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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout. De krant verschijnt

vijf keer per jaar in een oplage van bijna

11.000 exemplaren. De volgende uitgave

van Bezuidenhout Nieuws, nr. 76, ver-

schijnt in de week van 5 t/m 9 april 2021.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Marijn Smit, 

Cristina Popescu, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover
De eerste herdenking van de slachtoffers van het vergissingsbombardement

van Bezuidenhout vond plaats op 3 maart 1946 in een kaal, besneeuwd en to-

taal verwoest gebied. Niettemin verzamelden zich honderden wijkbewoners,

een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Maar de 75e herden-

king, op 3 maart aanstaande, onderscheidt zich door de afwezigheid van be-

langstellenden. Door de lockdown zijn bezoekers niet toegestaan. Wel is de

gebeurtenis te volgen via livestreams. 

(Coverfoto: ©Fotopersbureau Van den Heuvel)
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naar Bezuidenhout

7 Mireille Bruijntjes, nieuwe wijkagent
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11 Tweede Kamer deze zomer naar tijdelijk pand

13 Bekroond acteur Tomas Lieske genoot van de wijk
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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

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.

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

BEKIJK ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE  

WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL

Traiteurslagerij Ammerlaan
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Frits van Bruggen licht de reden van de verhuizing toe.

Het huidige gebouw van de ANWB dateert uit 1962 en is

verouderd. De kosten om dit gebouw te verduurzamen

en de kosten om een geheel nieuw en duurzaam gebouw

neer te zetten waren hierdoor gelijk. De gemeente Den

Haag wilde graag dat de ANWB in Den Haag bleef en had

drie locaties voorgesteld in Bezuidenhout: het oude mi-

nisterie van Sociale Zaken, de locatie waar nu PostNL zit

(groene toren) en het Koninklijk Conservatorium aan de

Juliana van Stolberglaan.

De plek aan de Juliana van Stolberglaan stak met kop en

schouders boven de andere locaties uit. De ANWB kan hier

een eigen, vrijstaand en nieuw gebouw neerzetten – men

wilde niet huren-; de bereikbaarheid is heel goed door de

nabijheid van het Centraal Station en goede OV-verbindin-

gen; de Theresiastraat met horeca en winkels is dichtbij en

je bent zo in de binnenstad, wat vooral ook jonge mensen

aanspreekt.

Het streven is dat de ANWB in 2024 het nieuwe gebouw

betrekt. Op dit moment zit men in het vergunningentra-

ject. Op de nieuwe locatie worden, naast de hoofdkantoor-

functies, de alarmcentrale, verkeersinformatie en het

ledenservicecentrum gehuisvest. 

Uitstraling gebouw

Van Bruggen vertelt uitgebreid over waar de ANWB voor

staat en hoe dat tot uiting komt in het nieuwe hoofdkan-

toor. De ANWB staat voor openheid, toegankelijkheid en

verbinding met de samenleving: het nieuwe gebouw zal

dit ook uitstralen. Zo komen er een kleine ANWB-winkel en

een café, een ontmoetingsplek voor leden én bezoekers.

Ook is een multifunctionele ruimte, een theater, gepland.

Deze is bestemd voor medewerkers, maar ook leden en be-

zoekers kunnen hier bijvoorbeeld een voorproefje van een

te boeken reis ervaren. Het theater zal ook door de buurt

gebruikt kunnen worden; hiermee wordt ook weer de ver-

binding met de omgeving aangegaan. Verder wordt het

nieuwe gebouw duurzaam. Ook de locatie draagt hieraan

bij: goed bereikbaar met openbaar vervoer en de fiets.

Ontmoetingsplek

Door het vele thuiswerken wordt het kantoor nu meer een

ontmoetingsplek voor medewerkers. Zo komen er goede

ANWB-hoofdkantoor naar Bezuidenhout

Als alles volgens plan gaat, verhuist per 2024 het ANWB-hoofdkantoor van Benoordenhout naar Bezuidenhout.

In een video call spreek ik Frits van Bruggen, directeur van de ANWB, over de plannen. Voordat Van Bruggen bij

de ANWB kwam werken, heeft hij op twee andere locaties in Bezuidenhout gewerkt (omgeving Prinses Beatrix-

laan – Schenkkade). Hij is dus redelijk bekend met de wijk en de omgeving Theresiastraat. Ook heeft hij het Be-

zuidenhout Nieuws onder ogen gehad.

Goed voorbereid gaan we met het gesprek van start.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto’s: Els Smeets

Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB (eigen foto).

Het huidige pand

van de ANWB, met

de markante ro-

tonde, aan de Wasse-

naarseweg.

Vervolg op pagina 7
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vergaderruimtes en videoverbindingen. Er zullen tussen de

1400 à 1700 medewerkers komen te werken van het totale

aantal van circa 4500. Overige medewerkers zijn verspreid

over Nederland en het buitenland (denk aan Wegenwacht-

stations, ANWB-winkels, helikopterplekken, alarmcentrales

in het buitenland): ook voor hen zal het hoofdkantoor een

centrale ontmoetingsplek worden, fysiek of via internet-

en videoverbinding.

De andere manier van werken heeft de ANWB overigens al

aangepast in haar mobiliteitsbeleid: medewerkers kunnen

per dag kiezen voor een thuiswerkvergoeding of reiskos-

tenvergoeding. En hoe groener je reist, per fiets of met

openbaar vervoer, des te meer vergoeding je krijgt.

Het ANWB-pand in Benoordenhout is een Rijksmonument

en heeft een markante rotonde waarin het bezoekerscen-

trum is gehuisvest. Het pand en locatie krijgen een woon-

bestemming. Veel medewerkers zullen gehecht zijn aan

het historische pand als symbool van het verleden van de

in 1883 opgerichte ANWB. Het bedrijf heeft zich altijd thuis

gevoeld in Benoordenhout. Maar men kijkt ook uit naar de

nieuwe locatie waar een hoofdkantoor met uitstraling

anno 2030 kan worden gerealiseerd.

Van Bruggen geeft aan het zeer te waarderen in dit blad al

iets te kunnen vertellen over de komst naar de wijk. “We

komen graag! En hopen ook dat we welkom zijn in Bezui-

denhout. We willen graag een hele goede buur zijn en het

nieuwe gebouw zal hiertoe ook dienen als ontmoetings-

plek met elkaar.” 

Waar nu nog het conservatorium staat, verrijst straks de nieuw-

bouw van de ANWB.

Nieuwe wijkagent

Ik ben Mireille Bruijntjes en sinds 2 ja-
nuari werkzaam als wijkagent Bezui-
denhout aan politiebureau
Overbosch. De afgelopen 18 jaar ben
ik werkzaam geweest aan bureau
Laak. De eerste jaren in de surveil-
lance dienst en daarna bij opsporing. 

De laatste twee jaar heb ik als wijkagent

jeugd gewerkt en tijdelijk een wijk waar-

genomen. Dit is mij zo goed bevallen, dat

ik besloot over te stappen naar Overbosch

als wijkagent.

De reden dat ik voor Overbosch gekozen

heb, is omdat het voor mij een hele nieuwe

werkomgeving is met nieuwe uitdagingen.

Ik streef ernaar om binnen een jaar de wijk

en mijn netwerkpartners te kennen. Ik ben

inmiddels gestart en heb er heel veel zin in

om aan de slag te gaan! In de wijk Bezui-

denhout ga ik samen met mijn ‘collega-in-

crime’, Ron van Ommeren, werken. Met de

gemeente, andere partners, u en Ron wil ik

de wijk veiliger maken en een prettige

woon- en leefomgeving creëren voor ieder-

een.

Dit begint al met een goed contact met u.

Als u tips heeft, vragen of (andere) goeie

ideeën neem dan contact met ons op. 

U bent onze ogen en oren in de wijk,

omdat wij niet overal tegelijkertijd kunnen

zijn. Ik ben nog op zoek naar vaste plekken

in de wijk om mensen te ontmoeten en op

deze wijze vragen te beantwoorden.

Ik kijk er naar uit om binnenkort kennis te

mogen maken met u in de wijk of tijdens

een bijeenkomst! 

Tekst: Mireille Bruijntjes

n Ongeveer 50% van Nederlandse huishoudens is lid van

    de ANWB, waarbij vorig jaar de meeste groei in leden 

    onder de 40 jaar was. 

n Sinds de coronatijd zijn de informatie-aanvragen op 

    de website van de ANWB over voorwaarden voor 

    reizen naar het buitenland gigantisch gestegen

n De gemiddelde Nederlander is erg reislustig, maar wil 

    wel goed voorbereid op pad; dit blijkt uit de vele 

    informatie-aanvragen op de internetsites van de 

    ANWB (reiswijzer, landeninformatie)

Vervolg van pagina 5
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Eminence grise bracht oorlog door 
in Bezuidenhout

Alsof 2020 nog niet genoeg onheil en ellende had gebracht, kwam aan het eind van het jaar het nieuws dat

Bram van der Vlugt aan de gevolgen van het coronavirus was overleden. De 86 jaar geworden acteur kan het

bijzondere verhaal van zijn oorlogsjeugd in Bezuidenhout niet meer zelf met de wijk delen.

Tekst: Roeland Gelink

In memoriam Bram van der Vlugt

Bijna heel Nederland kende Bram van der Vlugt als Sinter-

klaas. Die rol vertolkte de zeer veelzijdige acteur vanaf

1986 jarenlang bij de landelijke Sinterklaasviering en in tal

van televisieprogramma's en Sinterklaasfilms. Zelf maakte

ik begin vorig jaar voor het eerst kennis met de vroegere

inwoner van Bezuidenhout door middel van een interview

voor dit blad over zijn jeugdjaren in de wijk tijdens de

Tweede Wereldoorlog. In het historische hart van de uit de

Romeinse tijd stammende huidige woonplaats voelde het

een beetje als op audiëntie gaan. Na tientallen jaren optre-

den in theaters en voor televisie- en filmcamera's was de

eminence grise van het Nederlandse toneel nog steeds

heel actief als acteur en straalde dat ook uit. Daarbij kwam

dat het verhaal over zijn Bezuidenhouts verleden heel bij-

zonder was.

Van der Vlugt kwam als jongen van 8 in 1943 ongewild in

Bezuidenhout terecht. De bouw van de Atlantikwall door

de Duitsers zorgde voor een gedwongen verhuizing. Van

een fraai huis in het Belgisch Park moest het gezin (vader,

moeder en oudere broer Fred) verkassen naar een veel be-

scheidener onderkomen aan de Amalia van Solmsstraat.

Bezuidenhout fungeerde in die tijd vaker als uitwijkplaats

voor oorlogsontheemden. Brams joodse moeder Ellen werd

later dat jaar opgepakt en kwam om het leven in Ausch-

witz. Hun Bezuidenhoutse huis verlieten de Van der Vlugts

op 3 maart 1945 ijlings tij-

dens het vergissingsbom-

bardement op de wijk. Na

de door de bommen veroor-

zaakte vuurzee vonden

Bram en zijn broer van hun

bezittingen later niet meer

terug dan gesmolten glas.

Je zou voor veel minder op

de divan van een psychiater

kunnen belanden, maar Van

der Vlugt hield aan de oor-

log geen trauma over.

Zeventig jaar na het bom-

bardement maakte Van der

Vlugt van zijn oorlogsverle-

den een theatervoorstel-

ling. Met zijn gezelschap Van der Vlugt & Co. -verder be-

staand uit zijn musicerende kinderen Floris en Hester en

vriend Lucas Dols- verwerkte hij de bijzondere historie van

zijn familie in muziek en verhalen. Hij was onder de indruk

van wat de voorstelling "De drievingerige luiaard" bij het

publiek losmaakte. Het afgelopen jaar zou Van der Vlugt de

Kunstroute "Op weg naar de Bevrijding" in de wijk opluis-

teren door op zijn vroegere adres aan de Amalia van Solms-

straat zijn oorlogsherinneringen te delen. Hij vond het ook

mooi om door zijn betrokkenheid jonge theatermakers te

kunnen helpen. Ik keek ernaar uit, maar het coronavirus

zorgde tot twee keer toe voor uitstel van het evenement.

Helaas zal het optreden van Van der Vlugt er nu helemaal

niet meer komen. Hij heeft nog wel het laatste woord in

het binnenkort te verschijnen boekje over 75 jaar herden-

ken van het bombardement op Bezuidenhout. Van der

Vlugt laat daarin weten er voorstander van te zijn om de

gebeurtenissen in de oorlog te blijven herdenken. “Histo-

risch besef is belangrijk, omdat je moet weten waar je van-

daan komt.”         



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Parels

Toon je talent als Parel van Bezuidenhout

Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie en vind je het leuk om die te delen met de

inwoners van Bezuidenhout? Doe dan mee aan de Parelroute en ontmoet én verras je 

wijkgenoten. Meld je aan voor 12 maart a.s. bij het Parelteam via e-mail parels@bezuidenhout.nl 

www.parelsvanbezuidenhout.nl  

van... Bezuidenhout
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Die pandemie, we zijn er al bijna een jaar zoet mee. Be-

gint het al een beetje te wennen?

Wennen? Huh? Rare vraag, zullen al die kappers in de

Theresiastraat antwoorden. Ze knippen thuis hoogstens

nog zichzelf. Rare vraag, zullen de mensen van Bij Mauce

zeggen die ik laatst in een verder lege tent rond een ta-

feltje zag zitten. Hoe kom je erbij, zeggen ze vast bij

Nieuw Engelhard, dat net als veel horeca tijdens de len-

telockdown, deze winter met bestellingen en een ver-

bouwing doorkomt.

En het is toch niet normaal dat Polderman alleen nog

spullen repareert en batterijen vervangt? Klanten die iets

leuks zien in de etalage, kunnen het laten bezorgen.

Heeft de Theresiastraat toch weer een soort van Kijk-

shop. Het blijft raar, zou de Read Shop kunnen zeggen:

klanten kunnen er alleen nog voor postzaken naar bin-

nen, zodat de Theresiastraat zowaar weer een soort van

postkantoor heeft.

