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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

Silhouette®

Shades
vanaf
c 243,-
nú met
gemotoriseerde
bediening cadeau
(t.w.v. e 195,-)

Plissé
Shades
vanaf
c 153,-
nú luxe LiteRise®

bediening cadeau
(t.w.v. e 30,-)

Duette®

Shades
vanaf
c 159,-
nú luxe LiteRise®

of SmartCord®

bediening cadeau
(t.w.v. e 40,-)

Optimaal comfort 
met Luxaflex®!
Actie geldig t/m 25 oktober 2014. 

TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in een
oplage van 8.500 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 44 wordt 
bezorgd in de week van 11-28 december.

Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink,
Jarina Hamidullahkhan, John Hermse,
Mark Hoogland, Evelien ter Meulen,
Roos Pols, Patrick Regan, Petra van der
Vlugt, Floor Zoet

Fotografie
Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,
Willem Verheijen, Floor Zoet

Vormgeving
Leo Leeflang

Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Voor mogelijkheden en tarieven zie 
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH  Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color
pagina 1 x 1 x 1 x

Binnenpagina 1/32 25,00 27,50 37,50
1/8 62,00 68,20 93,00
1/4 111,00 122,10 166,50
1/3 145,00 159,50 217,50
1/2 210,00 231,00 315,00
1/1 410,00 451,00 615,00

Achterpagina 1/8 80,00 88,00 116,00
1/4 150,00 165,00 217,50
1/3 190,00 209,00 275,50
1/2 260,00 286,00 377,00
1/1 480,00 528,00 696,00

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij 1 x plaatsen. 
Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen gelden zeer aantrekkelijke kortingen. 
Zie voor een volledig tarievenoverzicht www.bezuidenhout.nl de tab ‘wijkkrant’.
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 12,50 per 
kwartier vrij van BTW. 
Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

U wilt ook graag adverteren in Bezui-
denhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pak-
kende tekst en een passende vormge-
ving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voorpagina: Sportcentrum Jack Slagman
maakt plaats voor Hoogvliet. 
(Foto: Ariane Gordijn)
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

Sinds 1998 maatwerk 
voor uw VvE
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Herinrichting Bezuidenhout-Oost

Bewoners Stuyvesantstraat-Zuid bundelen krachten 
Bezuidenhout-Oost wordt de komende vijf jaar heringericht. Het zuidelijke gedeelte van
de Stuyvesantstraat, tussen het Stuyvesantplein en de Laan van NOI, valt in fase 1 en
gaat als een van de eerste straten op de schop. De bewoners organiseerden zich om zo-
veel mogelijk hun wensen en ideeën in de plannen van de gemeente terug te zien. 

Eind juni viel er bij alle bewoners van fase 1
van de herinrichting een flyer van de Werk-
groep Oost van het wijkberaad in de bus.
De flyer riep bewoners op actief te worden
en zich per straat te organiseren om in-
vloed te kunnen uitoefenen op de plannen
van de gemeente. Ella Schepel ging eerst
naar de voorlichtingsavond van het wijk-
beraad voor het waarom en het hoe je je
moet/kunt organiseren. Nadat ze ook de
inloopavond van de gemeente voor meer
informatie had bezocht, pakte ze de hand-
schoen op: ‘Om te beginnen heb ik in een
flyer gevraagd wie actief wil meedoen aan
het vormgeven van de wensen uit onze
straat én wie op de hoogte wil worden ge-
houden van onze vorderingen.’ 
Twintig straatgenoten meldden zich aan
voor het bewonersoverleg Stuyvesant-
straat-Zuid, waaronder Ewoud Blom. ‘Ik
woon pas sinds kort in de straat en heb
nog niet eens alle verhuisdozen uitgepakt.
Toch besloot ik direct om actief mee te
doen. Ik kom namelijk uit de Vruchten-
buurt waar het vervangen van het riool en
het herinrichten van de straten twee jaar
geleden speelden. Mijn straat was toen

niet actief en dat zag je terug in het uit-
eindelijke straatbeeld. Een fietstrommel
op een verkeerde plek of een fietsbeugel
direct voor de deur. Punt is dat de ge-
meente een straat technisch inricht, ter-
wijl bewoners weten wat praktisch is en
hoe de straat wordt beleefd. Dit keer ga ik
het als bewoner van de Stuyvesantstraat
wel goed doen.’

Ruimte voor verbetering
Het bewonersoverleg noemt de voorlopige
plannen van de gemeente voor de 
Stuyvesantstraat een ‘hele stap in de
goede richting’, maar ziet ook ruimte voor
verbetering. Blom: ‘Het pleintje tussen de
Hendrik Zwaardecroonstraat en de 
Stuyvesantstraat mag wat ons betreft
groener worden, iets voor de kinderen 
krijgen en de fietsen moeten uit het zicht.
Volgens de gemeente mag de fietstrom-
mel niet weg, maar hij kan wel op een
voor ons betere plek staan.’ Hij voegt
eraan toe dat de wensen over het pleintje
samen met het bewonersoverleg van de
Zwaardecroonstraat zijn opgesteld. 
‘Binnenkort zitten we daarover samen met

hen bij de gemeente aan tafel.’ Voor 18
september moesten alle ideeën bij de 
gemeente binnen zijn. Dat laatste ge-
beurde overigens niet voordat alle straat-
bewoners de kans kregen via een enquête
hun mening over de ideeën en wensen te
geven. Blom: ‘Het maakt onze positie naar
de gemeente een stuk sterker als we kun-
nen zeggen dat onze voorstellen breed
worden gedragen.’ 

Meer bewonersoverleggen
Naast de Stuyvesantstraat en de Hendrik
Zwaardecroonstraat, zijn er ook bewoners-
overleggen actief in de Sibergstraat, de Us-
selincxstraat en de Christoffel van
Swollstraat. ‘Kijk verder dan de inrichting
van de eigen straat’, adviseert Schepel. ‘Wij
maken ons namelijk zorgen over de ver-
keersdruk in de nieuwe plannen. De straat
wordt mogelijk weer een tweerichtings-
weg. Op zich niet erg, maar we verwach-
ten daardoor wel meer drukte. Zeker als de
huidige plannen voor de herinrichting van
de Juliana van Stolberglaan ongewijzigd
worden doorgevoerd. De oplossingen die
wij daarvoor hebben, willen we graag met
de gemeente bespreken.’ 

Meer informatie op
www.bezuidenhout.nl, klik op de knop
‘Renovatie riolering’. 

Wilt u ook uw straat actief betrekken bij
de plannen van de gemeente? Het Wijk-
beraad Bezuidenhout dient u graag met
advies. Telefoon: 315 09 02, 
e-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Ella Schepel en Erwin Blom doen ook op andere
plekken in de wijk inspiratie op voor hun straat.
(Foto: Willem Verheijen)



Bakkerij Hans & Frans Hessing
De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 
� Speltbrood
� Speciaal Desembrood
� Koolhydraat-armbrood
� En natuurlijk lekker Biologisch brood

Iedereen kan wel eens een hel-
pende hand gebruiken…een buur
die een boodschap meeneemt 
als u ziek bent, iemand die de
hond uitlaat of een vuilnisbak

buiten zet of helpt met een klein klusje in huis of tuin.
Als vrienden of familie even niet kunnen helpen, 
is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan 
via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor 
u klaar die u graag willen helpen.  

