bakstenen gebouw heeft 

aan de straat een hoge top-

gevel, waarin twee rond-

boogvensters en een groot 

roosvenster met bakstenen 

traceringen. Het witge-

pleisterde interieur heeft 

rondboogvensters met 

gebrandschilderde ramen. 

De ruimte is overkluisd 

door houten tongewelven. 

Orgel in neo-barokke stijl 

uit 1907 en een preekstoel 

bestaande uit een houten 

kuip op een natuurstenen 

voet. 

* Orgelconcerten om 
13.00 uur door Erik Hak-
voort en om 15.00 uur 
door Jan Korenhof

32   First Church of Christ, Scientist
Andries Bickerweg 1A   zaterdag van 10.00 - 17.00

34

35

36

37

38

Het enige kerkgebouw van architect H.P. Berlage, date-

rend uit 1925-1927. Met een voor die tijd zeer modern 

en vooruitstrevend interieur van Piet Zwart. De kerkzaal, 

met op de punt een toren, heeft een waaiervormige con-

structie, verband houdende met de geestelijke betekenis 

van wan of waaier, waarmee het kaf van het koren wordt 

gescheiden. De kerk wordt verlicht door verticaal en 

horizontaal in de muurvlakken geplaats te stroken van 

verglaasde baksteen. 

* 11.00 uur Orgelconcert door Arthur Vos

33  Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen Kerk
Elandstraat 194     zaterdag van 10.00 - 17.00 zondag   
van 12.00 - 17.00

Eén van de grootste neo-gotische kerken in ons land, 

gebouwd door Nicolaas Molenaar in 1891-1892. Met de 

twee hoge torens en galerijen boven de zijbeuken is deze 

kerk geïnspireerd op de Franse kathedralen uit de tweede 

helft van de 12de eeuw. De rijke, schitterende inventaris 

is geheel bewaard gebleven.

* Zaterdag om 14 uur een voordracht bij en over het 
orgel van de kerk.  Orgelspel op beide dagen. 

BOMEN- EN BLOEMENBUURT 

34 Bethlehemkerk
Laan van Meerdervoort 627    zaterdag van 10.00 - 17.00

Kerkgebouw uit 1929-1931, 

naar ontwerp van J.C. Meischke 

en P. Schmidt, waarbij in mate-

riaalgebruik en vormgeving 

enerzijds aansluiting is gezocht 

bij de traditionele richting in de 

architectuur en anderzijds in-

vloeden van de Nieuwe Haagse 

School zich manifesteren. 

Sober, groten deels witgepleis-

terd interieur met spitsbogige 

overkapping. Het inte rieur is 

gemoder niseerd. Markante 

toren gelegen in de zichtas van 

de Laan van Eik en Duinen.

* Fotoexpositie van de historie van de Bethlehemkerk in de buurt
* Orgelconcert door Aarnoud de Groen  * Gratis koffi e en thee

LOOSDUINEN

35 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Kerk
Loosduinse Hoofdstraat 4      zaterdag van 10.00 - 17.00

Deze neo-gotische kerk is met haar hoge toren een mar-

kant herkenningspunt aan de rand van de oude dorpskern 

gebleven. De kerk is gebouwd in 1881 naar ontwerp van 

Eduard J. Margry. In de transepten zijn gebrandschil-

derde ramen uit de bouwtijd te zien: in het zuidelijke 

raam de Doop van Christus en in het noordelijke de An-

nunciatie. Het interieur is zo veel mogelijk teruggebracht 

naar de oorspronkelijke staat en de kruiswegstaties zijn 

recentelijk gerestaureerd.
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39

40

41

42

43

44

45

37 Loosduins Museum De Korenschuur
Marg. van Hennebergweg 2a    zaterdag van 10.00 - 17.00

38  Abdijkerk 
Willem III straat 40       zaterdag van 10.00 - 17.00

36 Molen De Korenaer
Marg. van Hennebergweg 4 zaterdag van 10.00 - 17.00 
(onder voorbehoud van restauratie)

Van oorsprong één van de oudste korenmolens van 

Nederland. In 1595 schonk Prins Maurits een nieuw te 

bouwen molen aan de bevolking van Loosduinen. Het 

houten bovenstuk van de “molen van Prins Maurits” is 

door een storm in 1720 vrijwel geheel vernield. In het 

jaar daarop vond een grootscheepse verbouwing plaats. 