Waar dat postkantoor zat, zit nu een Marqt, een van die

zaken in de Theresiastraat - samen met onder meer su-

permarkten, afhaalrestaurants, drogisterijen, de slager

en de bakkers - waar zoveel Bezuidenhouters op afko-

men dat je jezelf wijs kunt maken dat het een doorsnee

zaterdagmiddag is, met buren die boodschappen doen

voor het weekend en gezellig winkelen. En als je de

mondkapjes en hier een daar een rij voor een winkel

wegdenkt, kun je je zomaar even door de schijn laten be-

driegen. Alsof het toch went. Het is wel iets makkelijker

als je zoals ik woont in een huis zonder kinderen, werk

doet dat doorloopt en toch al veel minder in kroegen

kwam sinds je afstudeerde. 

En ’s avonds? Die klok? Al aan gewend? Ik maakte na ne-

genen een rondje door de wijk. Een enkele fietser, men-

sen met honden, honden met mensen, auto’s op de

doorgaande kades en lanen. Johan Derksen en René van

der Gijp in de Maystraat, achter glas, op een beeld-

scherm. Een kat met drie poten in de Stuyvesantstraat. 

Volgens het Nederlands Verplaatsingspanel ( ja, dat be-

staat echt) gaan steeds minder mensen de straat op na

negen uur ’s avonds sinds de avondklok slaat. De helft

minder. Ik geloof het meteen. Maar wat is die helft? Een

daling van ruim 6 procent naar 3 procent. Erg veel gingen

we dus al niet over straat als de koffie gedronken is en

bedtijd niet ver meer weg. 

Ik ook niet. Mijn avondwandelingetje was op de laatste

avond vóór de avondklok. Want een agent die een boete

voor je uitschrijft? Dát went echt nooit.

Avondklok

Vorige maand hakte de Kamer de knoop definitief door,

nadat de verhuizing eerder met een jaar was uitgesteld als

gevolg van de stikstofcrisis. Tot het laatste moment bleef

de verplaatsing onzeker. De Kamer verzette zich lange tijd,

omdat de tijdelijke locatie niet coronaproof zou zijn. Ook

meenden de Kamerleden dat de renovatie van het Binnen-

hof in fases zou kunnen plaatsvinden, waardoor verhui-

zing niet nodig was. Maar volgens externe onderzoekers

zou de verbouwing dan zeker twee jaar langer duren en

zouden de kosten, nu geschat op een half miljard euro,

aanzienlijk oplopen. Uiteindelijk zwichtte het parlement

voor die argumenten.

Verhuizing Tweede Kamer definitief

De tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer naar

B67, het voormalige ministerie van Buitenlandse

Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67, gaat door. 

Komende zomer verlaten de duizenden bewoners

(Kamerleden, Kamerpersoneel, fractiepersoneel en

journalisten) de gebouwen aan het Binnenhof voor

tenminste vijf jaar. Naar verwachting betekent dat

een hoop extra levendigheid en klandizie in de 

Theresiastraat en omgeving.
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Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Gevraagd vrijwilligers voor het

Spaarwaterveld.

infowijkberaad@bezuidenhut.nl

Vrijwilligers Spaarwaterveld

Wilt u meewerken aan de 

Bezuidenhut ga dan naar:

wijkberaad@bezuidenhout.nl

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht
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In 1943 geboren in het huis van zijn opa aan de Koningin

Sophiestraat, werd Tomas Lieske met zijn ouders door het

bombardement van 3 maart 1945 tijdelijk uit Bezuidenhout

verdreven. Na onderdak te hebben gevonden in Voorburg

en de Kempstraat, keerde het gezin na de oorlog terug in

de wijk in een woning aan de 1e Van den Boschstraat. "Van-

uit onze woonkamer kon je over het puin tot aan de Laan

van Nieuw Oost-Indië kijken." Wat hij in zijn prozadebuut

'oorlogstuinen' noemde, vormde in zijn jeugd het speelge-

bied van veel kinderen in de wijk. Opgroeiend in Bezuiden-

hout zette Lieske er later ook de eerste schreden op het pad

dat hem uiteindelijk tot schrijver zou maken. "Ik was al

druk met schrijven, maar het kostte toen moeite om er lijn

in te brengen. Daar was ik nog te onervaren voor en had ik

te weinig gelezen."

Vóór hij vanaf zijn 40ste serieus werk ging maken van zijn

schrijverschap, studeerde Lieske af in de Nederlandse Taal-

en Letterkunde in Leiden. Vanaf 1972 gaf hij les aan de

Montessorischool in Den Haag en combineerde dat werk

met een bestaan als kunstschilder. Hij denkt niet dat het

lesgeven en schilderen hem hebben geholpen om schrijver

te worden. "Schrijven deed ik al veel langer. Wel is het zo

dat enige ervaring hebben in een vak en het omgaan met

mensen belangrijk zijn voor het schrijven. Het maakte dat

ik meer ervaring had en meer wist." Lieske debuteerde in

1987 met de dichtbundel 'De ijsgeneraals' en ontving in

1993 de Geertjan Lubberhuizenprijs voor zijn eerste verha-

lenbundel, 'Oorlogstuinen'. Uit zijn jeugd in Bezuidenhout

komen het spelen in het puin en de tijdelijke opname in

hun gezin van het Duitse oorlogskind Rosemarie terug in

zijn werk. "Overigens nooit als 100 procent werkelijkheid,

maar vermomd of veranderd, tot fictie gemaakt."

Alles kantelt

Nadat de brokstukken van het platgebombardeerde deel

van Bezuidenhout eenmaal waren geruimd, hadden de kin-

deren ineens een groot spannend speelterrein. "Wat over-

bleef waren ondergelopen kelders en tuinen met allerlei

beesten en planten." Die maakten het voor de kinderen tot

een fabuleus speelgebied. "Terwijl het voor onze ouders

vooral een plek van treurnis was." Lieske is sterk bijgeble-

ven dat de kinderen er niet alleen lol maakten. "Ze haalden

ook rottigheid uit. Het was een ruw gebied, waar kinderen

het voor het zeggen hadden." 

Met zijn vier jongere broers kreeg Lieske na de oorlog ook

plotseling een Duitse gast in huis. Het meisje Rosemarie

speelt een hoofdrol in zijn roman 'Alles kantelt'. "Het heeft

toen een enorme indruk op mij gemaakt, ook dat zij plotse-

ling weer weg was." De katholieke kerk had in die tijd een

oproep gedaan om zielige Duitse kinderen in huis te

nemen. "Wat mijn vader waarschijnlijk aantrok, was dat hij

altijd al een dochter wilde hebben. Als kinderen zaten wij

daar niet op te wachten. Ik heb haar ook nooit meer terug-

gezien."

Sinds hij schrijver is, is de nu in Leiden wonende Lieske al-

leen nog in Bezuidenhout terug geweest om het Litera-

tuurmuseum te bezoeken. "Jammer voor mij, maar goed

voor mijn boeken, is dat waar ik heb gewoond en gespeeld,

nu totaal niet meer herkenbaar is." Niet alleen werd het

puin weer bebouwd, de vroegere 1e Van de Boschstraat ver-

dween en maakte plaats voor de Prins Clauslaan en de

Utrechtse Baan. "Ik bewaar goede herinneringen aan Be-

zuidenhout, maar het stratenplan is totaal veranderd."

Van Tomas Lieske verscheen vorig jaar de roman ‘Honderd

hoge dagen’. Zijn werk werd ook bekroond met de Libris Li-

teratuur Prijs en de VSB Poëzieprijs.

Voor schrijver Tomas Lieske was gebombardeerde

wijk een heerlijk speelterrein
Wat hij in zijn kinderjaren meemaakte in het tot puin gebombardeerde deel van Bezuidenhout, komt

terug in een aantal boeken van de bekroonde schrijver Tomas Lieske. "Voor ons was het een sprook-

jesachtig gebied, in tegenstelling tot wat onze ouders zeiden."

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Els Smeets

Oud-Bezuidenhouter en bekroond auteur Tomas Lieske.
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Projectmanager Frédérique Huijgen van het Ingenieursbu-

reau Den Haag schetst de planning op hoofdlijnen: “De

start van de werkzaamheden is rond deze zomer. Binnen-

kort wordt bekend welke aannemer de werkzaamheden

gaat uitvoeren en dan maken we de planning definitief. De

uitvoering gebeurt gefaseerd. Eerst de Willem van Out-

hoornstraat. De Sillestraat en de Johannes Camphuijsstraat

zullen naar alle waarschijnlijkheid de volgende zijn. Naar

verwachting is alles in de tweede helft van 2023 klaar.”

Huijgen zegt dat bewoners tijdig geïnformeerd worden

wanneer hun straat aan de beurt is: “Voordat we beginnen,

krijgen bewoners informatie thuis gestuurd over wat de

werkzaamheden inhouden en wanneer ze plaatsvinden.

Vlak voor de start van de werkzaamheden is er een (digi-

tale) informatiebijeenkomst. De aannemer zal ongeveer

twee weken voor aanvang van de werkzaamheden in een

straat de bewoners informeren over allerlei praktische

zaken, zoals het parkeren van je auto en het aanbieden van

huisvuil.”

Net als bij de vorige opknapbeurten zal de aannemer zor-

gen voor een omgevingsmanager. Die is tijdens het werk

het aanspreekpunt voor de bewoners. “Als mensen nu al

vragen hebben, dan kunnen ze die ook per mail stellen (be-

zuidenhout-oost@denhaag.nl)”, zegt Huijgen. 

Nieuw stratenplan

Ook wordt het stratenplan, na overleg met het wijkberaad,

bewoners en de pleinenwerkgroep, fors gewijzigd. Zo is het

straks niet meer mogelijk om met de auto of fiets vanaf de

Theresiastraat De Sillestraat in te fietsen. Daar komt een

pleintje met bankjes. En ook De Eerensplein krijgt een heel

ander uiterlijk. De grootste wijziging is de realisering van

een écht De Silleplein. Ter hoogte van snackbar Knabbel en

Babbel is nu nog een perkje met een hekwerk eromheen,

volgehangen met fietsen. In 2017 was er al eens een experi-

ment om één straat af te sluiten en zo een plein te creëren.

Dit plan heeft het uiteindelijk gehaald en er komt nu een

plein met veel groen en bankjes.

Ook de Theresiastraat gaat op de schop. “Dat wordt een

30km-zone. Het asfalt gaat eruit en er komen klinkers voor

terug. Het krijgt zo meer de uitstraling van een winkel-

straat. De bus blijft wel door de Theresiastraat rijden. Met

verschillende slimme ingrepen verwachten we dat de tril-

lingen die bewoners nu ervaren sterk gereduceerd worden.

Naar alle waarschijnlijkheid is dit gedeelte van de Theresia-

straat in de zomer van 2022 aan de beurt.”

Er komen ook geveltuintjes. Huijgen: “De bewoners moch-

ten vooraf een geveltuintje aanvragen. Veel mensen heb-

ben dat gedaan. De aanmeldingen zijn verwerkt in de

tekeningen zodat dit straks ook goed gerealiseerd wordt."

Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd. Er komen elf

bomen bij. Bomen die gekapt worden, worden vervangen.

Over de keuze van het soort bomen zijn de directe bewo-

ners geraadpeegd. “De boomsoort die de meeste stemmen

heeft gekregen, zullen we daar plaatsen.” Ook aan fiets-

nietjes is gedacht. Fietsen op de stoep is een bekend pro-

bleem. Het aantal fietsnietjes wordt meer dan verdubbeld:

inplaats van 268 naar 553 stuks.

Laatste fase voor riolering en bestrating in Oost

Het is bijna zover. Het laatste, tevens grootste deel van Bezuidenhout-Oost is aan de beurt voor

nieuwe riolering en nieuwe bestrating. Tijd om de plannen uit te voeren en de straten open te breken.

Tekst: Mark Hoogland, Foto: Koen de Lange

Ook het De Eerensplein gaat op de schop. Hoogste

tijd; sinds de jaren ‘60 is er niet aan gedaan. 



Het Central Innovation District (CID) is een door de ge-

meente bedachte naam voor het gebied tussen en rondom

de drie stations, Centraal Station, Holland Spoor en Laan

van NOI. De gemeente wil dit gebied aantrekkelijker maken

om er te werken, te wonen en te recreëren. De gemeente

heeft de ambitie om van dit gebied een groots nieuw eco-

nomisch centrum te maken.

Het CID in cijfers:

De komende twintig jaar komt een enorme hoeveelheid aan

investeringen in dit gebied samen. Er komen 25.000 wonin-

gen bij voor 50.000 nieuwe inwoners. We rekenen op een

toevoeging van 500.000 vierkante meters kantoorruimte en

het verwachte aantal forensbewegingen verdubbelt naar

meer dan 400.000 per dag. (bron: www.ciddenhaag.nl)

De extra woningen zijn nodig omdat de stad de komende

jaren verder zal groeien en er nu al een tekort is aan wonin-

gen. De gemeente zet hierbij vooral in op hoogbouw. 

Structuurvisie CID

De structuurvisie CID is een schets over hoe het gebied tus-

sen de drie stations er over pakweg 20 jaar uit komt te

zien. Deze schets is bepalend voor het opstellen van

nieuwe bestemmingsplannen en het beoordelen van

nieuwe bouwplannen. De gemeente wil met deze struc-

tuurvisie de regie houden op al deze toekomstige bouw-

plannen en wil de samenhang in de gaten houden van al-

lerlei initiatieven. De structuurvisie richt zich met name op

de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Oftewel over

alles wat gebouwd gaat worden aan torens, wegen, fiets-

paden en openbaar vervoer. Over het hoe en wanneer van

allerlei bouwplannen geeft de structuurvisie geen ant-

woord. 

De structuurvisie is nog weinig concreet en gaat amper in

op de leefbaarheid van het gebied. Zo staat bijvoorbeeld

niet aangegeven waar precies welke woningen komen of

voorzieningen als: huisartsen, scholen, winkels, groen,

sportfaciliteiten of speelplekken. Sterker nog, aan die voor-

zieningen wordt juist heel weinig aandacht besteed. 

Bewoners buiten spel

De structuurvisie CID is sterk bepalend voor Bezuidenhout.