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale 
die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is. 
Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts: 
dinsdag, donderdag en
woensdagochtend 
tel. 347 00 41 of via
l.bouts@xtra.nl

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

Bel 070-2629999 

of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL  Den Haag
info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44
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‘PuntZuid is een unieke ontmoetingsplek
voor de buurt en met de buurt’, zegt Dani-
ëlle Davidson, namens PuntZuid projectlei-
der van het nieuwe buurthuis. ‘Alle
Bezuidenhouters zijn bij ons welkom om
activiteiten te organiseren en daaraan
deel te nemen. Het enige criterium is dat
die activiteit iets toevoegt aan het welzijn
van de wijk en laagdrempelig is.’ 
In het pand aan de Van Heutszstraat was
ooit de Van Heutszschool en recentelijk

(tijdelijk) de Openbare Basisschool Benoor-
denhout gehuisvest. Nu neemt PuntZuid
met zes ruimtes vrijwel de hele beneden-
verdieping in beslag. 
Davidson vertelt dat de opstart van het
buurthuis mede mogelijk is gemaakt door
de gemeente. Het opknapwerk is door vrij-
willigers gedaan. Op termijn zal het buurt-
huis zelfstandig kunnen draaien. Volgens
Davidson is er veel belangstelling om in
het nieuwe buurthuis, waarvan de ruimtes
te huur zijn vanaf 10 euro per uur, iets te
organiseren. 
De eerste sportieve activiteiten, zoals Pila-
tes, Yoga, Tai Chi en seniorengym, zijn al in-
gepland. Verder bieden verschillende
kunstenaars cursussen en workshops aan
in hun vak en heeft kunsthistorica Lilian
Boes een reeks kunstlezingen samenge-

steld. Daarnaast organiseert Middin in
haar ruimte voor jong en oud creatieve
knutselmiddagen. Kinderen kunnen daar
bijvoorbeeld decopatchen, vogelhuisjes
maken of kruidnoten bakken; voor volwas-
senen is er elke dinsdag- en donderdag-
middag een inloopatelier waar ze
bijvoorbeeld met verf aan de slag kunnen.
Ook is er een professioneel uitgeruste keu-
ken waar kookworkshops gegeven kunnen
worden. Volgend voorjaar komt er op het
schoolplein achter het pand een graffiti-
paal.

Kijk voor het aanbod of het organiseren
van activiteiten op www.puntzuid.nl

Door Fred Geelen

‘Jezus’, ‘Hé, jij daar blondie, ga met die
fiets van dat veld af’ en ‘Moet ik dan alles
zelf doen?’ Nog een keer galmen Raymond
Taals soms ongepolijste kreten over het
Spaarwaterveld. Alleen komen ze dit keer
uit de mond van zijn collega Joni Haze-
broek. Zij roept een man in herinnering die
niet alleen maling aan alles leek te heb-
ben en soms liever lui was dan moe (‘Als
de bal 100 meter verderop lag, ging ie ‘m
met de fiets halen’). Maar die vooral een
hart van goud had, altijd voor zijn collega’s
klaar stond en hield van zijn ‘mammies’,
‘pappies’ en ‘ratten’, zoals hij de ouders en
kinderen noemde. 

Een echte Bezuidenhouter, voor wie het
Spaarwaterveld zijn achtertuin was en de
speeltuin zijn leven. De ‘ouwe’, zoals de
‘ratten’ Taal mochten noemen, heeft heel
wat kinderen in Bezuidenhout leren fiet-
sen. ‘En opgevoed’, zegt zijn boezemvriend
Koos van der Ven: ‘’Ik wil een fiets!’ ‘Jij hebt
niets te willen’.’ Een mammie noemt Taal
de schipper van het Spaarwaterveld (‘Hij
hield alles in de gaten’). 
Tijdens de herdenking gaan de werkzaam-
heden aan het vernieuwde Spaarwater-
veld gewoon door. Van der Ven: ‘Jammer
dat Ray het resultaat hiervan niet meer
mag meemaken’. 

De werkgroep PuntZuid met v.l.n.r. Daniëlle 
Davidson, Will Wilhelmy Damsté en Piet Regeer.
(Foto: Fred Geelen)

Bezuidenhout is een Buurthuis van de Toekomst rijker: PuntZuid. Het buurthuis is geves-
tigd in het pand aan de Van Heutszstraat 12. Wijkbewoners kunnen er terecht voor cur-
sussen, workshops en sportieve en creatieve activiteiten. Wethouder Karsten Klein
opende PuntZuid op 17 september.  

Raymond Taal, twintig jaar beheerder van
het Spaarwaterveld, is op 12 juli overleden.
Ongeveer 200 ‘mammies’, ‘pappies’ en
kinderen herdachten deze markante man -
en volgens sommigen een icoon van 
Bezuidenhout - op vrijdag 18 juli.

PuntZuid, Buurthuis van de Toekomst

Buurthuis om een puntje aan te zuigen

‘Spaarwatervelders’ herdenken Raymond Taal

Tot onze grote schrik overleed op 12 juli, totaal
onverwacht, onze broer en neef Raymond Taal.
Op 18 juli werd er door de wijk een herdenking
georganiseerd op het Spaarwaterveld, zijn
werkplek. Dit werd door ons enorm gewaar-
deerd en wij willen dan ook iedereen hartelijk
danken voor de belangstelling, de lieve woor-
den, kaarten en bloemen.

Helma Taal
Thea Lens

Veel belangstelling op herdenking van 
Raymond Taal. (Foto’s: Fred Geelen en 
Ariane Gordijn)



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 
Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

Nederlands sprekende betrouwbare hulp heeft nog tijd over
om u te helpen in de huishouding. Met referenties.
Afspreken met de hulp op tel.nr. 0645-236003 (Sandra)

Huishoudelijke hulp biedt zich aan Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op (070) 3477297

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

Juliana van Stolberglaan 284 - 2595 CP  Den Haag tel: 070-3855202
geopend: dinsdag t/m vrijdag van 7.00 – 17.30 uur zaterdag van 8.00 – 17.00 uur

TABAC&GIFTS

Bezuidenhout Nieuws zoekt 
vrijwillig 

advertentie acquisiteur

Taak: het huidige aantal advertenties op peil 
houden en uitbreiden. Jij (M/V) bent een 

enthousiast iemand met commercieel gevoel.
Enige ervaring met acquisitie is welkom, een beetje
tijd over is noodzakelijk.  Meer informatie: Harold

Thijssen 06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl
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Bezuidenhout krijgt er een kleine ‘Paleistuin’ bij, want zo heet het complex met 24 woningen dat gaat verrijzen
tussen de Spaarwaterstraat en de Bezuidenhoutseweg. De Fiat-garage die er vroeger stond, is al lang weg, en het
terrein ligt al jaren braak. Tot volgend jaar, want dan verwacht Do Tetteroo, directeur/eigenaar van bouwonder-
neming Euraco, dat de bouw kan gaan beginnen.

De Raad van State heeft de bewoners van Bezuidenhout gelijk gegeven in hun mening dat de plannen van de ge-
meente over dakopbouwen niet goed zijn onderbouwd. Maar met het vonnis dat er de komende tien jaar hele-
maal geen dakopbouwen mogen komen, is het wijkberaad niet blij.

Maar: Paleistuin…? ‘Er komt voor de huizen
veel groen en Paleis Huis ten Bosch is niet
ver weg’, legt Tetteroo uit. ‘In de Paleistuin
komen echte stadswoningen te staan: op
maat voor stadsbewoners die de winkels,
café’s en theaters van de grote stad onder
handbereik willen hebben, maar ook be-
taalbaar.’
Op het qua vorm afwijkende zigzaggende
bouwkavel was het wel even puzzelen,

maar uiteindelijk kwam er een mix uit van
zeven stadswoningen, vijf eengezinswo-
ningen en vier tuinwoningen met daarbo-
ven acht terraswoningen met een grote
buitenruimte.
‘De tuinwoningen zijn geheel gelijkvloers,
en dus ideaal voor senioren die minder
mobiel zijn’, meent Tetteroo.  
Kinderen die voor hun ouder wordende
ouders willen zorgen, kunnen boven hen

gaan wonen. ‘Die gedachte heeft zeker
meegespeeld’, beaamt Tetteroo. ‘De zorg
gaat veranderen, dus zal het zeker vaker
voorkomen dat kinderen voor hun ouders
gaan zorgen. Maar of het hier ook echt
gaat gebeuren, hangt natuurlijk van de
mensen zelf af.’
Het sluit in ieder geval wel aan bij het idee
dat achter de Paleistuin ligt: woningen
voor gezinnen die iets groter willen
wonen, maar de wijk Bezuidenhout niet
uit willen, en woningen voor senioren die
hun te grote huis willen verruilen voor
compactere woningen. Bij de makelaar die
de huizen gaat verkopen, is al de nodige
belangstelling. Met de aantrekkende hui-
zenmarkt, moet de Paleistuin wel in trek
zijn, denkt Tetteroo. Hij gaat ervan uit dat
over twee jaar de eerste bewoners hun
woningen in de Paleistuin kunnen betrek-
ken. De prijzen van de huizen variëren van
180.000 tot 240.000 euro.