Alleen de vierkante onderbouw bleef gehandhaafd, waar-

op de huidige stenen bovenkruier is gebouwd. Vanaf dit 

moment heet de molen “De Korenaer”. 

Voormalige 19de-eeuwse schuur van de molen. 

* Tentoonstelling “Verdediging 1940-1945”.
* Schilderijententoonstelling van Jan van der Meer  
* Ruilbeurs oude ansichten
* Verkoop van Westlands fruit en groenten
* Vaartochten van 1,5 uur  door het natuurgebied Ma-
destein (niet gratis)
* Rijden door Loosduinen met een Jan Plezier.  
* Bezichtiging van de bijna 100 jarige “Praam”

Middeleeuwse abdijkerk in het centrum van Oud-Loos-

duinen. Omstreeks 1230 stichtten Machteld van Brabant 

en haar gemaal graaf Floris IV een Cisterciënzer non-

nenklooster, waarvan de abdijkerk het laatste overblijfsel 

is. De kerk is een fraai voorbeeld van de zgn. Scheldego-

tiek. Kenmerkend voor deze vroeg gotische stijl zijn de 

smalle lancetvensters. Opvallend zijn de beschilderde 

preekstoel uit circa 1620 en een orgel in rijk gesneden 

Lodewijk XVI kast uit 1780 van J. Reichner.

* Expositie in de kerk van “Het Vlaams-Nederlands 
Cisterciënzer Charter”. 
* Diapresentatie “Langs Middeleeuwse Cisterciënzer 
Abdijen en Sites”.

SCHEVENINGEN - ARCHIPEL

39  Kurzaal Steigenberger Kurhaus Hotel
Gevers Deynootplein 29-30     zondag van 10.00 - 17.00

Het Kurhaus werd gebouwd in 1884-1885 naar ontwerp 

van J.F. Henkenhaf en F. Ebert. Het in neo-renaissance 

opgetrokken hotel met een grote, door galerijen omge-

ven zaal in de middenpartij heeft aan de zeezijde ver 

vooruitspringende zijvleugels. In de Kurzaal bevinden 

zich allegorische schilderingen uit 1887 tegen de gebo-

gen plafondvlakken onder de koepel, voorstellende de 

jacht, de visse rij, de muziek en de zeegod Neptunus.
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Voormalig Luchthavencomplex 
Ypenburg. 

Gedeeltelijk bezichtigen van het 

voormalige stationsgebouw van het 

vliegveld Ypenburg. Gebouwd in 

1937 naar het ontwerp van het archi-

tectenbureau Brinkman en Van der 

Vlugt. Thans in gebruik als informa-

tiecentrum Buitenplaats Ypenburg. 

Het oorspronkelijk als portierswoning 

gebouwde woonhuis is ontworpen in nieuw-zakelijke trant door M. Zwanenburg. Thans 

in gebruik als clubhuis voor de scoutinggroep Van Weerden Poelman.

De bakstenen gebouwen van het luchthaven complex Ypenburg zijn alle witgesausd en 

voorzien van stalen kozijnen en buitendeuren. Deze kleurstelling sluit niet alleen aan bij 

de voorkeur voor abstractie van het Nieuwe Bouwen, maar heeft ook tevens een grote 

functionele betekenis, omdat witte gebouwen het best zichtbaar zijn vanuit de verte.

* De Stichting Historisch Ypenburg verzorgt een rondleiding in deze omgeving.

Aan het begin van de Sche-

veningseweg ligt de uit de 

17de eeuw daterende Joodse 

Begraafplaats voor Portugese 

en Hoogduitse joden. Er staat 

een metaarhuisje waarin de 

doden gereed werden ge-

maakt voor hun begrafenis. 

In 1867 kwam er een stenen 

muur om de begraafplaats, 

die nu gerestaureerd wordt. Op het enigszins golvende terrein staan en liggen ruim 2800 

zerken met Hebreeuwse opschriften. Ongeveer 10.000 mensen liggen hier begraven 

onder wie bekende personen als de schilder Jozef Israëls en de jurist T.N.C. Asser. Het 

Portugese gedeelte is nog steeds in gebruik. 