Hoe ontwikkelt de wijk zich de komende 20 jaar? Stelt u

zich eens voor: 10.000 woningen in onze wijk erbij en het

dubbele aantal aan inwoners. Wat dit betekent voor onze

wijk? Het voelt misschien als ‘de ver-van-mijn-bed-show’, of

‘het zal mijn tijd wel duren’, of ‘eerst zien dan geloven’. En

toch, met deze grootse plannen en de gevolgen voor de

wijk zou de gemeente de inwoners toch kunnen betrekken?

De CID-plannen bepalen immers voor de komende zestig

jaar hoe we wonen en leven in onze wijk.

Het betrekken van inwoners is in dit stadium zo goed als

niet gebeurd. De gemeente heeft naar eigen zeggen:

‘enkele overleggen met buurt-/ en wijkverenigingen 

gevoerd’, drie omgevingsbrede overleggen gehouden en 

inwoners gewezen op het indienen van zienswijzen bij 

formele beslismomenten. 

Wijkberaad in actie

In de planvorming van het CID is het wijkberaad Bezuiden-

hout niet actief betrokken. Dat betekent niet dat ze stil

hebben gezeten. Het afgelopen jaar hebben ze veel huis-

werk verricht. Voorzitter van het wijkberaad, Jacob Snijders

legt uit: “We zagen dit al aankomen en zijn aan het werk

gegaan. En omdat de CID-plannen niet alleen gevolgen

hebben voor Bezuidenhout, hebben we de contacten aan-

gehaald met de bewonersorganisaties van de andere wij-
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Bezuidenhout groeit uit z’n jasje 

Van 17.000 naar 37.000 inwoners
Deze maand wordt de gemeenteraad door het college gevraagd in te stemmen met de Structuurvisie

Central Innovation District (CID). Als dat gebeurt, heeft dit grote gevolgen voor Bezuidenhout voor de

komende 20 jaar. Onze wijk gaat van 17.000 inwoners nu naar 37.000 inwoners in de toekomst. Wijk-

bewoners maken zich grote zorgen over de leefbaarheid van onze wijk. Samen met andere wijken uit

Den Haag strijdt het wijkberaad voor de leefbaarheid van de wijk, voor huidige en toekomstige bewo-

ners. Maar wat is nu dat CID? En wat is nu een structuurvisie? Waar maken wijkbewoners zich zorgen

over? En hoe valt dit plan bij de politieke partijen?

Tekst: Mark Hoogland
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ken. We trekken nu met 8 wijken gezamenlijk op. De situatie

is niet voor iedere wijk gelijk, maar toch, we helpen elkaar

waar nodig. Zo hebben we in juni van het afgelopen jaar el-

kaar geholpen bij het opstellen van zienswijzen tegen de

eerste versie van het structuurplan.”

In deze zienswijze doet het wijkberaad uitgebreid uit de

doeken wat er mis is met het eerste concept-plan. Grootste

punt van zorg is het gebrek aan aandacht voor de leefbaar-

heid. In november werd het uiteindelijke plan gepresen-

teerd. Het wijkberaad ziet in deze versie geen

verbeteringen. Snijders: “Of ze naar ons geluisterd hebben?

De structuurvisie leest als een wollig marketingplan voor

veel bouwwerken. Het verhaal vertelt veel over wonen en

werken, maar we missen nog steeds concrete plannen voor:

mobiliteit, participatie, leefbaarheid en duurzaamheid. Als

we het hebben over prettig wonen lijkt mij dat ook belang-

rijk. Het is eigenlijk maar een plan dat voor de helft af is. Wij

adviseren de gemeente om eerst met een integrale Struc-

tuurvisie Leefbaarheid te komen.”

In het plan zitten ook veel storende fouten. Snijders haalt er

een aantal cijfers uit: “Neem de aanname die ze doen over

recreatieve en sportomgeving. Ze tellen 1.2 miljoen m²

Haagse Bos mee. We hebben het nagevraagd bij Staatsbos-

beheer. Dit blijkt niet meer dan 15.000 m² recreatieve en

sportruimte te zijn. Of neem het voorbeeld dat bij de grens

van Bezuidenhout gelukkig 60.000 m² sportterrein ligt

waar gebruik van gemaakt kan worden. Die ruimte is al in

gebruik door Mariahoeve op basis van het aantal woningen

aldaar. De Structuurvisie CID telt deze ruimte liefst 3 keer,

wat uiteraard niet correct is.”

Ook de leefbaarheidseffectrapportage (LER) die het wijkbe-

raad heeft ontwikkeld, is van veel waarde. Snijders: “We

hebben met heel veel data over onze wijk veel onderwerpen

inzichtelijk gemaakt. Dat helpt enorm om aan te geven hoe

het bijvoorbeeld is gesteld met de voorzieningen in de wijk

nu, maar ook straks als alle plannen doorgaan. Kijk naar bij-

voorbeeld sporthallen. Bezuidenhout en Mariahoeve heb-

ben samen één sporthal: Overbosch. Deze is 2000 m². Gelet

op het aantal woningen en de norm die de gemeente han-

teert, hebben we al een tekort van 1.466 m². In de toekomst

wordt dit tekort 2.962 m².”

Financieel tekort

Voor het realiseren van alle plannen komt de gemeente 

€ 340 miljoen tekort. Hier is geen dekking voor en de tekor-

ten van de gemeente lopen, mede door alle coronamaatre-

gelen, snel op. Snijders ziet dit niet zomaar opgelost: “Je zult

zien dat het beschikbare budget wordt gebruikt voor infra-

structuur en openbare ruimte, maar dat voor voorzieningen

voor leefbaarheid en duurzaamheid straks geen geld meer

is. Dat wordt dan gezellig wonen. Woon je wel in een appar-

tement in een hoge toren, maar is er de eerste 10 jaar geen

tandarts, huisarts, fietsenmaker of sportgelegenheid in de

buurt. Het lijkt meer ophokken in een woonbatterij dan fijn

wonen.” 

Op 27 januari konden de politieke partijen in een commis-

sievergadering voor het eerst schieten op de plannen van

het college. Bijna alle partijen zijn het eens met de kritieken

vanuit de bewonersorganisaties. Het CDA is bang dat het

CID de Haagse variant wordt op de Braziliaanse favela’s.

D66 ziet een onwenselijk Betondorp 2 voor zich. De VVD zet

grote vraagtekens bij hoe de gemeente het financieel tekort

gaat invullen. De PvdA roept op om de signalen van partijen

als de bewonersorganisaties en de milieuverenigingen seri-

eus te nemen. De ChristenUnie/SGP vraagt zich af of met

het vele thuiswerken al die kantoorruimte nog wel nodig is.

En de PVV? Die vindt Den Haag al vol en ziet de stad liever

helemaal niet groeien. 

In het gebied rond het Centraal Station is nauwelijks meer ruimte

voor hoogbouw.

Standpunt Wijkberaad

Bij de planvorming rondom CID is geen tot nauwelijks

aandacht voor de impact van de groei en verdichting

van de wijk Bezuidenhout op de leefbaarheid. Zowel de

wethouders als het ambtelijk apparaat van de ge-

meente lijken de urgentie niet in te zien.

De inwoners van de wijk Bezuidenhout staan open

voor verdichting van de wijk als onderdeel van de CID-

plannen. Mits deze verdichting in balans is met de leef-

baarheid. De huidige bewoners maken zich namelijk

grote zorgen over de leefbaarheid van de wijk en de

aanwezigheid van voldoende basisvoorzieningen van

de huidige bewoners en die in de toekomst. 

De bewoners van Bezuidenhout willen graag voor ver-

dere besluitvorming over CID nader onderzoek: naar de

impact van de groeiplannen op de wijk, op welke wijze

de gemeente en andere stakeholders kunnen bijdragen

aan de leefbaarheid van de wijk en naar het garande-

ren van voldoende basisvoorzieningen.
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Jaarlijks organiseert Stichting 3 maart ’45 de herdenking

van dit bombardement en ook in coronatijd zal dat gewoon

doorgaan. Voorzitter Lia van den Broek van de stichting:

“Het verhaal van het bombardement is te belangrijk om

niet te vertellen. Corona mag dat niet stoppen. Bovendien

weten we hoe veel het herdenken betekent voor nabe-

staanden. We stonden dus voor de opgave om de herden-

king aan te passen.”

Concreet betekent dit dat de jaarlijkse herdenkingsdienst

in de Christus Triomfatorkerk via de site van de kerk te vol-

gen is en dat de herdenking bij het monument aan de Juli-

ana van Stolberglaan zonder publiek gehouden zal worden.

In aanwezigheid van de burgemeester vindt daar een

kranslegging plaats. 

Jubileumboek

Omdat het dit jaar de 75ste herdenking van het bombarde-

ment zal zijn, geeft de stichting het boek ‘Een Bombarde-

ment om nooit te vergeten’ uit. Het boek staat vol verhalen

en beelden over het bombardement en het 75 jaar herden-

ken daarvan.

De ceremonie en overhandiging van het jubileumboek zul-

len worden opgenomen en via de website van de stichting

te zien zijn. Bovendien zullen op 3 maart om 9.05, het tijd-

stip waarop de eerste bommen vielen, alle kerkklokken in

de wijk geluid worden.

Na de kranslegging was er altijd gelegenheid om met over-

levenden en wijkbewoners in gesprek te gaan. Dat kan nu

niet doorgaan maar de stichting heeft daar een eigentijdse

oplossing voor gevonden. “Op woensdag 3 maart 2021 hou-

den we om 19.00 uur een online 3-maart-ontmoeting via

internet. Hiervoor richten we verschillende ‘huiskamers’ in

waar buurtbewoners bij elkaar kunnen komen. In iedere

huiskamer zal een overlevende, of een familielid daarvan

aanwezig zijn om zijn of haar verhaal te vertellen”, aldus

Van den Broek. Buurtbewoners kunnen zich hiervoor per

mail opgeven. Het zal een van de laatste evenementen zijn

die Van den Broek met de Stichting organiseert. “Ik heb dit

nu elf jaar gedaan, dan is het tijd om plaats te maken voor

anderen.” Buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd zich

aan te melden. Zelf is Van den Broek door haar werkzaam-

heden voor de stichting anders naar de wijk gaan kijken.

“Als je ziet hoeveel nieuwe gebouwen er staan tussen alle

oudere huizen, dan zie je hoe vernietigend het bombarde-

ment is geweest.”Maar wat haar het meeste bij is geble-

ven, zijn de gesprekken met overlevenden. “Veel mensen

zijn van het ene op het andere moment alles kwijtgeraakt.

Maar toch vonden ze allemaal weer de moed en de kracht

om verder te gaan. Dat heb ik altijd heel bijzonder gevon-

den om te zien. En dat gebeurde niet in een ver land, maar

gewoon hier om de hoek, midden in de wijk.”

Op 3 maart 1945 werd Bezuidenhout gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen die het hadden voorzien op

V2-installaties in het Haagse Bos. Van hier vuurde de Duitse bezetter bommen af op Engeland. De geallieer-

den wilden deze installaties bombarderen maar in plaats daarvan vielen hun bommen op de wijk achter het

bos, het Bezuidenhout. Er vielen ruim 500 slachtoffers en vele huizen werden verwoest.

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets

Herdenken zonder publiek

Omslag van jet jubileumboek dat binnenkort verschijnt.

Herdenking bij het monument van Juliana van Stolberg, 

in 2020.

Zondag 28 februari: 

Herdenkingsdienst Bezuidenhoutse kerken in Christus

Triomfatorkerk om 10.00 uur (te volgen via

www.ctkerk.nl)

Woensdag 3 maart:

Kerkklokken luiden om 9.05 uur

Herdenkingsceremonie en overhandiging jubileumboek,

filmpje te zien via www.bezuidenhout.nl/3maart45. 

Hier is ook verkoopinformatie over het jubileumboek 

te vinden.

Digitale 3maart-ontmoeting om 19.00 uur (opgave via

email: 3maart45@gmail.com)

Zie www.BB45.nl voor een historische wandelroute over

het bombardement op Bezuidenhout. 
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“Op 31 december is er een steen door een raam gegooid en

vervolgens een vuurwerkbom. Op 1 januari weer twee voor-

vallen, waaronder een brandbom die tegen de deur van het

wijkcentrum is gegooid, opzettelijk om het wijkcentrum te

vernielen. In de oudejaarsnacht is in de Jan van Riebeek-

straat ook een balkonbrand geweest. Het is onduidelijk of

er een connectie is. Momenteel heeft de politie dit allemaal

in onderzoek.”

Vogelaar vervolgt: “Met Oud en Nieuw is er altijd wel van-

dalisme, maar tot nu toe is er geen gerichte actie van

meerdere aanslagen geweest. Het lijkt alsof er iemand

boos is op het wijkcentrum, anders zou je dit niet doen. Het

is voor het wijkbestuur onduidelijk waar dit geweld van-

daan komt. We hebben de bewoners gevraagd om als ze

iets hebben gezien dit aan de politie te melden.”

Ziek

Wijkbewoners vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd.

Ze zijn er ziek van. Op initiatief van de bewoners wordt in

het wijkcentrum een wijkhuiskamer gecreëerd. Het wijk-

centrum was wat sleets, het interieur en verfwerk zo’n der-

tig jaar oud. Met 5000 euro subsidie is de koepelzaal

opgeknapt. Door het recente vandalisme zijn de vloer, pla-

fond en glaswerk beschadigd. Het nieuwe meubilair is on-

geschonden gebleven omdat het nog ingepakt achter in

het centrum stond.

Ondanks de tegenslag is iedereen nu nog meer gemoti-

veerd om van het wijkcentrum een mooie plek te maken.

Met extra subsidie van de wijkvereniging gaan de bewo-

ners de voorkant verder opknappen samen met Voor Wel-

zijn, de beheerder van het wijkcentrum.

Door meer betrokkenheid van bewoners bij het wijkcen-

trum te creëren, denkt de voorzitter dat het vandalisme in-

geperkt kan worden. In de afgelopen kerstweek heeft Voor

Welzijn veel activiteiten in het wijkcentrum georganiseerd

die druk bezocht zijn. “En misschien zou er volgend jaar een

buurtfeest met Oud en Nieuw moeten komen. Mits de co-

ronamaatregelen dit toelaten.”