Door John Hermse

‘Wij zijn beslist niet tegen meer dakop-
bouwen in de wijk’, probeert Jacob Snij-
ders, voorzitter van het Wijkberaad
Bezuidenhout, nogmaals duidelijk te
maken. ‘Die zijn juist goed om gezinnen
voor de wijk te behouden. Veel woningen
in Bezuidenhout zijn nu niet geschikt voor
gezinnen met kinderen. Vooral jonge stel-
len die een tweede kind verwachten, trek-
ken vaak weg naar Ypenburg of Leidschen- 
dam. Dat is jammer, want daardoor is de
kans groot dat de wijk vergrijst.’

Met de plannen van de gemeente om het
mogelijk te maken dat er zo’n 1.400 dak-
opbouwen bijkomen, heeft Snijders dan
ook geen moeite. De pijn zit vooral in het
feit dat de gemeente niet lijkt te beseffen

wat de gevolgen voor de wijk zijn en in
haar bestemmingsplan geen rekening
houdt met bijvoorbeeld meer groen, extra
speeltuinen of fiets- en autoparkeren.
‘Meer woonruimte betekent meer bewo-
ners, maar Bezuidenhout is daar niet op
ingericht.’ 
Heikel punt in dit verhaal is dat de ge-
meente met het mogelijk maken van meer
dakopbouwen, geen rekening heeft ge-
houden met de parkeernormen. ‘Erg be-
langrijk’, zegt Snijders. ‘Want Bezuiden-
hout, en zeker Oost, heeft nu al een par-
keerprobleem.’ Ook de Raad van State er-
kende die omissie bij de gemeente en
oordeelde uiteindelijk dat er zonder een
duidelijke parkeeronderbouwing aan het
bouwbesluit voor dakopbouwen, de ko-

mende tien jaar helemaal geen dakop-
bouwen mogen komen.

Volgens Snijders hoeft het zo lang niet te
duren: ‘Als de gemeente samen met de be-
woners met goed onderbouwde plannen
komt, kan het vonnis van de Raad van
State binnen een half jaar van tafel.’ 
Inmiddels is Snijders druk in gesprek met
diverse wethouders en andere politici. Zijn
inzet: samen met gemeente en bewoners
komen tot een integraal plan voor de wijk,
inclusief parkeren, groen en oracs. ‘Je zou
toch zeggen dat we daar samen uit moe-
ten komen. Want uiteindelijk is ons eind-
doel hetzelfde: een leefbare wijk.’

Door Fred Geelen

24 woningen in complex ‘Paleistuin’ 

Wijkberaad niet heel blij met winst bij Raad van State
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Een briefje met cijfers dat tijdens het ge-
sprek op Bureau Overbosch voor Ernst 
Käuderer op tafel ligt, laat zien dat hij zich
goed heeft voorbereid op zijn nieuwe wijk.
‘In Benoordenhout wonen relatief gezien
veel meer ouderen. Daar kreeg ik dus veel
te maken met ouderenproblematiek. In
Bezuidenhout is dat anders. Ook op het
gebied van inkomen, politieke kleur en op-
leidingsniveau zijn het echt twee heel ver-
schillende wijken. Ik verwacht hier meer
diversiteit in de problematiek en meer tijd
met jongeren bezig te zijn.’

Käuderer denkt zich goed aan te kunnen
passen aan zijn nieuwe wijk. ’Voordat ik
naar Overbosch kwam, heb ik bijna negen
jaar op Bureau De Heemstraat gewerkt. Ik
surveilleerde in Centrum en daar werd ik
als agent op een andere manier bejegend
dan in Haagse Hout gebruikelijk is. Daar
reageerde ik op een soortgelijke manier
op, zodat ik wist dat ik begrepen werd en
mensen geen loopje met me namen. In Be-
zuidenhout zal dat net als in Benoorden-
hout weer anders gaan. Binnen mijn eigen
grenzen, pas ik me aan de mensen aan
waar ik mee van doen heb.’ 

Van haver tot gort
Käuderer is sinds 1 september de nieuwe
partner van ‘onze’ wijkagent Hans van der
Linde. De wijze waarop ze elkaar tijdens
het gesprek aanvullen, wekt de indruk dat
ze al jaren samenwerken. ‘We kennen el-
kaar eigenlijk van haver tot gort’, vertelt
Van der Linde. ‘Benoordenhout en Bezui-
denhout liggen niet ver van elkaar van-
daan. Als het tactisch slimmer was ergens
samen naartoe te gaan, deden we dat al.
In de afgelopen jaren hebben al heel wat
diensten samen gedraaid.’
Van der Linde zegt dat hij de versterking
van zijn nieuwe collega in de wijk goed
kan gebruiken. ‘Eigenlijk is Bezuidenhout
te groot voor mij alleen. In Midden, West
en Oost samen wonen 16.000 mensen.
Ernst komt mij helpen, omdat er volgens
de landelijke voorschriften op elke 5.000
inwoners één wijkagent moet zijn. Getals-
matig zou er nog een derde wijkagent bij

moeten, maar of die er ook komt, durf ik
niet te zeggen.’

Ogen en oren van de wijk
Van der Linde legt uit dat een wijkagent
iets anders is dan een gewone agent: ‘Een
gewone agent gaat op meldingen af en
lost problemen voor dat moment op, plakt
als het ware pleisters. Wij hebben meer
een regisseursfunctie, proberen zaken als
woninginbraken voor de lange termijn aan
te pakken. Wij zijn als het ware de ogen en
oren in de wijk. Dat betekent dat we niet
alleen zichtbaar opereren en aanspreek-
baar zijn voor de burger, maar ook contact
hebben met bijvoorbeeld gemeenteamb-
tenaren, maatschappelijk werkers, jonge-
renwerkers en medewerkers van woning-
bouwverenigingen. Het gemeentelijk
handhavingsteam, dat overigens ook aan
bureau Overbosch zit, werkt nauw met
ons samen. Zij houden zich met name
bezig met de leefbaarheid in de wijk, zodat
de politie zich kan concentreren op het
handhaven van de wet.’ 
Als voorbeeld van hoe de wijkagenten te
werk gaan, noemt Van der Linde de man
die elke dag voor de Albert Heijn in de The-

resiastraat de stoep veegt. ‘Uit onze prak-
tijk kennen we natuurlijk meer van dat
soort mensen die mogelijk in aanmerking
komen voor de geestelijke gezondheids-
zorg. Als we ze tegenkomen, maken we er
een praatje mee. Vervolgens brengen we
ze onder de aandacht van het dak- en
thuislozenteam van Parnassia en doen wij
een stapje terug.’ 

Ten slotte maakt Käuderer van de gelegen-
heid gebruik om alle bewoners van Bezui-
denhout op te roepen om vooral op de
wijkagent af te stappen als ze zaken willen
melden, zoals tips m.b.t. woninginbraken,
hennepkwekerijen of jeugdoverlast. ‘Wij
kunnen nooit alles zelf oplossen, maar we
kunnen wel doorverwijzen naar collega’s
of de juiste instanties.’

