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Motie: een waardige plek voor het Tonnenmonument 

Indiener: Pieter Grinwis,  ChristenUnie/SGP 

 

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 

aandacht brengen van de historie van de visserij in en rond de haven en over beide zaken 

advies uit te brengen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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