De bewoners staan niet alleen, want vanuit de politiek

komt veel steun. Op nieuwjaarsdag kwam wethouder Bal-

ster (wethouder Wonen, Wijken en Welzijn) langs om de

gebeurtenissen te bespreken. En ook Det Regts, VVD-raads-

lid, heeft gevraagd hoe de gemeenteraad zou kunnen hel-

pen. VVD en PvdA hebben het college van Burgemeester en

Wethouders voorgesteld maatregelen te nemen voor ver-

scherpt (camera)toezicht en handhaving in West.

Wijkcentrum West doelwit van vandalisme

Tijdens de feestdagen van afgelopen jaar is het wijkcentrum in

Bezuidenhout-West verschillende keren doelwit van vernielin-

gen geweest. Wat is er precies gebeurd en hoe staat het er nu

voor? “Met de kerstdagen was het buurtcentrum doelwit van

vandalisme doordat er vuurwerk op een raam werd geplakt”,

vertelt Johan Vogelaar, voorzitter van de wijkvereniging Bezui-

denhout-West. 

Johan Vogelaar, op de bank bij het wijkcentrum.

Het park in West is vernoemd naar Vincent van Gogh. De schilder

woonde enige tijd aan de Schenkweg.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto’s: Els Smeets
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Steeds vaker zie je vooral naast de containers spullen die

daar niet horen of er blijkbaar niet meer in konden. Dik-

wijls gaat het ook om grofvuil dat daar ten onrechte is

neergezet. Naast de containers geplaatste zakken gaan

snel kapot waardoor vuil door de wijk verwaait. Dit geldt

ook bij het lossen en laden van de supermarkten. Plantsoe-

nen en voortuintjes liggen vol troep van zwerfvuil van 

‘lunchrondjes’ en supermarktklanten. Het probleem is

enerzijds dat er onvoldoende capaciteit is om alle afval te

deponeren, anderzijds heeft het te maken met het gemak-

zuchtige gedrag van mensen.

Grofvuil

Het zou veel helpen als mensen beter hun best doen te

voorkomen dat zwerfafval ontstaat. Breng grofvuil gratis

weg of laat het gratis ophalen. Maak een afspraak met

www.denhaag.nl/afval of bel 14070. Gebruik in het broed-

seizoen van de meeuwen de gele vuilniszakken die gratis

kunnen worden opgehaald bij het stadsdeelkantoor. 

Ook zouden de containers vaker geleegd kunnen worden

of meer containers worden geplaatst. Plaatsing van meer

oracs (ondergrondse afvalcontainers) zou een deel van de

oplossing kunnen zijn. Een voorstel hiervoor (‘Bezuiden-

hout Begroot’) heeft echter de haalbaarheidscheck niet ge-

haald omdat het buiten het budget van € 40.000 viel.

Toename

Ik stelde over deze kwestie een aantal (schriftelijke) vragen

aan Frank Verhoef, bestuurswoordvoerder van de ge-

meente. Hij geeft aan ‘dat er sinds het begin van de coro-

nacrisis een toename is in alle soorten afval, niet alleen in

Bezuidenhout maar in de hele stad. Doordat meer mensen

thuiswerken, doordat veel winkels gesloten zijn, wordt veel

meer online besteld en is er als gevolg daarvan een aan-

zienlijk hoger aanbod van afval (verpakkingsmateriaal). 

De reinigingsdiensten doen hun best, maar de bewoners

moeten ook hun afval netjes aanbieden. Zet de huisvuil-

zakken of ander afval niet naast een container als die vol is,

maar breng het naar een andere container of neem het

mee terug naar huis. Als je een volle, kapotte of verstopte

container ziet, meld dat dan bij denhaag.nl/meldingen of

bel 14070.

De boven- en ondergrondse containers voor papier, glas en

plastic zijn voorzien van vulgraadsensoren. Deze geven aan

hoe vol de container is en wanneer hij het beste geleegd

kan worden. Op locaties waar containers snel vol zijn, wor-

den ze vaker geleegd. Dit jaar krijgen alle ondergrondse

restafval-containers deze sensoren. Helaas kunnen er niet

meer oracs geplaatst worden in Bezuidenhout-Oost in ver-

band met de parkeerdruk.

Ik vroeg hem wat de gemeente gaat doen nu de situatie al

zorgelijk is en de bevolking fors gaat toenemen (naar

schatting 20.000 nieuwe inwoners). Ik kreeg daar niet een

concreet antwoord op. Frank Verhoef geeft aan ‘dat de ge-

meente ervoor probeert te zorgen dat er voor alle bewo-

ners voldoende voorzieningen zijn om hun afval aan te

bieden. Hoe bewoners dat kunnen doen, is afhankelijk van

de wijk.’

Zwerfvuil overspoelt de wijk

Het lijkt erop dat het zwerfafval in onze wijk alsmaar toeneemt. Bewoners en winkeliers doen hun beklag, de

gemeente doet haar uiterste best, maar de situatie is vaak nog treurig.

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Koen de Lange

Container vol? Breng je afval naar een andere.

Rijen containers, een bekend beeld in Bezuidenhout.
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Een nieuwe lente, een nieuwe voortuin?

Zangtalent van Oost naar West

Sinds 2015 woont Tigran Matinyan in Den Haag. Hij kwam vanuit Moskou hier-

naartoe, om te gaan studeren aan de meest vooraanstaande opleiding voor

klassieke muziek in Europa. En die opleiding staat toevallig in onze buurt, dat is

namelijk het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan. 

In de afgelopen tijd heeft de gemeente het Jan van Rie-

beekplein laten verfraaien. Er is ruimte gecreëerd om

samen te zitten en er is meer groen geplant. Als vervolg

hierop is door Haag Wonen, de gemeente, Voor Welzijn en

het bestuur van de wijkvereniging Bezuidenhout West

(BZH-W) overlegd hoe de hele Jan van Riebeekstraat een

mooiere, vriendelijkere en groenere uitstaling zou kun-

nen krijgen. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers 

Deze straat is de meest gezichtsbepalende straat van BZH-W.

Hier loopt of rijdt elke wijkbewoner dagelijks wel een keer

doorheen. Bovendien is dit, buiten corona-tijd, de doorgaande

looproute van heel veel mensen tussen het station en de kan-

toren in het Beatrixkwartier.

In de komende tijd zal er, hopelijk, een actieplan worden opge-

steld. We gaan samen met de bewoners bekijken hoe de tui-

nen netter en kleurrijker gemaakt kunnen worden, welke hulp

de bewoners hierbij eventueel nodig hebben en hoe we die on-

dersteuning kunnen bieden. We vragen budget aan om tuin-

aarde en planten te kunnen aanbieden. Ook denken we na over

een tuinactiedag met vrijwilligers vanuit de hele wijk, over het

uitlenen van tuingereedschap en over een onderhoudsplan

voor de tuinen.

Wanneer de voortuinen-actie een succes wordt, gaan we in

overleg met de bewoners bekijken hoe het project volgend jaar

in een van de andere straten voortgezet kan worden. 

De ouders van Tigran waren in de jaren ’80

vanuit Armenië naar Moskou verhuisd.

Daar werd Tigran geboren en het zingen

werd hem via zijn moeder – die zangeres

én zanglerares was - met de paplepel in-

gegeven. Vanaf zijn 16e heeft hij in Mos-

kou alle mogelijke zangopleidingen

doorlopen en daarna heeft hij onder an-

dere als solist (tenor) gezongen in het

Moscow Philharmonic Orchestra. In 2015

kreeg hij de mogelijkheid om nóg verder

te studeren en zo kwam hij in onze buurt

terecht. Eén keer eerder was hij in Neder-

land geweest, omdat een vriendin van

hem in Amsterdam woont. Na een master-

opleiding van drie jaar reist hij nu dage-

lijks – tenminste als het géén coronatijd is

– tussen Bezuidenhout-West en Amster-

dam. Tigran zingt nu bij de Nationale

Opera in Amsterdam. 

Het gaf Tigran een vakantiegevoel, toen hij

in 2015 in Den Haag aankwam: een mooi

land, vriendelijke mensen, openbare voor-

zieningen op hoog niveau, de beste oplei-

ding om de hoek. En met wat financiële

steun van zijn ouders maakte dat hij van

dat alles kon genieten. Hij heeft het nog

steeds naar zijn zin in de buurt: een rus-

tige straat, de mensen zeggen elkaar goe-

dendag, hij kan vanaf hier wandelen naar

zee, hij woont vlakbij het centrum, het sta-

tion en – voor hem ook niet onbelangrijk –

de snelweg: naast zanger is Tigran name-

lijk ook een autofanaat en met zijn uit

Rusland meegenomen auto rijdt hij graag

– maar dan niet met operagezang uit de

geluidsboxen, wel met stevige techno-

beats – zo af en toe over de A 12 het land

in.
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Op de site www.bzhw.nl vind je onder

‘Welkom in BZHW’ een welkomst-

filmpje vanuit de wijk en een intro-

ductiefilmpje over de Schenkweg 60.

Vanwege corona is direct contact nu

even ingewikkeld. Vandaar dat vanuit

uit de woonlocatie in december kerst-

kaarten in de buurt verspreid zijn, die

werden beantwoord met “heel veel

chocola voor de bewoners”, aldus Carli

van Winsen van de Kessler Stichting,

die de trajectcoördinator aan de

Schenkweg is. 

Over aanloopproblemen – zoals fiet-

senstalling, rookruimtes, afvalcontai-

ners – is overleg (geweest) tussen o.a.

de buurtbewoners en de Kessler Stich-

ting. Inmiddels is er ook een officiële

begeleidingscommissie actief, die de

gang van zaken rondom de woonloca-

tie nauwgezet in de gaten houdt. In

deze commissie doen naast de ge-

meente, de politie, de Kessler Stichting

en Voor Welzijn, ook vertegenwoordi-

gers van de direct omwonenden en de

wijkvereniging mee. 

Zowel de wijkvereniging als de coronamaatregelen
zijn bijna een jaar geleden van start gegaan. We kij-
ken uit naar een samenleving die weer gewoon func-
tioneert, maar dat zal nog zeker tot de
zomervakantie duren.

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we in de zwaarste

lockdown, waarbij de ingestelde avondklok en de gesloten

scholen veel vragen van de veerkracht van de bewoners. Te-

gelijkertijd zien we rellen met een kleine groep jongeren.

Dit doet pijn, vooral omdat je weet dat er naast handhavers

en politie zoveel bewoners zich vrijwillig en belangeloos in-

zetten om de buurten fijn en leefbaar te houden.

We kunnen melden dat de wijkhuiskamer in het Wijk- en

Diensten Centrum (WDC) ondanks vertraging vanwege het

vandalisme in december (en de coronabeperkingen) met

extra energie wordt voortgezet! Zie ook het artikel over het

WDC elders in dit blad.

Ik schrijf dit eind januari, terwijl er begin februari besluit-

vorming over het parkeervraagstuk in Bezuidenhout-West

(BZH-W) heeft plaatsgevonden. Ruim 4 jaar geleden is dit

door een actieve bewoner op de agenda gezet. En na de en-

quête van de gemeente onder de bewoners is het nu de

verwachting dat de vergunning-tijden per 1 april verruimd

gaan worden. Dat zou tot meer parkeerruimte voor de be-

woners moeten leiden.

Een wijkbewoner heeft gelukkig aangeboden om de wijk-

vereniging te willen helpen met het onderhouden van

www.bzhw.nl en ook hiermee gaan we dit voorjaar aan de

slag!

De wijkvereniging is ook aangeschoven bij de studies voor

het Beatrixkwartier/Utrechtsebaan die vanuit het Central

Innovation District (het gebied tussen de 3 Haagse stations)

door de gemeente worden verricht. De acht wijkberaden in

dit gebied hebben zich verenigd om de leefbaarheid van de

bewoners onder de aandacht te brengen. Jacob Snijders

vertegenwoordigt deze acht wijkberaden (waarbij bijna

50.000 bewoners betrokken zijn).

Stichting ‘KunstVerbind’ begint eind februari het project Lo-

pend Buurtje in BZH-W. Kijk op www.bzhw.nl en op

www.kunstverbind.nl voor meer informatie over dit verbin-

dende project voor en door bewoners uit Bezuidenhout-

West.

In het voorjaar zullen we een (waarschijnlijk digitale) leden-

vergadering organiseren. Behalve de verantwoording en

ons jaarverslag zullen de leden dan bepalen, waar het be-

stuur de aandacht op moet gaan richten. Word daarom lid

(www.bzhw.nl) en denk en praat mee over onze fijne buurt!

Woonlocatie Schenkweg 60 volop in bedrijf

Verruiming parkeertijden in de maak

Sinds november 2020 is de permanente woonlocatie voor voorheen dak- en thuislozen geopend. De mensen,

die hier tijdelijk onderdak vinden, worden door de Kessler Stichting begeleid naar eigen huisvesting elders in

de stad. Van de 80 mensen, die in eerste instantie in het geheel verbouwde pand onderdak gevonden heb-

ben, hebben inmiddels 10 mensen eigen huisvesting gevonden. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West

Mochten er vragen of klachten zijn, dan zijn er de 

volgende contactmogelijkheden: 

n Over de woonlocatie zelf: Kessler Stichting, zie: www.kesslerstichting.nl , ook

24/7 bereikbaar op: 070-8500500, of via info@kesslerstichting.nl

n Over de openbare orde: de politie, 24/7 bereikbaar op 0900 – 8444 of op 112

voor acute noodsituaties

n Over leefbaarheid in de buurt (zoals: verkeersoverlast, afvalproblematiek):

Gemeentelijk Contact Centrum, op werkdagen van 9 – 17 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 14070 of via http://www.denhaag.nl/home/contact.htm.
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Geboren op 14 oktober 1606 in Amsterdam, bleek

Joan Maetsuycker op school een snelle leerling te

zijn. Het was niet verwonderlijk dat hij daarna in aan-

merking kwam om in Leuven rechten te gaan stude-

ren. Nadat hij deze studie met succes had afgesloten,

stapte hij op 29-jarige leeftijd aan boord van een

schip van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie

(VOC) met bestemming Batavia. Daar bekleedde Joan

aanvankelijk de functie van pensionaris van de Raad

van Justitie. Kort daarop werd hij aangesteld als advi-

seur van de regering. In deze hoedanigheid stelde

Joan de zogenoemde Bataafse Statuten op. Dit wet-

boek hield tot het midden van de 19e eeuw zijn gel-

dingskracht.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De 1e, 2e en 3e Joan Maetsuyckerstraat lopen vanaf de Bezuidenhoutseweg in drie aaneengesloten stukken tot waar

zij in een kromming uitkomen op de Hendrik Zwaardecroonstraat.