Door Patrick Regan

Bezuidenhout heeft er een tweede wijkagent bij. Sinds 1 september wordt Hans van der Linde bijgestaan door
Ernst Käuderer, die hiervoor Benoordenhout onder zijn hoede had. Käuderer: ‘Ik heb er echt heel veel zin in.’

Bezuidenhout heeft sinds 1 september twee wijk-
agenten: Ernst Käuderer (links) en Hans van der
Linde. (Foto: Willem Verheijen)

Nieuwe wijkagent: Ernst Käuderer 
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Aan de rand van de wijk, aan het begin van de Vlaskamp, ligt achter het politiebureau en zwembad Overbosch
een verborgen tuindersschat. Zo’n 150 kaveltjes van elk 15m² die voor één seizoen te huur zijn van de gemeente.
Er wordt volop gebruik van gemaakt door wijkbewoners. Ieder op zijn eigen manier.

Neem Bea. Op de tuin beter bekend als
‘tante Bea’. Al 13 jaar heeft ze een kaveltje
waarop ze met heel veel plezier tuiniert.
Ze maakt graag een praatje en kent hier-
door veel bewoners uit Bezuidenhout en
Mariahoeve. Nu is ze bezig stro onder de
mooie oranje en groene pompoenen te
leggen. ‘Door de vele regen liggen ze met
hun billen in de modder. Dat gaat uitein-
delijk rotten. Op een bedje van stro blijven
ze lekker droog.’ Dit jaar heeft haar oppas-
kindje Vanessa van 10 jaar ook een tuintje.
‘Zij ging zo vaak met mij mee naar de tuin.
Afgelopen jaar vroeg ze of zij een eigen
tuintje mocht. Samen hebben wij ons in-
geschreven en hebben nu twee tuintjes
naast elkaar.’
Familie Vrolijk is met vijf man sterk naar

de tuin gekomen. Mama Jolanda wilde al
veel langer een groentetuin. Afgelopen
jaren was ze altijd op haar balkon bezig.
Dit jaar was ze op tijd met inschrijven.
Papa Patrick moest er eerst niet veel van
hebben, maar nu is hij heel fanatiek. Op
zijn werk noemen ze hem al Hendrik Jan
de Tuinman, omdat hij er zo graag over
vertelt. ‘We eten de hele zomer al van de
opbrengst van de tuin. Onze drie zonen
helpen graag mee en wat is nu leuker en
lekkerder dan bloemkool, sla, prei, bietjes
of andijvie uit eigen tuin te eten. Zelfs ven-
kel vinden ze lekker. We hadden het nog
nooit gegeten, maar eenmaal zelf ge-

kweekt ga je het toch proberen,’ vertelt Jo-
landa. Ondertussen zijn Finnley, Pacey en
Jessey druk bezig met schoffelen. Er kan
nog één keer een nieuwe andijvie en boe-
renkool gezet worden. 
De buurman van de familie Vrolijk, Ludfie

Kurniawan, heeft een stukje verderop zijn
tuin. Daarin staan allerlei bijzondere
groenten: van kousenband, peperkers,
Thaise basilicum, Japanse sla, tot en met
citroenkomkommer en kangkung spinazie.
‘Ik hou van een wilde tuin en zoals ik het
nu heb ingericht, lijkt het net alsof ik in
mijn eigen Indonesische sawa ben.’ Kurni-
awans Indonesische roots zijn duidelijk
herkenbaar in zijn tuin: ‘Door goed naar de
tuintjes te kijken kan je veelal de achter-
grond van de tuinder achterhalen. Zo veel
culturen, zo veel verschillende tuinen.’

Ieder jaar verloot de gemeente de tuintjes
volgens de regel ‘wie het eerst kom wie
het eerst maalt’. Datum en tijdstip van de
inschrijving wordt in februari bekend ge-
maakt via de website van de gemeente
www.denhaag.nl

Door Mark Hoogland

Zo veel culturen, zo veel verschillende tuinen

… Tante ‘Bea’. 
(Foto’s: Ariane Gordijn)

De Familie Vrolijk …

Als bewoners van Bezuidenhout-Oost willen wij graag dat er ook in onze wijk 
Ondergrondse Restafval Containers (de zgn. ORAC's) geplaatst worden. Om de 
gemeente van de noodzaak daarvan te overtuigen willen wij in onze wijk 
handtekeningen verzamelen.

Wie voelt zich geroepen om mee te helpen de handtekeningen te verzamelen? 
Reacties graag naar Manon, e-mail m.m.akkermans@tele2.nl of 0643189281

Weg met de vuilniszakken en
de meeuwenoverlast!
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Hadewych van Kempen. Op Twitter noemt
ze zich de zwevende politicoloog. De stra-
tegisch adviseur bij het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie doet al twintig jaar aan
zeilvliegen. In Nederland is ze de enige
vrouw die aan internationale wedstrijden
deelneemt. ‘Zeilvliegen is enorm versla-
vend.’ 

Van Kempen: ‘Vliegen heeft absolute prio-
riteit voor mij. Ieder weekend kijk ik of het
kan. Dat hangt vooral van het weer af. So-
ciale contacten moeten nogal eens wijken,
het vliegen gaat eerlijk gezegd altijd voor.’ 
Ook de beslissing zeven jaar geleden om in
Bezuidenhout te gaan wonen, heeft alles
te maken met haar liefde voor het zeilvlie-
gen: ‘Voor mij is het de perfecte wijk.
Vooral vanwege de ligging zo dicht bij de
uitvalswegen. Als ik in het weekend wil
vliegen, ben ik snel de stad uit.’ Voor haar
passie paste ze zelfs haar huis aan: om de
vleugel waaraan ze tijdens het vliegen
hangt (opgevouwen nog altijd 5,5 meter
lang) een plek in huis te kunnen geven,
ging de tochtdeur in de hal eruit en kwam
er in de gang een systeem om de vleugel
op te takelen en op te hangen. Verder boft
Van Kempen met een buurman die haar
regelmatig helpt de vleugel op het dak van
haar auto te leggen: ‘Dat is erg prettig,
want de vleugel weegt ruim 32 kilo.
Daarom doe ik ook aan krachttraining.’

Vliegen als een vogel
‘Op mijn 11e zag ik een keer zeilvliegen op
TV en wist meteen: dat wil ik ook’, herin-
nert Van Kempen zich. ‘Het zag er fantas-
tisch uit: over een vlonder van een berg af
rennen en daarna het zweven, de hoogte
in, de vrijheid. Tegelijk spannend en avon-
tuurlijk, en juist ontspannend en puur ge-
nieten.’ Dat idee werd alleen maar sterker

toen ze enkele jaren later tijdens een va-
kantie in de Eiffel een zeilvlieger in actie
zag. Van haar moeder kreeg ze voor haar
afstuderen de eerste les zeilvliegen ca-
deau. ‘Ik was meteen gegrepen. Je vliegt
als een vogel, door te sturen met je ge-
wicht. Het vliegen is enorm verslavend,
omdat je er zo hard voor moet werken. Je
bereikt grote hoogten - 2.000 tot 4.000
meter - dankzij je eigen inspanningen; zo’n
pittige uitdaging levert grote bevrediging
op. En het kan altijd beter, sneller, hoger,
verder. Ik heb dankzij het vliegen de schit-
terendste uitzichten, een fijne manier van
lichaamsbeweging, de zon en wind in m’n
gezicht en soms mag ik het luchtruim
delen met prachtige vogels.’
Van de ongeveer 500 mensen in Nederlan-
ders die zeilvliegen (c.q. deltavliegen; in
het Engels hanggliding), is Van Kempen de
enige vrouw die aan internationale wed-
strijden meedoet: ‘Internationale wedstrij-
den duren 6 tot 10 dagen’, legt ze uit. ‘Dat
is om te voorkomen dat gelukselementen
als het weer de doorslag geven. Per dag
moeten de deelnemers een parcours afleg-
gen. De lengte daarvan kan variëren van
80 tot 300 kilometer, afhankelijk van het
weer, het terrein en de sterkte van de deel-
nemers. De moeilijkheidsgraad wordt zo-
danig gekozen dat slechts ongeveer 20
procent van de deelnemers het parcours
voltooit.’
In 2006 stond Van Kempen zesde op de

world pilot ranking list. De laatste jaren
scoort ze minder hoog. ‘Ik ben een middel-
matige wedstrijdpiloot. Sinds ik een paar
jaar geleden een ongeluk heb gehad bij
het landen, ben ik wat voorzichtiger ge-
worden. Ik vlieg nu gewoon graag zo lang
en ver mogelijk. Dat geeft een enorm ge-
voel van vrijheid.’

