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Den Haag, 14 november 2022 

Betreft: Den Haag aan Zee – Red het KNRM reddingshuisje!  

 

Geachte leden van het College, 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Erfgoedvereniging Heemschut vraagt uw aandacht voor het gebouw waarin tot voor kort de KNRM 

was gehuisvest aan de Visafslagweg 2, 2583 DM Den Haag. De zaak verdient gezien alle 

planvorming rond het Noorder Havenhoofd een bijzondere inspanning. Daarom schrijven wij niet 

alleen u als verantwoordelijke gemeente aan, maar gelijktijdig de relevante gesprekspartners, die u 

terzijde kunnen staan. 

Wilt u gezamenlijk alles op alles zetten om het gebouw van de KNRM te beschermen en behouden?  

De zaak is urgent. 

Heemschut vraagt u concreet het KNRM reddingshuisje als ‘vergeten monument’ een gepaste 

monumentenstatus te verlenen en voert daarbij de volgende motivatie aan: 

• Het KNRM-gebouw is in 1938 als eerste stenen reddingshuis in Nederland gebouwd. 
De bouwstijl past in de functionele stroming van de vooroorlogse periode en wordt 
gekenmerkt door een eenvoudige opzet en sobere indeling, waarbij in de belijning van de 
ramen opvallende detaillering is aangebracht die verwijst naar het wapen Scheveningen. De 
ornamenten en kleurstelling aan de buitenzijde zitten in het geheugen van velen. 
Beeldmateriaal vindt u in de bijlage*) 
 

• Het gebouw heeft de oorlogsjaren en de bouw van de Atlantikwall doorstaan en staat op de 
kop van de 1e binnenhaven, dichtbij de buitenhaven en min of meer in de luwte van het 
Erik Hazelhoff Roelfzemaduin. Het staat op historische grond. 
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• Het markante gebouw staat op een prominente plek op dezelfde strook als de Visafslag, 
een rijksmonument (R.M. 532287) uit de Wederopbouwperiode.  Bij de toekenning van de 
monumentenstatus in 2019 sprak een trotse wethouder R. van Asten de volgende 
woorden: 
“De Visafslag is onlosmakelijk verbonden met Den Haag als stad aan zee. Niet alleen tijdens 
Vlaggetjesdag, als de komst van de Hollandse Nieuwe gevierd wordt. Dagelijks veilen 
hardwerkende vissers in dit architectonisch meesterwerk hun vangsten. De Visafslag als 
monument staat niet alleen voor de Wederopbouwperiode, maar ook voor het dagelijkse 
leven op Scheveningen.” 
 

• De verwijzing en symboliek van het dagelijks leven trekken wij door naar de zware 
omstandigheden op zee en de levensreddende inspanningen van de lokale bevolking. Over 
een periode van bijna negen decennia zijn vrijwilligers – vaak afkomstig uit eenzelfde kring 
van Scheveningse families – vanuit dit reddingshuis in barre omstandigheden de zee 
opgegaan. Het verhaal wordt steeds opnieuw verteld. Het is een betekenisvolle 
cultuurwaarde die sinds Faro in de monumentenwereld aan kracht heeft gewonnen. 
 

• De staat van dienst van vele generaties reddingswerkers en het maatschappelijk belang is 
ongekend groot. Het verhaal verdient niet alleen een ankerpunt in het geheugen, maar ook 
een herkenbaar fysiek ankerpunt in de openbare ruimte.    
 

• Heemschut verwijst naar de ongekend lange en indrukwekkende staat van dienst van de 
KNRM in Nederland. Het verhaal van de organisatie en de inzet van zijn vrijwillige 
medewerkers gaat vele generaties terug tot 1824! Het behoud van fysieke, markante 
gebouwen en gebouwtjes verdient ons aller inspanning in Nederlandse kustplaatsen.  
 

• Wij geven bij deze de Minister in overweging een typologie van reddingsstations samen te 
stellen en waar mogelijk behoud van dit erfgoed door een beschermde status te 
garanderen. Sloop gebeurt vaak gedachteloos, omdat de bescheiden vormgeving niet om 
aandacht schreeuwt.  
 

• Heemschut stelt u allen nu concreet voor aansluiting te zoeken bij de monumentenstatus 
van de Visafslag. Een status als Rijksmonument stelt u in de gelegenheid op korte termijn in 
overleg te treden met de Provincie Zuid-Holland om de herbestemming van beide 
industriële gebouwen in gang te zetten.  Een publieke functie (grand café met gepaste 
museale aankleding) ligt voor de hand, maar wellicht zijn er andere opties. 
 

• De Provincie Zuid-Holland beschikt over de expertise door flankerend beleid het 
herbestemmingsproces aan te jagen. Het is van belang een integraal plan te ontwikkelen 
waarin beide gebouwen tot hun recht komen. Bent u bereid daarover in gesprek te gaan? 
 

• Tenslotte vragen wij uw aandacht voor een belangrijk aspect bij alle planvorming. Is het 
KNRM-gebouw het enige ‘vergeten monument’? Is er op basis van een deugdelijk 
cultuurhistorisch onderzoek een gewogen afweging gemaakt met betrekking tot de 
toekomst van dit bijzondere gebouw en zijn omgeving? 
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• Wilt u nog eens goed kijken naar kleine gebouwtjes, kademuren en pakhuizen rond de 
havens? De havens en de kades voor het laden en lossen met bijbehorende gebouwen voor 
de zeevisserij zijn historisch waardevol. Te midden van hoogbouw zijn dát de plekken 
waaraan de lange geschiedenis van uw stad is af te lezen. Heeft u die cultuurhistorisch 
beeldbepalende kwaliteit goed genoeg (ook voor heel Scheveningen) in kaart gebracht door 
op pandniveau de waarden aan te geven?  
 

• Den Haag aan Zee verdient het een interessante badplaats te zijn waaraan de historie van 
de stad is af te lezen.  
 

• Behoud vooral ook de identiteit! Dat laatste is bepalend voor de leefomgeving van uw 
inwoners. Erkenning van hun verleden en inspanning voorkomt vervreemding en overstijgt 
het monumentenbelang. Wilt u de bijzondere historische waarde en kwaliteit voor 
toekomstige generaties behouden en koesteren?  
  

Heemschut verzoekt u alles op alles te zetten om sloop van het KNRM-gebouw te voorkomen. Wij 

gaan graag met u in gesprek over een laatste noodzakelijke kwaliteitsslag bij de planvorming van 

Den Haag aan Zee. Wij vernemen graag of u aan onze wensen gevolg wilt geven. 

Met dank en vriendelijke groet, 

 

Nathalie Pilk, secretaris  

Provinciale Commissie Heemschut Zuid-Holland 

 

 

Bijlage: beeldmateriaal (uit eigen beheer) 

 

 

  