Joan Maetsuycker, 

bewindvoerder tot de dood aan toe

Joan Maetsuycker (1606-1678), gouverneur-generaal Nederlands-

Oost-Indië van 1653 tot 1678.

Straatnamen

Maetsuycker, die zich wist te omringen met zeer bekwame

medewerkers, maakte snel carrière. Twee jaar na zijn aan-

komst in Batavia werd hij benoemd tot lid van de Raad van

Nederlands Oost-Indië. In 1647 vertrok Joan naar Ceylon,

waar hij tot en met 1651 het gouverneurschap bekleedde.

Na zijn terugkeer in Batavia in 1653 werd hij benoemd tot

het hoogste ambt van gouverneur-generaal. Onder zijn

langdurig bewind lukte het hem de Portugezen en Span-

jaarden, die zich eveneens een stuk koloniaal bewind had-

den toegeëigend, vrijwel geheel uit Indië te verdrijven. Nog

steeds in functie overleed Joan Maetsuycker op 14 januari

1678 op 71-jarige leeftijd in Batavia. Met zijn 25 jaar als be-

windvoerder was Maetsuycker de langst zittende gouver-

neur-generaal ooit. Gemiddeld bleven de koloniale

bewindvoerders niet langer dan een jaar of vier in deze

functie.

Hendrik Zwaardecroon

Als rechtgeaarde Nederlander kunnen we ons niet voorstel-

len dat onze verre voorvaderen de dag konden doorbrengen

zonder het troostrijke vocht, getrokken uit de gebrande

zaden van de tropische koffieplant. Een kopje van deze op-

wekkende en geurige drank na het opstaan, tijdens het

werk, bij een ontmoeting met anderen en ‘s avonds na de

maaltijd, kwam in Nederland pas langzaam op gang nadat

de VOC in de 17e eeuw begonnen was met de aanleg van

koffieplantages in Nederlands Oost-Indië.

Een van de mensen, die het meest heeft bijgedragen aan de

introductie van het kopje koffie in Nederland, was Hendrik

Zwaardecroon, die van 1718 tot 1725 de scepter zwaaide over

Nederlands Oost-Indië. Als gouverneur-generaal breidde hij

de koffiecultuur in de kolonie aanzienlijk uit en zorgde er-

voor dat de verscheping van koffiebonen naar Amsterdam

in belangrijke mate toenam. In tegenstelling tot andere be-

windvoerders rekende Hendrik Zwaardecroon niet alleen de

bevordering van de ‘simpele commercie’, maar ook de stich-

ting van een ‘colonie van lantbouw’ tot zijn taak. Drie jaar

nadat hij zijn ambt als gouverneur-generaal had neerge-

legd, overleed Hendrik in 1728.
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Duurzaam Bezuidenhout

We hebben even getwijfeld: moeten we het hier wel over onszelf

en onze resultaten hebben? Is dat niet teveel borstklopperij? En

toch zijn we best een beetje trots op wat we in tien jaar hebben

gedaan en bereikt. We hebben in ieder geval onze naam eer aan-

gedaan en bijgedragen aan een duurzaam Bezuidenhout. Wat dat

laatste betreft zijn er misschien geen bergen verzet, maar één

steentje kan ook al heel wat losmaken. Met die overtuiging zet

een groep van negen vrijwilligers zich enthousiast in voor de wijk.

Maar nu genoeg over onszelf. Hieronder volgen kort enkele voor-

beelden van projecten waarbij ook Duurzaam Bezuidenhout een

rol heeft gespeeld.

Buurtcoöperatie deelauto

24 Huishoudens in Bezuidenhout ontvingen op 1 februari de sleu-

tel voor vier elektrische auto’s. Deze auto’s gaan ze delen in een

buurtcoöperatie. In eerste instantie is dat op proef. Over een half

jaar beslissen de deelnemers of ze hun eigen auto definitief weg-

doen. Een van hen, Lauri de Boer uit de Adelheidstraat, is zeer en-

thousiast. “Minder autorijden, meer delen. Zo moet het.” (Lees

haar verhaal op https://www.bezuidenhout.nl/duurzaam/).

De deelauto is een initiatief van Wij Zijn Deel en wordt in onze

wijk ondersteund door Duurzaam Bezuidenhout. De werkgroep

zet zich al sinds 2017 actief in voor een elektrische deelauto voor

de wijk. Dat leidde in 2018 tot de introductie van een elektrische

deelauto van Buurauto (later MyWheels). Van deze auto maakten

zo’n 35 wijkbewoners gebruik. 

Straataanpak Van Reesstraat

Een ander project dat vorig jaar van start is gegaan, is de straat-

aanpak Van Reesstraat. Hierbij ondersteunen de gemeente Den

Haag en Rabobank 101 woningen, verdeeld over 24 verenigingen

van eigenaren (VvE’s), om te verduurzamen. Op dit moment wor-

den de bouwtekeningen van de woningen vertaald in 3D-model-

len. Straks kunnen de VvE’s zien welke investeringen in duurzame

maatregelen wat opleveren, en op grond daarvan beslissingen

nemen. Duurzaam Bezuidenhout ondersteunt dit project commu-

nicatief en met informatie. Zo is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt

van de enquête Duurzaam Haagse Hout, die mede door Duur-

zaam Bezuidenhout is samengesteld en uitgevoerd.  

Pleinen in Oost

Inmiddels heeft de gemeenteraad de ontwerpen voor de pleinen

in Bezuidenhout-Oost in fase 3 aangenomen. Daarmee wordt Be-

Trots op wat er is bereikt

Duurzaam Bezuidenhout zet zich al zo’n tien jaar in voor

een duurzame en leefbare wijk. En niet zonder succes, zo

blijkt ook uit een aantal recente projecten waarbij de

groep van negen enthousiaste vrijwilligers betrokken is. 

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout,  

Foto: Valerie Kuypers
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zuidenhout veel groene, openbare ruimten rijker. De trekker van

dit project is de Werkgroep Pleinen. Van deze werkgroep maken

ook Duurzaam Bezuidenhout-leden Annemiek Tromp en Melvin

Kaersenhout deel uit. Het pleinenproject zorgt niet alleen voor

een betere woonomgeving en ruimte waar buurtbewoners elkaar

kunnen ontmoeten, maar door het groen ook voor minder 

hittestress. 

Afval, luchtkwaliteit en bomen

Andere onderwerpen waar Duurzaam Bezuidenhout op dit mo-

ment nadrukkelijk naar kijkt, zijn afvalwerking en recycling, lucht-

kwaliteit, waterhuishouding (met slimme regentonnen) groen

(boomspiegels en geveltuintjes), en - met Duurzaam Den Haag -

naar een duurzame warmtevoorziening. Zodra daar meer over te

vertellen valt, laten we zeker van ons horen. Ondertussen kunt u

ons natuurlijk gewoon volgen op de website en Facebook.

De deelnemers van de deelautocoöperatie ontvangen 

de sleutels van hun auto’s.

Boomspiegel-tuiniers gezocht 

Wist u dat iedereen in Den Haag in een boomspiegel een

tuintje mag aanleggen? Hiervoor is geen vergunning nodig.

Nog mooier: in veel gevallen doneert de gemeente zelfs

plantjes.  

Duurzaam Bezuidenhout kan hierbij helpen met het aanvra-

gen van een collectieve subsidie voor de wijk. Tegelijkertijd

zoeken we (groepjes) mensen die een boomspiegel willen

adopteren. Heeft u groene vingers en wilt u graag een groe-

nere straat? 

Meld u dan aan via duurzaambezuidenhout@gmail.com

PS: We zijn ook heel blij met bollen en plantjes die u zelf niet

meer gebruikt.



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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EXPATSTheme of the month: 

Be generous with your time 

February is already here; we are still in lockdown and travel planning is

tricky and uncertain. Going back home, having friends or family flying

over is on hold for now. Therefore, for the moment we only can make

the best of what we have. 

What do we have? More time. More time at home and in the imme-

diate environment. Now the questions beg, what can we do with this

extra time? Is there a way we can put it to good use for both ourselves

but also for the ones around us? What actions can we take to get out

of this situation a bit better, slightly improved?

The answers to the above questions will be diverse and a source of in-

spiration if shared. Let’s find a way to share all the great ideas and ini-

tiatives, send us an email to the below address. In the meantime, there

are some ongoing activities worth mentioning: 

Want to practice your Dutch and help the environment? Then 52we-

kenduurzaam.nl, 52 sustainable weeks, is an excellent activity. It was

started by three entrepreneurs from the Hague and Utrecht and every

week there is a new idea to put in practice, benefiting both our well-

being but also the wellbeing of our environment. It is fun, easy and

brings into attention all the small details we can tweak in our lives to

make a difference for the better. 

Another great social initiative in Bezuidenhout is coming from two of

our neighbors: Marina, a track-and-field and a marathon athlete, and

Patricia, a certified Zumba instructor, who observed the sedentary life-

style the majority of us are adopting and started an activity against

this. They have been organizing outdoor sport sessions for children

and young teenagers, focusing on resistance, toning exercises and

sport games. The sessions (dependent on the latest COVID regulations)

take place on Sundays at 11:00 in the Vlaskamp park, 1 hour long and

totally free. With these sessions, they want to encourage children and

young teenagers to exercise and enjoy the beautiful surroundings of

our neighborhood. If you want to join, please send them a WhatsApp

message to 0642550032.

Let us end with a challenge! How well do you know the neighborhood

and also how well do you normally pay attention to your surroun-

dings? Take a look at the picture and let us know where was this taken.

In case you do not recognize it, you will have an additional purpose for

your next walk. 

Would you like to find out more about a specific topic from our

neighborhood? Please send us an email to

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Short
■ ■ ■ Bombardment – For award-win-

ning writer Tomas Lieske, who spent his

childhood in Bezuidenhout, the post-war

period was great. The bombardment had

made the district one big playground.

Read the interview with Lieske on page

13.

■ ■ ■ Commemoration – Due to the lock-

down, for the first time in its 75-year his-

tory, no public is welcome at the

commemoration of the bombing of 3

March 1945. However, the events can be

followed via livestreams. For links to the

websites, see page 19.

■ ■ ■ In memoriam - Bram van der Vlugt,

a famous actor who gained national

fame in his role as Saint Nicholas, died

late last year of corona. Van der Vlugt

(86) spent the war years in Bezuiden-

hout, after he and his family had to leave

their home in Scheveningen. Page 9.

■ ■ ■ High-rise buildings – The municipa-

lity of The Hague wants to build 25,000

new homes over the next 20 years. Part

of it in Bezuidenhout, which grows from

17,000 to 37,000 inhabitants. But the mu-

nicipality does not pay attention to the

extra facilities that are needed for this,

such as schools, general practitioners,

greenery, sports facilities and play-

grounds. What awaits us, you can read on

pages 16 and 17.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout. De krant verschijnt

vijf keer per jaar in een oplage van bijna

11.000 exemplaren. De volgende uitgave

van Bezuidenhout Nieuws, nr. 77, ver-

schijnt in de week van 14 t/m 20 juni 2021.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Marijn Smit, 

Cristina Popescu, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

5 Plant te groot? Naar het asiel

7 Nog geen besluit over betondorp in de wijk

11 Parels Bezuidenhout zijn weer terug

13 De leukste jaren van voetbalinternational Kishna

16 Voorzitter Stichting 3 maart '45 neemt afscheid

19 Koffie uit Bolivia

21 Van krantenjongen tot filmproducent

27 Rijcklof van Goens, 

beste medewerker van Maetsuycker

29 Meer afval in het Haagse Bos

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00

Op de cover
Koningsdag 2021, de 54e verjaardag van Willem Alexander, zal als gevolg van

corona opnieuw sober worden gevierd. In tegenstelling tot vorig jaar toen de

koninklijke familie thuis bleef op Huis ten Bosch, gaan de Oranjes deze keer

naar Eindhoven om de festiviteiten bij te wonen. Maar zonder publiek; dat kan

nog niet. Ook Bezuidenhout zal Koningsdag bescheiden en in eigen beperkte

kring moeten vieren. De altijd druk bezochte vrijmarkt op het Spaarwaterveld

gaat wederom niet door.  

En verder:



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.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Elke woensdag- en vrijdagochtend is de Speelotheek geopend* in

de Bezuidenhut. Op deze ochtenden kunnen kinderen samen met

hun (groot) ouders speelgoed ontdekken en lenen.

Terwijl de kinderen spelen, kunnen de volwassenen genieten van

een kopje koffie of thee. Voor deze ochtenden zijn wij op zoek

naar een extra vrijwilliger, die tevens de rol van coördinator op

zich wil nemen. Dit houdt in dat je naast het uitlenen van speel-

goed en het te woord staan van de kinderen en hun ouders ook

een stukje administratie doet. Dat is onder andere het invoeren

van de klantgegevens in de computer en het up-to-date houden

van het programma. Lijkt je het leuk om deel uit te maken van

deze gezellige groep? Stuur dan een mail naar:

Lucycoenen@gmail.com

*tijdelijk gesloten i.v.m. de Corona maatregelen

Gezocht: Gastvrouw/
gastheer Speelotheek

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Sam Bankert en Amel Badaoui zijn in september 2019 het

asiel gestart in hun woonhuis in De Sillestraat 131. Jaar-

lijks ontvangen ze ruim 100 planten die ze ook weer weg-

geven.

Sam is opgegroeid op het platteland van West-Friesland

waar zijn vader een leliekwekerij had. Hierdoor kreeg hij

al vroeg affiniteit met de natuur. Planten die hij bij het

afval zag staan, nam hij mee naar huis. Vervolgens kwam

hij op het idee om een plantenasiel te beginnen doordat

een kennis er eentje had. 