Gevaarlijk
Over de vraag of zeilvliegen een gevaar-
lijke sport is moet Van Kempen even na-
denken: ‘Aan de ene kant is het gevaarlijk,
want je vliegt met een hoge snelheid en
altijd hoger dan je zou willen vallen. Er ge-
beuren ongelukken, soms zelfs dodelijke.
Zelf heb ik bij het landen wel eens mijn
pols gebroken. Aan de andere kant ben je
door deze gevaren wel continu bezig met
het beheersen van risico’s: de toestellen
zijn gecertificeerd en gekeurd, de piloten
hebben een brevet, de parachute moet pe-
riodiek worden getest en er zijn veel regels
rond veiligheid.’
Voor Van Kempen zijn de risico’s zeker
geen reden om te stoppen met zeilvliegen.
Ze kan niet meer zonder. ‘Het is echt mijn
leven geworden.’

Door Marjon Damen

Hadewych van Kempen: ‘Zeilvliegen is mijn leven.’
(Foto’s: Willem Verheijen)

Bijzondere buur

Hadewych van Kempen: 

‘Vliegen is verrukkelijk!’
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De wijkmakelaar over

Het begin van de zomervakantie luidde
in andere jaren ook het stilvallen van de
huizenmarkt in. Hoe anders was het dit
jaar: alleen al in Bezuidenhout verkoch-
ten wij 30 tot 35 procent meer huizen
dan in vergelijkbare periodes in eerdere
jaren. Dat de verkopen in Bezuidenhout
toenemen, is al sinds begin dit jaar dui-
delijk merkbaar. Daarbij zien we dat deze
wijk steeds geliefder wordt bij starters,
mensen in de leeftijd van 25 tot 32 jaar
die een huis zoeken tussen de 150.000
en 250.000 euro. In de smaak vallen
vooral de huizen van voor de oorlog, por-

tiekwoningen met van buiten een een-
voudige bouwstijl en van binnen een
kamer en suite met schuifdeurseparatie
en glas in lood. 
Dat de woningmarkt aantrekt, heeft
alles te maken met de duidelijkheid die
er is gekomen over de financiering van
met name hypotheken, de verlaging van
de overdrachtsbelasting naar 2 procent,
de mogelijkheid voor ouders om 100.000
euro belastingvrij te schenken en het la-
gere btw-tarief op arbeid. Daar komt bij
dat Bezuidenhout niet de goedkoopste
wijk is om te wonen, en juist die wijken

herstellen als eerste na een dip in de
markt.
Ondanks de gunstige voortekenen,
mogen huizenbezitters in Bezuidenhout
zich nog niet rijk rekenen. Want de ver-
kopen mogen dan wel stijgen, dat geldt
nog niet voor de prijzen. Het consumen-
tenvertrouwen is nog broos en de poli-
tieke ontwikkelingen in het buitenland
onzeker. Wilt u binnen afzienbare tijd uw
huis verkopen, luister dan goed naar de
markt en vraag een realistische prijs. 

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen de
makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter of -huurder, uw
voordeel kunt doen. Dit keer Michiel van de Poll van Van Paaschen.

de aantrekkende markt 
Michiel van de Poll van 

Van Paaschen Makelaars 
(Foto: Fred Geelen)

Supermarkt Hoogvliet in Sportcentrum Slagman 
Sportcentrum Jack Slagman sluit zijn deuren. Per 1 december komt er een eind aan een instituut in de wijk.
In het monumentale pand komt een vestiging van supermarkt Hoogvliet. 

‘Met heel veel plezier heb ik altijd het
sportcentrum geleid en dat doe ik nog
steeds elke dag. Dertig jaar is een mooie
periode geweest en het is tijd mij op an-
dere zaken te gaan richten.’ Jack Slagman
bevestigt zich al ‘geruime tijd’ te beraden
over de toekomst van zijn sportcentrum.
De redenen: enerzijds zijn naderende pen-
sioengerechtigde leeftijd, anderzijds de
impact van de economische crisis en de
toegenomen concurrentie in de fitness-
branche.  

‘Bijna een unicum’
Samen met Wildschut Planontwikkeling in
Zoetermeer heeft Slagman gebrainstormd
over de toekomstmogelijkheden van zijn
monumentale pand aan de Theresiastraat.
Het resultaat daarvan is een plan voor de
realisatie van een full service supermarkt
met Hoogvliet als exploitant.
Wildschut wil de monumentale status van
het pand, dat dateert uit 1896 en in Ju-
gendstil is gebouwd, in zijn oude glorie
herstellen. Dat betekent dat het zowel bin-
nen als buiten zoveel mogelijk in zijn oor-
spronkelijke staat wordt teruggebracht.
Volgens Wildschut zijn er op dit moment

vooral binnen in het gebouw een aantal
monumentale details niet zichtbaar, die
straks in de supermarkt van Hoogvliet wel
zichtbaar zullen zijn. Verder noemen ze het
‘bijna een unicum’ dat een full service su-
permarkt in zo’n monumentale omgeving
geëxploiteerd zal gaan worden.
De ontwikkelaar uit Zoetermeer zegt aan
de vooravond te staan van het aanvragen
van een omgevingsvergunning en inten-
sief overleg te voeren met de gemeente-
lijke instanties. Zodra een aantal
formaliteiten is vervuld, zal Wildschut, in
overleg met het Wijkberaad Bezuiden-
hout, een voorlichtingsbijeenkomst voor
de buurtbewoners organiseren. Daarbij zal
ook een vertegenwoordiger van Hoogvliet
Beheer aanwezig zijn. 

De Pilates- en Yogalessen en Seniorengym
die voorheen bij Jack Slagman plaatsvon-
den, worden vanaf 1 december voortgezet
in PuntZuid, het nieuwe Buurthuis van de
Toekomst aan de Van Heutszstraat 12.

Door Fred Geelen

Louis Wijers (links) is al bijna 90, maar nog
elke week staat hij op maandag, woensdag
en vrijdag trouw om klokslag 7.00 uur bij
Sportcentrum Jack Slagman op de stoep. Op
25 augustus werd gevierd dat hij 25 jaar lid
is. ‘Ik voel me nog 100 procent’, zegt Wijers,
die vooral gewichten heft. ‘De sportschool
geeft me ritme in de week. Als ik dit niet
had, zou ik niet meer weten welke dag van
de week het is.’ (Foto: Fred Geelen)



Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 
Peter Pannekoek zijn we nu ook 
toe aan een nieuwe naam.
 

Sibergstraat 20/22  2593 SM  Den Haag � T: 070 383 03 12 �
� F 070 347 41 36 � E-mail: Knabbel.babbel@knab-bab.nl � Website: www.knab-bab.nl
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en 
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws op
precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Jacob Mosselstraat in 1923 en nu. De naam Jacob
Mosselstraat bestond in augustus 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan maakte Rozenburg een speciaal boekje met foto’s en interviews.

ThansToenToen

Vermindering fijnstof Utrechtsebaan

Haalbaarheidsonderzoek laat nog op zich wachten 

Een systeem met elektrostatische panelen
aan beide kanten van de weg kan de uit-
stoot van fijnstof door het verkeer op de
Utrechtsebaan met 15 tot 30 procent be-
perken. Begin dit jaar vond het burgerini-
tiatief 'Schone lucht in Bezuidenhout'
gehoor bij een ruime meerderheid van de
gemeenteraad. Die stemde in met een on-
derzoek naar de haalbaarheid van een sys-
teem dat de luchtvervuiling door het
drukke verkeer op de Utrechtsebaan kan
verminderen.

