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Onderwerp 
Afdoening motie “Een waardige plek voor het Tonnenmonument 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de afronding commissiedebat Tonnenmonument en Scheveningse 
Hoek (RIS 298944) op 17 mei 2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Een 
waardige plek voor het Tonnenmonument’ (RIS 299737) aangenomen.  
 
De motie luidt als volgt: 
 
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 mei 2018, ter bespreking van de 
afronding commissiedebat Tonnenmonument en Scheveningse Hoek. 
 
Constaterende dat: 
- het Tonnenmonument in 1979 door prinses Beatrix onthuld is op de Dr. Lelykade, naast de 

zogenoemde Pijp, en dat dit monument (bestaande uit verschillende haringtonnen die de 
haringvisserij op Scheveningen symboliseren) voor (oud-)vissers van grote waarde is. 

 
Overwegende dat: 
- het monument er wat verloren bij staat in de sedert 1979 steeds verder verstedelijkte omgeving; 
- 700 Scheveningers een petitie van het Comité Respect voor het Tonnenmonument hebben 

ondertekend, waarin gepleit wordt voor verplaatsing van het monument naar de uitstulping 
voor het Zeemanshuis en dat hier tegelijkertijd ook andere ideeën op Scheveningen over zijn, 
wat het trekken van een eensluidende conclusie bemoeilijkt; 

- het inschakelen van een onafhankelijk gezaghebbend persoon kan helpen om de ontstane 
impasse te doorbreken; 

- het goed zou zijn als de (historie van de) visserij in en rond de haven, meer zichtbaar zou 
worden gemaakt, bijvoorbeeld met een wandeling of fotopanelen. 

 
Verzoekt het college: 
- een onafhankelijk gezaghebbend persoon te vragen in gesprek te gaan met het Comité Respect 

voor het Tonnenmonument, bewonersorganisaties en andere Scheveningers over een waardige 
plek voor het Tonnenmonument, daarbij tevens in gesprek te gaan over het beter onder de 
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aandacht brengen van de historie van de visserij in en rond de haven en over beide zaken advies 
uit te brengen. 

 
Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 
 
De motie bevat  een tweetal elementen te weten: 

- de locatie van het Tonnenmonument 
- de historie van de visserij in en rond de haven 

 
Voor wat betreft de locatie van het Tonnenmonument  moet rekening worden gehouden met  de 
ontwikkeling van een maritiem bedrijvengebouw op de dr. Lelykade. In de toekomst komt het 
monument met de nieuwbouw van de bedrijfsruimte aan de Dr. Lelykade  in een nieuwe omgeving te 
staan. Hierbij wordt ook de buitenruimte aangepakt. De nieuwe bedrijfsruimte zal bovendien gebruikt 
gaan worden door de visserij of aan de visserij gelieerde bedrijven. Wij hebben Muzee Scheveningen 
verzocht om na overleg met de in de motie genoemde partijen advies te geven of de locatie van het 
tonnenmonument aangepast moet worden. 
 
Voor wat betreft  het onder de aandacht brengen van de historie van de visserij in en rond de haven 
hebben wij  Muzee Scheveningen verzocht dit op zich te  nemen. Zij  zal haar inhoudelijke expertise ter 
beschikking stellen en een nieuwe specifiek op de visserij gerichte route ontwikkelen. In de route 
kunnen verleden én heden van de visserij een plek krijgen, door de gebouwen en de geschiedenis te 
laten zien (o.a. Visafslag, Oude Rokerij, Oude Visafslag, Vuurtoren), door te vertellen over 
Scheveningse visserijfamilies, maar eventueel ook door de diverse historische en huidige 
visserijmethoden te tonen. In de route kunnen het Tonnenmonument, maar ook de verschillende 
andere vissersmonumenten opgenomen worden. The Hague Marketing Bureau kan de route promoten 
via verschillende (online) kanalen. De huidige fotoroute rondom de haven is sterk verouderd. 
Onderzocht zal worden wat de kosten zijn om deze te vernieuwen en aan te laten sluiten op de nieuwe 
wandelroute. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
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