Amel is opgegroeid in de bergen in Zuid-Spanje in een

huis omringd door een grote tuin. Als klein kind hielp ze

de tuinman en later heeft ze studies in permacultuur ge-

volgd (hoe kun je de natuur nabootsen om een duurzame

leefomgevingen te maken

https://nl.wikipedia.org/wiki/Permacultuur). Door zelfstu-

die en uitproberen heeft ze veel expertise over uiteenlo-

pende planten gekregen. Ook hun woonkamer, het asiel,

zien ze als experimenteeromgeving om nieuwe ervaringen

met planten op te doen.

In eerste instantie was het opvangcentrum alleen gericht

op de planten zelf. Nu willen Amel en Sam de mensen laten

zien dat planten levende wezens zijn en geen meubelstuk-

ken. En hoe je alledaagse spullen kunt hergebruiken. Zo is

het terras in de tuin van afvalhout gemaakt en het regen-

water wordt opgevangen om de planten in huis water te

geven.

Emigreren

Mensen komen om verschillende redenen planten bren-

gen: omdat ze op vakantie gaan of omdat ze emigreren. Of

de plant groeit niet meer zo goed, is te groot geworden of

te groot gekocht. Of men wil een andere type plant of een-

tje die makkelijker te verzorgen is. Oorzaak van de meeste

problemen bij planten is een te kleine pot, vertellen Amel

en Sam. Het asiel krijgt veel bananenplanten omdat deze

snel heel groot worden. Ook worden veel orchideeën ge-

bracht. Het is te merken als die in de aanbieding zijn ge-

weest: als de orchideeën zijn uitgebloeid worden ze naar

het asiel gebracht.

In principe worden alle planten weggegeven. Sommige

blijven echter in het asiel. Sam wijst de bananenplant aan,

die snel groeit en binnenkort naar buiten moet. Andere zijn

ondertussen in elkaar gegroeid, zoals de aspergeplant en

de kerstster die voor het raam staan. Amel vertelt dat ze

planten bewust bij elkaar zetten, zodat ze onder invloed

van elkaar beter groeien. 

Als mensen een plant komen ophalen, helpen Sam en Amel

bij het kiezen en geven advies hoe de plant het beste ver-

zorgd kan worden. Heeft iemand weinig ervaring met plan-

ten, dan geven ze een soort mee die makkelijk te verzorgen

is, zoals een vetplant, cactus of graslelie. Sommige planten

hebben echter specifieke zorg nodig en worden alleen ge-

adviseerd aan iemand die hier ervaring mee heeft, zoals

een vleesetende plant die op regenwater leeft. 

Amel en Sam adviseren dringend: planten zijn geen deco-

ratie. Ga er bewust mee om en zorg er goed voor.

Plant te groot? Naar het asiel

De meeste mensen zijn bekend met een dierenasiel. Maar van het bestaan van een plantenasiel heeft niet ieder-

een gehoord. Er zijn er ongeveer vijftig in ons land en één daarvan staat in Bezuidenhout.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto: Els Smeets

n    Tip: planten die je in de winkel koopt, zitten in een

       te kleine pot. Zet ze thuis daarom direct in een

       grotere pot zodat ze het goed blijven doen.

n    Je kunt kamerplanten én tuinplanten bij het 

       asiel brengen.

n    Het plantenasiel wordt opgenomen in de 

       Parels van Bezuidenhout.

n    Instagram: plantenasielbezuidenhout voor o.a. 

       een overzicht van de planten uit het asiel.

n    Facebook-groep: Plantenasiel Bezuidenhout voor 

       o.a. advies over je planten



Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97

Op vertoon bezuidenhout nieuws en actie geldig t/m 30 april.

VAN WOERDEN

TWEEWIELERS
� EST. 1953 �

Theresiastraat 304, 2593 AX  Den Haag

(070) 385 0424 -  info@vanwoerden2wielers.nl

Nu met gratis fietsslot bij aankoop van de Batavus Finez Ego en Fonk 3/7

Van alle luxe voorzien!
De Batavus Finez E-go® Power Exclusive is het topmodel van de 

Finez-serie. Deze zeer complete elektrische stadsfiets is van alle luxe

voorzien. Zo heeft hij een geïntegreerde accu, riemaandrijving, 8 ver-

snellingen, schijfremmen en een volledig nieuwe verlichtingset. Met

de Batavus Finez E-go® heb je een top e-bike die je voor elke rit kan

gebruiken! Doordat de Finez E-go® Power Exclusive voorzien is van

een riemaandrijving, is deze elektrische fiets nóg stiller, waardoor je

optimaal van elke rit kan genieten.
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Wethouder in het nauw: 
voorlopig geen betondorp

Onze wijk staat aan de vooravond van een grote transformatie. Als het aan de gemeente ligt, komen er vele

nieuwe woontorens tussen de treinstations Laan van NOI en Centraal. De wijk zal van 17.000 naar 37.000 in-

woners groeien. Al deze ideeën zijn opgeschreven in de structuurvisie Central Innovation District (CID). Op

woensdagavond 2 februari was het de beurt aan de hele gemeenteraad. Zouden zij instemmen met deze

grootse bouwplannen? Het werd een lange avond met als resultaat dat wethouder Anne Mulder het CID-

plan voorlopig terugtrekt. 

Tekst: Mark Hoogland, Foto: Koen de Lange

Strijd tegen grootse bouwplannen loont

Eind januari werd het plan al behandeld in een commissie-

vergadering van de gemeenteraad. De kritieken waren

toen al niet mals. Er werd al gesproken over de komst van

het Haagse Betondorp of Braziliaanse favela's. In het hui-

dige plan ligt de nadruk op bouwen, bouwen en nog eens

bouwen. Plannen rondom prettig wonen, een leefbare

buurt met goede voorzieningen zijn niet terug te vinden.

En dat steekt. Bij bewoners en ondertussen gelukkig ook

bij gemeenteraadsleden. 

De wethouder leek al aan te voelen dat de plannen in deze

vorm niet geaccepteerd zouden worden. Mulder bleek de

zorgen van de bewoners zelf ook te delen. Hij heeft aange-

geven niet alleen te bouwen om te wonen, maar ook om

goed te kunnen leven. Dus, volgens Mulder, pas bouwen als

de noodzakelijke voorzieningen geregeld zijn. 

Om daarin tegemoet te komen voegde Mulder daags voor

de raadsvergadering het voorstel  ‘Referentienormen maat-

schappelijke voorzieningen’ toe. Hierin staan verschillende

uitgangspunten voor het realiseren van voorzieningen.

Maar voor de raadsleden kwam dit voorstel te laat om het

nog te kunnen beoordelen. Daarbij gelden deze referentie-

normen niet voor grote projecten die al in een vergevor-

derd stadium zijn. Voeg daaraan toe dat er nog grote

onduidelijkheid over de financiering van deze voorzienin-

gen bestaat en dat het helder is dat het draagvlak voor het

CID-plan voorlopig ver te zoeken is in de gemeenteraad. En

zo zat er voor de wethouder niets anders op om het CID-

plan terug te nemen. Waar zijn voorganger Revis nog wel

eens wilde doordrammen lijkt Mulder gevoeliger te zijn

voor de kritieken uit de gemeenteraad.

Wordt vervolgd

In de hoop de gemeenteraad gerust te stellen heeft Mulder

beloofd om binnen enkele weken terug te komen met een

‘comfortbrief’. Hierin zal hij ingaan op de kritieken vanuit

de gemeenteraad. Daarnaast wil de gemeenteraad eerst

nog een besluit nemen over het voorstel van de referentie-

normen maatschappelijke voorzieningen. Het wijkberaad

Bezuidenhout heeft al te kennen gegeven deze referentie-

normen goed te bestuderen. Zijn het reële normen? Vol-

doet Bezuidenhout er nu al aan? En hoe zit het dan in de

toekomst? 

Kortom, het besluit over het CID-plan schiet de vertraging

in. Het is daarmee niet van de baan. Hopelijk zien we in de

vernieuwde plannen terug wat de gemeente van plan is

om onze wijk in de toekomst leefbaar te houden. 

Grotiustorens in aanbouw. Meer woontorens zullen volgen.
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Stel: we hebben geen Wijkberaad Bezuidenhout, maar

een wijkparlement dat we mogen kiezen. En de partijen

in dat Bezuidenhoutse parlement moeten uitmaken wie

onze wijk gaat regeren, met wijkministers, en als gelijke

onder allen een wijkpremier. De wijkminister van straat-

vuil zou onze straten schoon moeten houden, met een

speciale taak voor de onder hem of haar vallende wijkse-

cretaris van hondenpoep. En de wijkminister van leef-

baarheid moet met zijn of haar wijksecretarissen van

scholen, speeltuintjes en huisartsen er goed op letten

dat we met al die nieuwe huizen en al die nieuwe Bezui-

denhouters elkaar niet de wijk uit gaan dringen.

Wie zouden die wijkregering moeten gaan vormen, als je

kijkt naar de stemmen die die Bezuidenhouters op 17

maart uitbrachten voor de Tweede Kamer? Die ene stem-

mer in onze wijk op de Partij van de Eenheid (islamitisch)

heeft wel heel erg het nakijken, evenals zijn helemaal al-

leenstaande lotgenoot van Vrij en Sociaal Nederland

(anti-lockdown, corona valt wel mee). Dan deed U-Buntu

Connected Front het met drie Bezuidenhoutse stemmen

net iets beter. Ik moet toegeven dat lijst 29 me op dat

origami-stembiljet volkomen ontgaan was, maar ze

komen vooral op voor de Afrikaanse en Caribische stem.

Partijen die zo weinig kans maakten op winst dat ze niet

eens verliezers genoemd kunnen worden. De echte win-

naars zouden in onze wijk al lang twee verkenners heb-

ben aangewezen die in het wijkcentrum gaan kijken

welke partijen de meeste kans maken een wijkcoalitie te

gaan vormen. Net als een eindje verderop aan het Bin-

nenhof zouden in onze wijk VVD en D66 het voortouw

nemen bij verkennende gesprekken voor een wijkcoali-

tie, alleen liggen de verhoudingen anders: D66 kan als

grootste partij (27,7 procent) de wijkpremier gaan leve-

ren, de VVD volgt op enige afstand met bijna 19 procent.

Bijna voldoende voor een meerderheid in het wijkparle-

ment, maar nog niet helemaal. Maar liefst zeven partijen

haalden elk genoeg stemmen om deze Grote Twee aan

een meerderheid te helpen: zie hier de versplintering van

de landelijke politiek die zich ook in onze wijk aftekent.

GroenLinks kan dan als nummer 3 zijn hand opsteken: de

partij handhaafde zich met bijna 9 procent in Bezuiden-

hout, beter dan aan het Binnenhof, terwijl het samen

met PvdA en SP een links blok vormt dat de landelijke

verhoudingen aardig weerspiegelt. Opvallend daarente-

gen is dat uiterst rechts zich in Bezuidenhout minder

manifesteert: nummer 4 PVV trok samen met Forum

voor Democratie en JA21 veel minder stemmen in onze

wijk dan in het hele land. Daarvoor heeft onze wijk dan

een net iets te links-liberaal gezicht. 

Wijkverkenners

Een vogelverschrikker waakt over het pas ingezaaide bloemen-

veldje bij het elektriciteitshuisje aan de Carel Reinierszkade. “Er

zat meteen een merel bij, maar nu hebben we geen vogel meer

gezien”, zegt Maartje Henket, die met buurvrouw Miriam ten

Horn het voortouw nam om een wilde bloemenmix te zaaien in

een kaal stukje grond waar voorheen struiken stonden.

Maartjes vriend Niels van Scheppingen timmerde een houten

skelet en bekleedde dat met plastic bubbels en oude kleren.

Mondkapje en zonnebril erbij en de pop bleek afschrikwekkend

genoeg, niet alleen voor vogels. “Honden staan er naar te blaffen

en sommige mensen schrokken zich dood toen ze er ’s avonds

langsliepen”, merkte Maartje. “Maar nu zijn ze er wel aan ge-

wend.”
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

De mondhygiënist is dé professional in preventieve mondzorg en 
voorkomt mondproblemen voor ze ontstaan.

Voorkomen is namelijk beter dan genezen!
Door regelmatig een bezoek te brengen aan de mondhygiënist voorkom 
je o.a. gaatje, tandvleesproblemen, een slechte adem en gevoelige tanden.
Dat is belangrijk, want een gezonde mond draagt bij aan een algehele
goede gezondheid.

Maar ook als er problemen zijn helpt de mondhygiënist je mond weer 
gezond te krijgen.

Jong geleerd oud gedaan
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met een goede gebitsverzorging. 
Een gezond kindergebit draagt namelijk bij aan een gezond blijvend gebit.

U kunt bij ons terecht voor bleken van u tanden!

Mondhygiënist met 20 jaar ervaring

Carolina van Nassaustraat 161

2595 SX  Den Haag

Telefoon (070) 220 75 36

E-mail: info@beatrixmondzorg.nl

Lid van:

Een leven lang schaamteloos lachen
en pijnloos eten? 
Bezoek de mondhygiënist.

Tot 18 jaar worden behandelingen 
volledig vergoed vanuit de basisverze-
kering en zijn deze dus kostenloos
voor ouders.

Met een aanvullende verzekering voor
de tandarts is een bezoek aan de
mondhygiënist vaak grotendeels 
vergoed door de zorgverzekeraar voor
iedereen boven de 18 jaar!

Bel nu voor een afspraak: 

of bezoek onze website: 

www.beatrixmondzorg.nl

We hopen u snel te zien!

(070) 220 75 36

Nieuw in Beatrixkwartier
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Zaterdag 11 september 2021 staat de twaalfde 

‘Parels van Bezuidenhout’ gepland. Ik zeg gepland, 

want we weten pas een goede maand van tevoren

of dit definitief doorgaat.

Tekst: Esther Nijhoff

Voor wie nieuw is in de wijk of om een andere reden nog niet be-

kend is met de Parels, de uitleg.

‘Parels van Bezuidenhout’ is een wijkevenement voor iedere Be-

zuidenhouter met een passie, en dat kan van alles zijn. Leeftijd

speelt geen rol, van jong tot oud, iedereen kan meedoen. Als je er

maar enthousiast en gepassioneerd mee bezig bent. Dit jaar is er

bijvoorbeeld een Parel die een plantenasiel heeft, daar kun je te-

recht met je plantje dat je niet wilt weggooien. Er zijn ook schil-

ders, dichters, tekenaars, meubelmakers, muzikanten en ga zo

maar door.