De gemeente gaf Royal HaskoningDHV de
opdracht voor dat haalbaarheidsonder-
zoek, maar paste die in een breder onder-
zoek in naar de maatregelen die Den Haag
moet treffen om in 2030 te kunnen vol-

doen aan de normen van de Wereldge-
zondheidsorganisatie voor luchtkwaliteit.
Ad Wouters van de Werkgroep Bezuiden-
hout-Midden reageerde teleurgesteld op
de eerste bevindingen die de onderzoekers
voor de zomer aan een aantal betrokken
partijen presenteerden: 'Het belang van

het haalbaarheidsonderzoek vonden wij in
de onderzoeksopdracht niet echt terug.' 
Ronduit onaangenaam verrast was hij ech-
ter door de conclusie dat het verkeer
slechts in zeer geringe mate verantwoor-
delijk is voor het fijnstof in de Haagse
lucht. 'Uit alle rapporten die wij hebben
gelezen, blijkt dat fijnstof schadelijk is
voor de gezondheid en onlosmakelijk ver-
bonden aan het verkeer.' Het standpunt
dat de fijnstofproblematiek beter bij de
bron kan worden aangepakt dan met een
fijnstofreductiesysteem, begrijpt Wouters
wel. 'Probleem is alleen dat wij als werk-
groep geen middel hebben om die aanpak
aan de bron te beïnvloeden.'

In afwachting van het uiteindelijke onder-
zoeksrapport heeft de werkgroep al ge-
sproken met de nieuwe wethouder van
Financiën, Verkeer en Vervoer en Milieu,
Tom de Bruijn. Wouters: 'Hij begreep onze
zorgen en zal er op terugkomen zodra hij
het rapport heeft gelezen.' 

Door Roeland Gelink

Het haalbaarheidsonderzoek dat vóór de
zomer zou worden gedaan naar een sys-
teem op de Utrechtsebaan dat de uitstoot
van fijnstof vermindert, laat nog op zich
wachten. De Werkgroep Bezuidenhout-
Midden, die voor het burgerinitiatief
'Schone lucht in Bezuidenhout' de steun
kreeg van 1.200 wijkbewoners en de ge-
meenteraad, houdt de vinger aan de pols.

Ad Wouters: ‘Fijnstof is schadelijk voor de gezond-
heid en onlosmakelijk verbonden aan het verkeer.'
(Foto: Ariane Gordijn)



(advertorial)

Een veeleisende baan én een gezin met opgroeiende 
kinderen draaiende houden, dat wil nog weleens een
druk bestaan opleveren. Nannywereld maakt werkende
ouders het leven een stuk makkelijker met professionele
en flexibele opvang aan huis.

Nannywereld: 
dé oplossing voor uw gezin 

‘Nannywereld, een nieuw initiatief van kinderopvangorganisatie Triodus,
is in januari van dit jaar gestart en mensen reageren heel enthousiast
op ons initiatief’, vertelt manager Miranda Pronk. ‘Opvang aan huis
geeft ouders en kinderen rust: geen gestress meer in de file omdat de
crèche om 18.00 uur sluit; geen paniek meer omdat er ook nog ge-
kookt en gegeten moet worden. Want onze nanny’s zijn er op de mo-
menten dat de ouders dat wensen. Ze halen en brengen de kinderen
van en naar school of muziekles, zorgen voor een maaltijd, doen een
boodschapje, brengen de kinderen naar bed. Het leven voor de kinde-
ren loopt gewoon door terwijl de ouders aan het werk zijn.’

Miranda benadrukt dat een nanny van Nannywereld een professional is
met een hbo werk- en denkniveau en minstens drie jaar aantoonbare
ervaring in omgang met en opvang van kinderen. Zodra een gezin zich
bij Nannywereld aanmeldt, gaat Miranda persoonlijk langs om te horen
wat de wensen zijn. In een vervolggesprek worden er twee Nanny’s
voorgesteld die bij die wensen aansluiten. ‘Omdat een nanny deel uit-
maakt van een gezin, is het belangrijk dat de mensen zelf kiezen wie
het beste bij hen past.’ Nannywereld biedt maatwerk en een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening. Daar hoort bij dat de nanny’s 
regelmatig trainingen volgen en met vragen bij een pedagoog terecht
kunnen. ‘Dat laatste’, voegt Miranda eraan toe, ‘geldt trouwens ook
voor de gezinnen van onze nanny’s. Daar komt bij dat onze dienstver-
lening betaalbaar is. Zeker voor gezinnen met drie kinderen kan het
ook financieel een voordelige keuze zijn.’

Meer informatie: Miranda Pronk, 070-3120070
www.nannywereld.nl
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Duurzaam Bezuidenhout

(Nog) geen zonnepanelen in C. Houtmanstraat
Bezuidenhout telt heel wat woningcomplexen met platte daken. Ideaal voor het neerleggen van zonnepane-
len, zou je zeggen. Max Koninkx, bewoner van een appartementengebouw in de Cornelis Houtmanstraat,
stuitte met zijn goede bedoelingen op een weerbarstige praktijk.

Zelf elektriciteit opwekken, dat spreekt
hem aan. Dus dacht Max Koninkx aan de
installatie van zonnepanelen. Zijn voor-
nemen om voor eigen gebruik een aan-
tal zonnepanelen op het dak te leggen
besprak hij met de leden van zijn Vereni-
ging van Eigenaren (VvE). ‘Wat mij be-
treft zouden de zonnepanelen er alleen
komen als iedereen akkoord ging. Daar-
voor moest er wel nog helderheid
komen over de juridische en bouwtech-
nische kant van de zaak. En een ant-
woord op de vraag: Hoe ziet zo’n
installatie eruit als je kijkt naar een per
eigenaar gelijke verdeling van het voor
zonnepanelen benutbare dakoppervlak?’

Probleem
Eerst berekende Koninkx hoeveel zonne-
panelen hij nodig zou hebben om zijn
gehele jaarlijkse elektriciteitsverbruik te
kunnen dekken. Vervolgens vroeg hij bij
vier bedrijven offertes aan. ‘Daaruit werd
duidelijk dat er op het dak van mijn VvE
effectief plaats is voor maximaal 14 pa-
nelen. Dat wil zeggen zo’n vier panelen
per eigenaar.’ 
Wat de juridische kant betreft, won Ko-
ninkx advies in bij de VvE-balie van de
gemeente Den Haag. ‘Dat leerde me dat
toestemming van de VvE vereist is, maar
niet van alle VvE’s in het gebouw.’
Tijdens dit traject informeerde Koninkx
zijn medebewoners regelmatig. ‘Dat le-
verde weer nieuwe vragen op. Geen pro-
bleem, weliswaar zouden de
zonnepanelen uitsluitend voor mijn ge-
bruik elektriciteit opwekken, maar je
doet dit wel op het gemeenschappelijke
dak. Zorgvuldig handelen is dan ook erg
belangrijk.’ Daarom liet hij ook door een
bouwkundig adviesbureau onderzoeken
of het dak wel het gewicht van panelen
plus ballast zou kunnen dragen. ‘De uit-
komst? Met de beoogde hoeveelheid pa-
nelen en ballast zou het dak te zwaar
worden belast. Dat komt onder meer

door de te grote hoeveelheid kiezels die
er op ligt. Maar ook de dakconstructie
zelf is een probleem.’ 