Deze grotendeels in baksteen opgetrokken kerk, 

gebouwd in 1925 door Pierre en Jos Cuypers speelt 

met haar hoge toren een belangrijke rol in het sil-

houet van Scheveningen. De kerk is vooral bekend 

om haar indrukwekkende apsismozaiek boven het 

altaar, vervaardigd in 1927 door A. Molkenboer. 

Het is het grootste mozaïek in ons land en herinnert 

aan het zgn. Cholerawonder, dat in 1848 zou hebben plaatsgevonden. Ook elders in de 

kerk vindt men mozaïekwerk van Molkenboer, alsmede fraai meubilair met bronsre-

liëfs van de hand van de edelsmeden J.H., J.E. en L. Brom te Utrecht. 

YPENBURG

46

46 Ilsyplantsoen 1
zaterdag van 10.00 - 17.00 

40  Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk
Berkenbosch Blokstraat 9a      zaterdag van 10.00 - 17.00

Het oorspronkelijke bouwplan voor de kerk, die omgeven 

wordt door woonhuizen met puntgevels, stamt van bouw-

meester A.J. Kropholler. Van dit plan zijn de woonhuizen, 

de kapel (1913) en torenvoet uitgevoerd. De kerk werd 

tenslotte in 1925 voltooid naar ontwerp van architect C.M. 

van Moorsel, leerling van Kropholler. De bovenbouw van 

de toren is pas in 1965 gerealiseerd naar een nieuw ont-

werp. In het interieur staat een in marmer en brons uitge-

voerde communiebank van G.B. Brom uit het einde van 

de 19de eeuw. Het glazenierswerk naar ontwerp van Julia 

Braendle is uit de jaren zestig. In de in 1999 gerestaureerde kapel is een kopie op schaal 

van de grot in Lourdes te zien, vervaardigd door beeldhouwer L. Strackée.

Deze Hervormde Kerk, opvallend gelegen op de hoek 

met de Nieuwe Duinweg, werd gebouwd in 1916 door 

architect W.Ch. Kuijper. Het is een mooi en evenwichtig 

voorbeeld van protestantse kerkarchitectuur, beïnvloed 

door Berlage en De Bazel. De kruisvormige kerk is met 

houten tongewelven overdekt en heeft aan weerszijden 

van de voorgevel een slanke toren. Het interieur is vrijwel 

in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Tijdens de 

opening zijn vrijwilligers aanwezig om over de geschiede-

nis van het gebouw te vertellen. 

* 10.30 uur repetitie Cantorij o.l.v. Jaap Hillen. 14.30 uur Orgelconcert door Bert Mooiman. 

42  Museum Scheveningen
Neptunusstraat 92      zaterdag van 11.00 - 17.00 (onder voorbehoud van renovatie)

41  Nieuwe Badkapel
Nieuwe Parklaan 90     zaterdag van 10.00 - 16.00

Het Museum Scheveningen is gehuisvest in een oud-

schoolgebouw uit 1877. Deze vroegere gemeentelijke 

ULO-school stond oorspronkelijk vrij geïsoleerd in de 

duinen. De permanente expositie biedt een overzicht 

van de visserij, Scheveningse klederdrachten en de 

badcultuur.

43  Oude Kerk
Keizerstraat 8       zaterdag van 10.00 - 17.00

Deze laat-gotische parochiekerk uit de 15de eeuw is een 

zogenaamde pseudo-basiliek, dat wil zeggen dat het mid-

denschip boven de zijbeuken uitrijst, maar geen eigen 

vensters bovenin bezit. Het meubilair is uit de 18de eeuw 

waaronder een rococo-preekstoel en orgel uit 1765. Het 

koorhek dateert uit 1662.       * Uitleg lopende restauratie
 *  Orgelconcerten door Jaap Lauwers en Joop de Vries 
  * Carillon wordt bespeeld door stadsbeiaardier Heleen 

van der Weel   * Optreden van twee zangkoren, de Chris-
telijke Oratoriumvereniging Scheveningen en  de Chris-
telijk gemengde zangvereniging Concordia 

44  Heilige Antonius Abt
Scheveningseweg 235    zaterdag van 10.00 - 17.00     zondag   van 12.30 - 16.00

45   Joodse Begraafplaats
Scheveningseweg 21-A   zondag van 12.00 - 17.00
(Heren dienen de begraafplaats met gedekt hoofd te betreden).
(Honden worden niet toegelaten).