Wie ook meedoet, is de voormalig coördinator van de Parels, Will

Snijders-Twilt. Zij heeft 11 jaar met heel veel enthousiasme, liefde

en tijd de Parels gecoördineerd, waar we haar hierbij alsnog van

harte voor willen bedanken. Deze keer doet zij mee als parel met

haar passie voor het maken van sieraden.

De nieuwe coördinator heet Anna Schilizzi. Haar willen we hierbij

verwelkomen en heel veel plezier en succes wensen samen met

de rest van het team.

Spannend

Zelf doe ik ook al een paar jaar mee. Het heeft even geduurd voor

ik die beslissing genomen had, want het is best spannend om je

werk openbaar te maken. Wat ook meespeelt, is dat door dage-

lijkse drukte de tijd en rust soms ontbreken om bezig te zijn met

je hobby. Maar ik kan u vertellen dat als je eenmaal op dreef

bent, je er steeds meer zin in krijgt. Bij mij werkt een deadline

heel goed, die geeft me de stimulans en genoeg inspiratie om

lekker aan de gang te kunnen zonder dat ik me laat storen. Mijn

passie is te herkennen aan in de basis strakke zwart-witte teke-

ningen van dieren, ingevuld met tekeningen die weer heel vloei-

end en natuurlijk zijn. Verder is het ook een enorm leuke manier

van verbinding met je buurt, je leert mensen, die je misschien al

kent van gezicht, weer op een andere manier kennen.

Er zijn al veel leuke aanmeldingen binnen, maar er zijn ongetwij-

feld veel meer pareltjes in Bezuidenhout. Hoe meer hoe beter

want hoe leuker de route voor de bezoekers wordt. Dus wil je

meedoen dan kun je je nog aanmelden tot 30 april, bij

parels@bezuidenhout.nl. Als je zelf niet de ruimte hebt om je

werk tentoon te stellen, of je het niet prettig vindt om dat in je

eigen omgeving te doen, dan worden de mogelijkheden bekeken

om elders je passie te delen, zoals in het buurtcentrum.

Wil je meer informatie en blijf je graag op de hoogte van de Pa-

rels dan kun je terecht op de volgende sites:

www.parelsvanbezuidenhout.nl

https://www.facebook.com/ParelsvanBzh

Parels 
De Parels zijn terug



Stichting 
Wijkberaad Bezuidenhout

Dit jaar op 31 mei. De plaats is i.v.m. de Corona

maatregelen nog nader te bepalen.

Wilt u erbij zijn, meld u dan aan via 

wijkberaad@bezuidenhout.nl.

Het jaarverslag 2020 en agenda staan vanaf 

17 mei online op Bezuidenhout.nl bij menu 

bewoners/wijkberaad

Bewonersvergadering 2021

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Voor kleine reparaties kunt u Voor kleine reparaties kunt u 

zonder afspraak terecht!zonder afspraak terecht!

 

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!
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De terugkeer van Ricardo Kishna bij ADO Den Haag vorig

jaar, bracht voor de al jong als prof doorgebroken linksbui-

ten (nu 26) een verrassend weerzien met de plek waar zijn

voetbalcarrière begon. "Ik wilde in de zomer met vrienden

voetballen en waar kan je dat nu beter doen dan op een

oude vertrouwde plek: het VUC-terrein." Tot zijn verbazing

bleek de club voor oud-leden geen uitzondering te maken,

ook al zijn ze topvoetballers geworden. "We werden ge-

woon van het veld gegooid!"

Balverliefd

Kishna's jeugd in Bezuidenhout stond al vroeg in het teken

van de bal. Opgroeiend aan de Van Lansbergestraat was Ri-

cardo net 5 toen zijn vader hem aanmeldde voor een proef-

training bij de club waar hij zelf had gespeeld, VUC. "Ik was

altijd al met een bal bezig: thuis, op straat, op school." De

eerste kennismaking met het echte voetbal herinnert hij

zich nog als de dag van gisteren. "Dat was onder Carlos

Koswal, die nog met mijn vader had gespeeld." Die eerste

training smaakte voor beide partijen direct naar meer.

"Zonder dat ik het idee had dat daar iets groots uit zou

kunnen groeien."

Niet alleen bij VUC liet Kishna geen mogelijkheid voorbij-

gaan om aan zijn voetbalvaardigheden te schaven. "We

voetbalden op het pleintje bij Knabbel & Babbel, op het

Spaarwaterveld, het Vlaskamp, eigenlijk overal. Als we

zwemles hadden gehad in Overbosch, gingen we direct

naar de overkant om nog een uur te voetballen." Waar het

uiteindelijk niet van zou komen, was schitteren in het

schoolvoetbalteam van de Van Hoogstratenschool. "Wat ik

me wel kan herinneren, waren de sportdagen op het Spaar-

waterveld. Daar keek ik het hele jaar naar uit." 

Knop om

Was voetbal bij VUC voor Kishna vooral plezier, toen ADO

Den Haag zich meldde, werd het een serieuzere bezigheid.

Met de overgang naar het Zuiderpark had hij het aanvan-

kelijk moeilijk. "Ik was gehecht aan mijn vrienden bij VUC,

had daar een leuke trainer, mijn vader was leider." Toen hij

besefte dat hij in het voetballen sportcarrière kon maken,

zette Kishna echter een knop om. "Ik werd doorgeschoven

naar een hogere leeftijdscategorie. Toen realiseerde ik me

dat ik wat goed deed en dat wilde ik blijven volhouden."  

Op zijn 13de aangetrokken door Ajax, schopte Kishna het

onder meer tot nationale jeugdelftallen, Jong Oranje, een

landskampioenschap met de Amsterdammers en een lu-

cratieve transfer naar Lazio Roma. Knieblessures hielden

hem daarna lang aan de kant, maar dit seizoen vierde hij

na 1168 voetballoze dagen zijn rentree bij ADO Den Haag.

"Ik heb vaak genoeg gedacht: waar doe ik het voor? Maar ik

ben blijven vechten." 

Dat doorzettingsvermogen bracht hem ook weer terug in

de wijk waar hij met voetballen begon. "Ik heb nog steeds

vrienden die in de Theresiastraat wonen en ken daar ook

alle tentjes: de Surinees, de Appie's, Harput om shoarma te

halen." Dat hij bij VUC niet direct een warm onthaal kreeg,

doet niets af aan zijn goede jeugdherinneringen. "Bij VUC

heb ik als onschuldig jochie de allerleukste tijd gehad. Als

er eens een wedstrijd was afgelast, zat ik huilend thuis." 

Voetbalinternational had bij VUC allerleukste tijd

Hij werd al jong landskampioen met Ajax. Speelde op het hoogste niveau in Italië en Frankrijk. Werd als ver-

loren zoon binnengehaald bij ADO Den Haag, de club waar hij het eerste deel van zijn jeugdopleiding genoot.

Toch bewaart Ricardo Kishna de beste herinneringen aan zijn vroegste voetbaljaren bij VUC.

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Laurens Lindhout/ADO Den Haag



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen

Manicure

Manicure met lakken

Pedicure

Spa pedicure

Parels

Toon je talent als 

Parel van Bezuidenhout

op 11 september

Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie en

vind je het leuk om die te delen met de inwoners van 

Bezuidenhout? Doe dan mee aan de Parelroute en ont-

moet én verras je wijkgenoten. Meld je aan voor 30 april

a.s. bij het Parelteam via e-mail parels@bezuidenhout.nl 

www.parelsvanbezuidenhout.nl  

van... Bezuidenhout

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

BEKIJK ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE  

WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL

Traiteurslagerij Ammerlaan

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering
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“Niet veel later kwam ik te voetballen bij FC Den Haag, nu

ADO Den Haag. Mijn trainer was tevens fysiotherapeut en

bij hem heb ik gezien dat mijn twee passies, voetbal en fy-

siotherapie, goed te combineren zijn. Sindsdien heb ik niet

anders gedaan.”

“Tijdens mijn loopbaan als voetballer kwam ik in Bezuiden-

hout te wonen, in de Joan Maetsuyckerstraat. In die peri-

ode heb ik ook mijn opleiding tot fysiotherapeut voltooid.

Na mijn profcarrière ben ik nog een tijdlang fysiotherapeut

bij ADO Den Haag gebleven, ik combineerde dat met mijn

praktijk hier aan de Bezuidenhoutseweg. Dat waren lange

dagen. Maar ik deed het met plezier.”

“Dit pand is gekocht door meneer Stoop, indertijd de voor-

zitter van ADO Den Haag. Ik kon het van hem huren om

mijn eigen praktijk te beginnen. Dat is nu dertig jaar gele-

den. Inmiddels is het pand mijn eigendom. Het is een

prachtig gebouw op een prima locatie. Ministeries en ver-

schillende bedrijven zitten om de hoek, dat leverde meteen

klanten op. En ik wilde mensen ook goed kunnen ontvan-

gen. Dan heb je gewoon ruimte nodig.” 

Fitness

“Wij hadden vanaf het allereerste moment ook fitnessap-

paratuur beschikbaar voor het herstel van onze patiënten.

Dat is nu bijna standaard maar dat was vroeger niet zo. Op

ruimte werd nogal eens bezuinigd, een kamer en een tafel,

daar moest je het mee doen. Zo zijn wij dus niet begon-

nen.”

“In het begin werkte ik hier met één collega, nu werken we

met z’n vijven. Ieder heeft zijn specialiteit. Ik behandel zelf

volgens zowel westerse als ook de meer oosterse benade-

ring. Mijn uitgangspunt is dat de mens centraal staat, niet

de klacht. Je behandeltechniek kan nog zo goed zijn, als je

vergeet dat er een mens met een heel verhaal achter die

klacht zit dan werkt het niet. Je moet een goede relatie

met de patiënt hebben. Daar hoort bij dat mensen zich hier

goed ontvangen voelen. Er zijn veel patiënten die vooraf-

gaand aan een operatie hier oefenen en dan door gaan

naar mijn collega’s of mij. Dat werkt prima.”

“Er is veel werk in de praktijk maar ik wil het wel langzaam

aan wat rustiger aan gaan doen. Ik ga eerst kijken of ik het

werken op vrijdag kan overslaan. En als dat lukt, dan de

woensdagmiddag. Daarna misschien de maandag.”

“Of ik het werk niet zal missen? Ik heb de afgelopen 30 jaar

hard gewerkt, maar daarbuiten is er genoeg te doen en te

ontdekken. Het profvoetbal heeft me een versleten heup

opgeleverd dus qua sporten en bewegen zijn er grenzen.

Maar golfen en wandelen met de hond gaan prima. We

hebben ook een huis in Frankrijk, richting het zuiden. Daar

wil ik graag meer tijd besteden, ook om de omgeving te

ontdekken. En er staat hier een mooie praktijk die door kan,

ook als ik er niet ben.”  

De mens staat centraal bij Edwin Purvis

“Ik woonde vroeger in Wassenaar en speelde in de jeugd bij Blauw Zwart. Nadat ik voor het eerst bij de fysio-

therapeut was geweest voor een blessurebehandeling, was het voor mij duidelijk: ik wilde fysiotherapeut

worden”. 

Profvoetballer en fysiotherapeut

Tekst: Marijn Smit, Foto: Koen de Lange



Lia groeide op in Hilvarenbeek (Brabant) en ging later stu-

deren en wonen in Wageningen. In 1995 kwam ze samen

met haar man te wonen in het Bezuidenhout. Ze voelde al

snel de behoefte de wijk beter te leren kennen. Als ze door

de wijk liep en de mengeling van oude en nieuwe gebou-

wen zag, vroeg ze zich af wat het verhaal hier achter zat.

Ze koos ervoor om vrijwilligerswerk te gaan doen: “Zo word

je meer onderdeel van de wijk en help je die ook verder uit

te bouwen”. Ze reageerde op een advertentie voor nieuwe

redactieleden in het wijkblad (dat toen Bezuidenhout Koe-

rier heette) en hoorde zo veel over allerlei nieuwtjes in de

wijk. Door de doop van haar zonen kwam ze in contact met

de pastoor van de parochie St. Liduina, waar ze samen met

haar gezin onderdeel van de kerkgemeenschap werd en

acht jaar hielp bij het kerkblad. In de pr-commissie vroeg

Jeanette Doll (de eerste voorzitter van Stichting 3 maart

’45) haar om penningmeester te worden. In 2015 werd ze

voorzitter en nu na twaalf jaar is het voor haar tijd om het

stokje door te geven.

Lia is een heel actieve vrouw met een groot sociaal hart; ze

heeft inmiddels 25 jaar vrijwilligerswerk in Bezuidenhout

gedaan. Toen haar zonen opgroeiden en gingen sporten,

zette ze zich in voor de voetbalvereniging VUC, waar ze

jeugdvoorzitter onderbouw was en tien jaar lang school-

voetbaltoernooien organiseerde voor kinderen van de ba-

sisscholen uit de wijk en ver daarbuiten. Ook heeft ze in

2017 met enkele wijkbewoners en het wijkberaad ‘Muziek

in Bezuidenhout’ opgezet, de concerten op het Spaarwater-

veld.  

Het was dit jaar door de coronacrisis een herdenking van

het bombardement met een andere opzet. Kun je daar iets

over vertellen?

“De herdenking vond dit keer zonder publiek plaats, maar

was wel online te volgen. Zo was er een herdenkingsdienst

van de Bezuidenhoutse kerken te volgen op het digitale ka-

naal van de Christus Triumfatorkerk. Van de kranslegging

bij het monument op de Juliana van Stolberglaan werd een

rapportage gemaakt (te zien op

bezuidenhout.nl/3maart45). Op 3 maart zelf was er een on-

line ontmoeting waarin mensen vanuit hun ‘digitale huis-

kamer’ met elkaar in gesprek konden gaan en

herinneringen delen. Zo was daar de 86-jarige Gerard van

Alkemade aan het woord die het bombardement als jonge-

tje van 11 jaar meemaakte. Ook oud-wijkbewoner Roel van

Duin leverde een ontroerende bijdrage. En wethouder Sas-

kia Bruines ging in gesprek over de toekomst van het her-

denken. Door de online ontmoeting konden nu ook

mensen uit het buitenland, uit Canada en Duitsland, deel-

nemen. Maar natuurlijk voelde de herdenking in stilte min-

der samen, zoals dat vorig jaar wel zo was toen we met

jong en oud rond het monument stonden”.  
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Na 12 jaar herdenken stopt Lia met het voorzitterschap van Stichting 3 maart ‘45. Bij de herdenking

op 3 maart jl. vervulde zij deze functie voor de laatste keer. Hoe kijkt zij terug op deze periode?