Mogelijkheden
Voorlopig heeft Koninkx zijn project om
zonnepanelen te plaatsen stilgelegd.
Maar uitstel is in zijn geval beslist geen
afstel. ‘Ik blijf nieuwsgierig naar de
nieuwste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld
naar zonnepanelen die een stuk efficiën-
ter zijn en waarbij je qua elektriciteits-
opbrengst kunt volstaan met ongeveer
de helft van het aantal panelen dat nu
nodig is. Naar dat soort panelen wordt
nu met succes onderzoek gedaan. In
combinatie met een minder dikke grind-
laag zouden die waarschijnlijk wel op
ons dak kunnen. Zeker als je over de
breedte van het dak een lichte maar ste-
vige steunconstructie van buizen plaatst
waarop de panelen op kunnen worden
gemonteerd. Het adviesbureau heeft
daarvan voor mij alvast een eerste teke-
ning gemaakt. In het meerjaren onder-

houdsplan van onze VvE is ook de ver-
nieuwing van de dakbedekking opgeno-
men. Zodra dat aan de orde is, is het
misschien te combineren met die con-
structie voor montage van zonnepane-
len.’

Zonnepark Bezuidenhout
Een andere ontwikkeling die Koninkx in-
teressant vindt, vindt plaats in Maria-
hoeve. Daar zal op het dak van het
gebouw Landscheiding aan het Isabella-
land een zonnepark met 300 zonnepa-
nelen worden gerealiseerd. Bewoners in
de postcodegebieden rondom de opwek-
installatie kunnen er eigenaar worden
van een of meer panelen en hiermee
hun eigen duurzame stroom opwekken.
Koninkx hoopt dat er ook in Bezuiden-
hout zo’n initiatief van de grond komt
en verwijst naar de Facebookpagina van
de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
(www.facebook.com/duurzaambezui-
denhout). Daar kunnen wijkbewoners
ideeën over en ervaringen met duur-
zaamheid uitwisselen én reageren op de
vraag: ‘Zonnepark Bezuidenhout, goed
idee?’ Geen Facebook maar wilt u wel
reageren? Mail dan naar duurzaam@be-
zuidenhout.nl.

Max Koninkx: ‘Zonnepark Bezuidenhout, 
prima idee.’ (Foto: Floor Zoet)

Tip: bijeenkomsten 
‘Zonnestroom voor VvE’s’
De gemeente Den Haag organiseert
dit najaar een of meerdere studie-
groepen Zonnestroom voor VvE's, 
bedoeld voor VvE’s die serieuze inte-
resse hebben in de toepassing van
zonnepanelen. Het doel is voor de
eigen VvE of voor een specifiek com-
plex een plan uit te werken. Aanmel-
den kan via:
mieke.weterings@denhaag.nl. Ook
voor toelichting of vragen kunt u bij
haar terecht: tel. 06 – 83 64 22 16.

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.
2593 NB  Den Haag in Bezuidenhout, (070) 7070007 - www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere rouwvoertuigen: Daimler, Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek, 

What’s unique about Flex Gym Mobile

Health & Fitness? 

Where Albert Heijn delivers groceries at

home, Flex Gym delivers sports and nutritio-

nal coaching, wherever and whenever you

want. If you have young children, work at

home or find it hard going to the gym for

other reasons, Flex Gym comes to you.

What is Flex-Method© all about?

The science-based method makes healthy 

living realistic, feasible and fun. It involves an

extensive intake, tailor made training pro-

grams, intensive professional guidance, 

progress measurements and aftercare. Step

by step, in a way that suits you the best, 

ensuring results really last.

You don’t want to workout alone?

Flex Gym also offers Small Group Training.

Share your personal trainer with a small

group of friends, neighbours, colleagues or

people with the same background. 

Furthermore, Flex Gym offers the superfun

Outdoor Training. Scientific studies show that

training outdoor is more effective than 

indoors. It’s a complete workout in larger

groups. Certainly no Bootcamp: feasible to

anyone at any level! Effective and affordable,

one trainingsession no more than €5 without

financial obligations. So save yourself an 

expensive and inflexible gym-subscription!

Where: Spaarwaterveld (Theresiastraat)

and Sophie Park, Bezuidenhout.

When: every Sunday at 9.30 AM and Wednes-

day and Friday evening at 7.00 PM at Spaar-

waterveld. Wednesday morning at 10.30 AM

at Sophie Park. No matter the weather!

Create your own health!

Don’t wait until the annual route of “Pearls of

Bezuidenhout”. Feel free to contact Flex Gym

anytime. info@flexgym.nl or call 06-47554311

Start creating your health today! More infor-

mation and reviews: www.flexgym.nl/en

Flex Gym Mobile Health & Fitness: 

New pearl in Bezuidenhout  
Seven years ago Meyken Houppermans moved to Bezuidenhout. After developing

the unique, patented Flex-Method© she founded Flex Gym Mobile Health & Fitness. 

Healthy living is Meyken's passion. Twenty years of experience as a certified sports

trainer and nutritionist as well as her scientific background ensure Meyken's 

coaching and training are evidence based effective.

(advertorial)

MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring

Kunt u wel een hulp in de huishouden gebruiken? 
Wilt u een fris huis met glimmende ramen en kleding 
gestreken in de kast? 
Ik help u graag en heb goede referenties.

Mobiel 06 161 182 61

Sculpture Studio ‘BEELD op1’
Sculpture classes for ‘starters’ and experienced students. 
‘BEELD op 1’ can be found on the Binckhorstlaan 36, in
The Hague. Are you interested and would like to know more?
You are welcome to visit ‘BEELD op1’ during a sculpture session.

Josine Croin will gladly answer all your questions regarding the
sculpture lessons. Contact: Josine Croin, Mobile: 0650254713
E-mail: mont@planet.nl, www.josinecroin.nl

Stijl & Traditie
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EXPAT Page

Did you 
know that…
� � � the ‘netkous’ in the Beatrixkwar-
tier is the sixth most beautiful train
station in the world? Antwerp Central
Station came in first in the competi-
tion on news website Mashable. 

� � � the Haagse Hout library will offi-
cially reopen on September 26th? Feel
free to drop in from 15h30 for food,
drinks and music by The Albert
Mooneys.

� � � the Haagse Bos will serve as the
backdrop to some Shakespearian thea-
tre? On September 21st the Dutch Fac-
tory will be performing ‘A Midsummer
Night’s Dream’. The show starts at
14h00.

� � � the association ‘Natuurtuinen
De Groene Schenk’, which tries to
maintain and strengthen the ecologi-
cal climate around the river Schenk,
will be opening their new garden on
Friday September 26th? You are wel-
come to visit between 16h00 and
19h00. The entrance can be found on
the IJsclubpad, next to the Nieuwe
Veenmolen.

What does Bezuidenhout
mean to you? This is not
an existential, probing
sort of question, but ra-
ther a practical, what-are-
the-boundaries-of-the
-neighbourhood kind. 

I wanted to transform my vague notion
of neighbourhood into specific street
names. I first asked my friends and
neighbours. Just about everyone had at
least one boundary right, but not all
four. Google set me straight. 
Like the Dutch flag, Bezuidenhout is
rectangular in shape and made of
three parts: Bezuidenhout-West, Bezui-
denhout-Midden (the central part) and
Bezuidenhout-Oost. Hence the confu-
sion. The top of the rectangle runs
along Bezuidenhoutseweg, starting at
Den Haag Central Station and ending
at Carel Reinierszkade. The bottom of
the rectangle is pretty much a ride
along the train tracks where they inter-
sect with Carel Reinierszkade, and runs

all the way to Central Station.  
And to really muddle up my analogy,
you would actually need to picture
these ‘bands’ vertically, more like the
French flag: blue for Bezuidenhout-
West, white for Bezuidenhout-Midden
and red for Bezuidenhout-Oost. 
Now that the boundaries are defined, I
realise we live in an area with two train
stations, two churches, two community
centres (buurtcentra), a major business
sector and the Theresiastraat shopping
district with an abundance of shops
and restaurants. Did I mention five ele-
mentary schools, a handful of vocatio-
nal training schools and one
university? And all of it flanked by lots
of lovely green space: the Haagse Bos
urban forest and Vlaskamp park. Bezui-
denhout: what a remarkable place to
live!

By Kristin Anderson, an author and
blogger who lives in Bezuidenhout
www.kristininholland.wordpress.com

Defining Bezuidenhout

Residents of southern
Stuyvesantstraat unite
The southern part of the Stuyvesant-
straat is first on the agenda in the
city’s plans to renovate all of Bezui-
denhout-Oost. Residents have united
to put make their wishes for their
street known to the city council. 
Read the article on page 5.

PuntZuid, community centre of the future
A ‘Buurthuis van de Toekomst’ has made its way into Bezuidenhout: PuntZuid. This
‘community centre of the future’ offers residents a large number of courses, work-
shops, and sports and creative activities. Alderman Karsten Klein opened the centre
at Van Heutszstraat 12 on September 17th. Read the article on page 7.

Bezuidenhout is home to about 1.500 expats and Bezuidenhout Nieuws would like to say
hello to our ‘foreign’ neighbours and give them some highlights of this edition in 
English. And of course there is Kristin Anderson’s column.

A part of Bezuidenhout as seen from the Beatrixkwartier. (Foto: Bert Carati)
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Mispoes

Ik ben benieuwd hoe het is met Luna.
Niets meer van gehoord. Eind mei zag ik
haar nog op het Stuyvesantplein. Daar
hing ze aan een lantaarnpaal bij de
tramhalte. Ze zag er een beetje borste-
lig uit.
Onder de foto van Luna stond dat ze (ik
neem maar even aan dat Luna een
meisjesnaam is) een ‘binnenkat’ is. Bin-
nen raak je niet zo snel kwijt, maar toen
Luna toch even buiten was, raakte ze
vermist. Voor haar baasjes hoop ik van
harte dat ze al lang weer thuis is en dat
ze er niet vandoor is gegaan met de on-
weerstaanbare kater James .
James, met zijn rode halsband en zijn
prachtige heldergroene ogen. Ook weg-
gelopen uit Bezuidenhout, stond eind
mei op een A4-tje dat ergens in de wijk
aan een boom was geplakt. Als Luna en
James maar niet samen in het Haagse
Bos zitten, en daar erg gelukkig zijn met
elkaar. Of nog verder weg in Clingen-
dael, want volgens James’ baasje viel
niet uit te sluiten dat hij zich ver uit de
buurt begeeft.
Voor mijn huis wemelt het van de kat-
ten. Eentje zat graag onder auto’s, dus
zomaar instappen en wegrijden was er

Buurman John

niet bij. Altijd eerst even kijken of er niet
een poes tussen de achterwielen lag.
Zijn al die poesjes ver van huis? Zijn de
Bezuidenhoutse katten echte weglo-
pers? Zou Zouki er tussen scharrelen,
want Zouki is ook al zoek, bleek uit een
postertje dat aan een boom was geprikt
in de De Sillestraat.
Het poesje dat zich graag liet aaien en
altijd met mij mee het portiek in kwam,
maar eenmaal binnen niets wilde eten –
dat zwerfkatje bleek gewoon van de
buren te zijn, maar had ik vanaf mijn
balkon nog nooit in hun tuin gezien. De
twee roodbruine poesjes van een paar
jaar terug leken toch echt bij niemand te
horen, gelukkig was er altijd nog de
overbuurvouw die schoteltjes melk voor
ze neerzette. 
Om de hoek hangt Tommy in de etalage.
Tommy wordt niet vermist, vermeldt het
printje met haar foto erop. Tommy laat
zich op straat graag door vreemden ver-
wennen, maar weet de weg naar haar
kattenluikje altijd weer te vinden. 
Toch maken mensen zich zorgen, want
Tommy lijkt op een kater die wel kwijt is.
Neem Tommy dus niet mee, want dan
raakt ze pas echt vermist.  

4 meter hoge afvalbak in de Trees

In de Theresiastraat komt nog dit jaar, als
alles volgens plan verloopt, een 4,25 meter
hoge duurzame prullenbak op zonne-
energie, de Sunbin. Voor het idee ontving
BIZ ‘De Straat’ (de winkeliersvereniging
Theresiastraat en omgeving), in juli de Re-
tailprijs 2014. De prijs beloonde het beste
idee om een winkelgebied beter op de
kaart te zetten. 

De Sunbin is bedacht door Bezuidenhou-
ter Lennaert Roos. Het is een eigenzinnige
afvalbak die het midden houdt tussen een
kunstobject en functioneel straatmeubi-
lair. Het object is ontwikkeld om zwerfaf-
val tegen te gaan. Zodra er afval in wordt
gedaan, speelt de Sunbin een van de 128
audiofragmenten af die op de speellijst
zijn gezet door omwonenden of bedrijven.  

Wist u dat…
� � � u kunt meedenken over wat de 
gemeente in uw wijk gaat doen op het
gebied van leefbaarheid, jeugd, welzijn,
participatie en groen? Op 1 oktober orga-
niseert stadsdeel Haagse Hout een be-
wonersavond over het activiteiten-
programma 2015 waar u ook  een bij-
drage aan kunt leveren. Wanneer: 
1 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur. Waar:
Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes
Camphuijsstraat 25.

� � � de Christus Triumfatorkerk en het
gebouw van het ministerie van Land-
bouw, Visserij en Voedselvoorziening in
juli zijn aangewezen als beschermd
rijksmonument?

� � � het ‘netkous’-station in het Be-
atrixkwartier het op zes na mooiste
treinstation van de wereld is? Althans
volgens de nieuwssite Mashable. Ant-
werpen-Centraal staat op de eerste plek.

� � � de Van Hoogstratenschool, samen
met 2-Vriendjes en VóórWelzijn, haar
deuren opent als Brede Buurtschool? Dit
gebeurt op 8 oktober met een feest op
het Spaarwaterveld. Om 13.30 uur opent
wethouder Ingrid Van Engelshoven de
Brede Buurtschool officieel. Ook is er die
middag, als afsluiting van de Kinderboe-
kenweek, een boekenmarkt op het
Spaarwaterveld van 13.00 - 16.00 uur.  

� � � Bibliotheek Haagse Hout op 26
september haar (her)opening viert? U
bent vanaf 15.30 uur welkom voor onder
meer een hapje, een drankje en muziek
van The Albert Mooneys.

� � � het Haagse Bos weer eens het po-
dium is voor theater? Op 21 september
voert The Dutch Factory er ‘A Midsum-
mer Night’s Dream’ van Shakespeare op.
Aanvang: 14.00 uur. 

� � � de Vereniging Natuurtuinen De
Groene Schenk haar nieuwe tuincom-
plex opent op vrijdag 26 september? U
bent welkom van 16.00 – 19.00 uur. De
ingang is aan het IJsclubpad, naast de
Nieuwe Veenmolen.

Zie voor meer nieuws 
www.bezuidenhout.nl
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En hoe goed kent u de
wijk? Waar bevindt zich
het hiernaast afgebeelde
detail? Stuur uw ant-
woord per e-mail of brief
naar de redactie (zie het
colofon op pagina 3) en
maak ook kans op een
boekenbon, beschikbaar
gesteld door Advocaten-
kantoor Mr. E. Fransen.

Heb oog voor detail, 
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door velen herkend. Het is
een deel van de belettering op het pand van rijwielhandel
Van Woerden aan de Spaarwaterstraat. Anjuli van Romondt
mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het
Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. 

Bezuidenhoutseweg 50         Tel: 070 – 262 91 96
2594 AW Den Haag        Fax: 070 – 205 11 94

Specialisten in:
Strafrecht

Personen- en Familierecht

Voor een kostenloos kennismaking gesprek bel:
070 262 91 96

Martine WernsenPaul Verweijen

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

Mr Mireille Bosscher - 0642661075
www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
� Aankoop/verkoop
� Fiscaliteit
� Erfrecht
� Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 
wellicht al een woning in la douce France?