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Koen de Lange

Afscheid van Lia van den Broek als
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Je was 12 jaar lang actief in de Stichting, is er in die tijd 

veel gedaan en veranderd?

“De Stichting richtte zich bij mijn start vooral op de herden-

king zelf. Als nieuwkomer in de wijk kende ik het verhaal

van 3 maart 1945 niet; ik heb me vooral ingezet om het ver-

haal op straat en in de wijk zichtbaar te maken. Dit is bij-

voorbeeld gedaan met de fotoborden van de wandelroute

en de website bb45.nl, die we samen met wijkbewoners

hebben gemaakt”. 

“Ook hebben we jongeren van alle scholen in de wijk meer

betrokken bij de wijkgeschiedenis via de verhalen van oog-

getuigen, georganiseerd samen met de bibliotheek. Leerlin-

gen hebben vorig jaar naambordjes gemaakt van de 530

slachtoffers, die we nu ook bij het monument hebben gezet.

En studenten van Inholland denken met de stichting mee

over de toekomst van herdenken en deze te koppelen aan

andere historische verhalen van de wijk”. 

“Vanaf 2018 doen ook ooggetuigen actief mee met toespra-

ken en kranslegging. Hun verhalen hebben in al die jaren de

meeste indruk op me gemaakt. De herinnering aan het

bombardement is nog steeds levend in de wijk. Mensen, ook

van buiten de stad, gaan op zoek naar de verhalen van hun

grootouders, lopen de wandelroute. Er komen steeds meer

verhalen los”. 

“Ook zijn we met de gemeente in overleg over een nieuwe

plek voor het monument ‘Menselijke vergissing’ dat nu bij

SoZa staat. Vanwege de geplande nieuwbouw moet het

daar weg. Eén van de opties is op de Koningin Marialaan,

dichtbij het Haagse Bos, omdat het monument verwijst

naar de locatie waar de bommen hadden moeten vallen, op

de V2-raketinstallaties in het bos”. 

Waarom heb je besloten te stoppen als voorzitter en wat

zijn je plannen?

“Na 12 jaar is het tijd voor nieuwe mensen met nieuwe

ideeën. Het is zo’n mooie wijk met zoveel initiatieven. Ik

nodig iedereen uit om zich actief in te zetten voor de wijk.

Zo krijg je ook meer verdieping in waar je woont en met wie

je samen het Bezuidenhout vormt. Het is voor mij een mo-

ment om terug te kijken op 25 jaar vrijwilligerswerk, ga even

nog niet actief op zoek naar een nieuwe invulling, maar ik

blijf in de wijk. Ik ga thuis het archief ordenen en overdra-

gen en zie dan wel wat op mijn pad komt. Het is voor mij

niet zo gemakkelijk (haha) om ‘niets’ te doen, ik kom van de

boerderij en daar was het parool: handen uit de mouwen”.

Bij de herdenking op 3 maart 2021 werd het eerste

exemplaar van het herinneringsboek ‘Een bombarde-

ment om nooit te vergeten’ overhandigd aan burge-

meester Jan van Zanen. De verhalen en gebeurtenissen

rond 75 jaar herdenken van 3 maart 1945 en in het bij-

zonder de 25 jaar van het werk van Stichting 3 maart

’45 zijn hier in woord en foto’s vastgelegd.

Het is een uitgave van de stichting, die hiervoor samen-

werkte met auteur Frans Holtkamp, theoloog en oud-

pabodocent, en Roeland Gelink, journalist van

Bezuidenhout Nieuws. Het boek is voor 15 euro te koop.

De verkoop verloopt via de stichting. Stuur daarvoor

een mail naar: 3maart45@gmail.com. Later in het jaar

worden ook verkooppunten in de wijk bekend ge-

maakt.

 voorzitter van Stichting 3 maart ‘45



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse werkgroepen zich

bezig met ontwikkeling van en gebeurtenissen in de wijk.

Vanwege de verwachte snelle groei van de wijk met zo’n 20.000

nieuwe extra buurmensen, komen er veel vragen op de bewoners

af. Thema´s zijn bijvoorbeeld fijnstof, grondwateroverlast, 

verkamering, onderwijsmogelijkheden en speelplaatsen voor de

jeugd. Of bezonningsproblemen als gevolg van hoge nieuwbouw.

Voor Bezuidenhout Midden is het Wijkberaad op zoek naar 

vrijwilligers voor

die hun schouders onder de wijk willen zetten zodat de wijk nu en

in de toekomst fijn is om te wonen en werken.

De werkgroep vertegenwoordigt de bewoners van Bezuidenhout-

Midden. Samen met het ervaren team van Wijkberaad Bezuiden-

hout brengen we bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies uit

aan plannenmakers, ondernemers en (ambtenaren en raadsleden

van) de gemeente Den Haag. Ook zet de werkgroep zich naar be-

hoefte in om de onderlinge contacten binnen de wijk te bevorde-

ren en kan zij zelf activiteiten organiseren specifiek gericht op

Midden. Heb jij oog en oren voor de wijk? Vind je het leuk om een

zichtbare bijdrage te leveren aan Bezuidenhout (Midden)? Neem

dan snel contact op met het Wijkberaad Bezuidenhout, Erik Bolks

06-11312992 of wijkberaad@bezuidenhout.nl

Werkgroep Bezuidenhout Midden,
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Begin jaren ‘90 heeft de eigenaar Eric Beek zijn vrouw Glo-

ria leren kennen in Bolivia waar Eric bezig was met zijn af-

studeerproject Irrigatie Weg- en Waterbouw voor zijn

studie Tropische Cultuurtechniek. Al snel kwam het idee

om zelf koffie te importeren en daarmee de bevolking te

steunen.

Hij begon met 21 balen van 70 kg en nog 1 baal van 30 kg. In

de eerste maand kon hij de koffie vooral kwijt aan vrienden

en familie, maar daar red je het natuurlijk niet mee. Vooral

ook omdat koffie in die tijd niet hip was, het had een muf

imago.

Het logo voor de verpakkingen is gemaakt door een vriend

van Eric die aan de Rietveld Academie studeerde. Dit logo is

nog steeds bekend bij biologische winkels. Er hangt een

lichtbak in de zaak waarop het oude logo te zien is, want

inmiddels is Illimani te herkennen aan een ander beeld-

merk.

Zonnegod

Het mannetje met de kop koffie staat bekend als Chasqui,

de Zonnegod. Deze staat bij de Zonnepoort van de stad 

Tiwanaku. Chasqui betekent zoiets als de boodschapper

voor de Inca’s.

De boodschap die Eric vooral wil uitdragen, is duurzaam-

heid. De koffie heeft sinds 1997 het EKO-keurmerk. Biolo-

gisch was toen nog iets stoffigs, maar vandaag de dag is

Illimani bij elke biologische winkel verkrijgbaar. De meeste

producten zijn biologisch en de bekers en deksels voor de

coffee-to-go zijn ook biologisch afbreekbaar. Om die duur-

zaamheid te stimuleren, zal Eric je belonen als je met een

eigen pot komt. 

Duurzaamheid is belangrijk, dat is bekend, maar weten en

toepassen zijn verschillende dingen. Eric weet van het

begin tot het eind alles van dit product: wie het maakt,

waarom het wel of geen slechte oogst is en bespreekt dit

rechtstreeks met de lokale boeren. Van de eerste oogst in

2006 bleef slechts 400 kg over, maar inmiddels komen er

containers met 20.000 kg ons land binnen.

De naam van de berg die te zien is vanaf de plantage, luidt

Yanaloma. Het betekent ‘donkere berg’ en komt van de In-

cataal Quechua. Illimani is ook een berg en die naam komt

van de Aymara-indianen die op de hoogvlakte van Bolivia

wonen. Illimani betekent broedplaats van de bergvalk.

Workshops

Het idee was eigenlijk om een plek te creëren waar mensen

elkaar kunnen ontmoeten. Corona heeft roet in die plan-

nen gegooid maar als dat voorbij is wil Eric ook workshops

gaan houden, waar je koffie kunt leren branden, koffie leert

zetten en proeven zoals wijn.

Maar eerst legt Eric Beek zich toe op de productie van

vegan koffie! Wat is er nou niet vegan aan koffie? Het

wordt geplant naast de plantage waar de niet-vegan koffie

wordt geproduceerd. Om deze koffie vegan te maken, is er

geen koeienmest gebruikt maar plantaardige mest en bio-

logisch gecertificeerde kalk. En dat proef je.

Dezer dagen zal ook Tanzaniaanse Barrique beschikbaar

zijn. Deze koffie zit in eikenhouten vaten waar rode wijn in

heeft gezeten en wordt iedere dag met de hand gerold. Eric

en Gloria kunnen veel verhalen vertellen over koffie en

staan open voor nieuwe ideeën. Eric heeft het plan een

strippenkaart te maken zodat je kunt sparen voor een gra-

tis kop koffie. Lust je geen koffie, dan neem je een kopje

thee met een heerlijk chocolaatje: genieten!  

In Bolivia besloot Eric Beek zelf koffie te importeren

Sinds ruim een half jaar heeft de Theresiastraat er

een koffiezaak bij; de liefhebbers hebben Illimani

meteen ontdekt. 

Bedrijvenrubriek

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Koen de Lange

Eric en Gloria Beek, de eigenaren van Illimani.
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse 

werkgroepen zich bezig met de ontwikkeling van de wijk. 

Op de maandelijkse agenda van de werkgroep Mobiliteit

staan zaken als parkeren van (elektrische) auto's en 

fietsen, gevaarlijke verkeerspunten, openbaar vervoer, 

verkeer rondom scholen, en ook de komst van 20.000

nieuwe wijkbewoners.

Graag breiden we deze werkgroep uit met een aantal

nieuwe en enthousiaste

die enige ervaring hebben met de mobiliteitsvraagstukken

of bereid zijn zich hierin te verdiepen.

Samen met een ervaren team brengen we gevraagd en 

ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, waar mogelijk

voorzien van concrete, uitvoerbare voorstellen uit aan het

Wijkberaad Bezuidenhout en (ambtenaren en 

raadsleden van) de gemeente Den Haag.

Vind je het leuk om een zichtbare bijdrage te leveren aan

de wijk? Neem dan snel contact op met het Wijkberaad 

Bezuidenhout, Erik Bolks 06-11312992 of 

wijkberaad@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers,
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Hoe ben je begonnen met het bezorgen van het blad?

“Als tiener bezorgde ik al kranten en folders. Ook ben ik

postbode op zaterdag geweest. Ik vind bezorgen een leuke

bijbaan omdat je buiten bent en je vrijheid hebt. Een goede

vriendin van mij, Celine Timmermans die het Bezuidenhout

Nieuws heeft opgericht, vroeg of ik het blad wilde bezor-

gen. Het was niet zo vaak en het leverde een leuke bijver-

dienste tijdens mijn studie op. Ik heb altijd in Mariahoeve

gewoond en toen ik een tijdje in Gouda woonde, kwam ik

zelfs tussendoor terug om het blad te bezorgen.’’

Kun je wat meer vertellen over het bezorgen?

“Sowieso wachtte ik af tot het mooi weer was, het moet

wel een beetje leuk blijven! Vroeger kreeg ik de dozen met

Trouwe bezorger Jonathan stopt
In 2007 is Jonathan Meijer begonnen als bezorger van Bezuidenhout Nieuws. Nu, na 14 jaar, heeft hij besloten te 

stoppen. Reden om hem hiervoor in het zonnetje te zetten, met een bloemetje, en een afscheidsinterview met 

hem te houden. 

Jonathan Meijer, 

van krantenjongen tot filmproducent.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto: Els Smeets

Vervolg op pagina 23
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de bladen thuisbezorgd door Harold Thijsen (verant-

woordelijk voor distributie). Ik vond dat altijd erg

fijn. Later stonden de dozen in zijn tuin of werden

dozen alvast in een portiek gezet. Dat scheelde mij

slepen met zware dozen. Nu staan de dozen cen-

traal op het Spaarwaterveld waar ik de bladen op-

haal.”

“Mijn wijk was het stuk van de Laan van Nieuw

Oost Indië tot aan het Centraal Station. Het bezor-

gen in portieken vond ik echt zwaar, je moet telkens

alle trappen op en af. Ik vond het altijd leuk pauze te

houden in de Theresiastraat, een haring halen en

lekker zitten. Ik maakte er altijd een uitje van, het

was een soort hobby. Vooral in de lente en de zomer

was het leuk, met al die ambtenaren die dan in

groepjes voorbijkwamen. De mooiste seizoenen om

te bezorgen waren de lente, vanwege alle bloesem

voelde het bijna als vakantie, en natuurlijk de kerst.

Dan keek je zo bij mensen naar binnen en zag je al

die kerstverlichting.”

Hoe was het contact met mensen bij wie je be-

zorgde?

“Na verloop van tijd kwamen mensen wel naar me

toe en waren heel blij als het krantje kwam. Ze

keken er echt naar uit. Zelfs mensen met een nee-

nee-sticker op de deur wilden heel graag het krantje

hebben. Ik ben niet door honden achternagezeten,

maar er was wel een adres waar de hond het blad

direct aan snippers scheurde. Als je de krant net

door de brievenbus stak, trok de hond hem zowat

uit je handen en ging er als een dolle mee aan de

slag. Dat is tien jaar zo gegaan en op een gegeven

moment was die hond weg. Ik weet nog precies

waar het adres is.”

“Ik maak YouTube-filmpjes over investeren en

crypto currency, onderwerpen uit ‘de grote wereld’.

Soms komen mensen speciaal naar buiten om te

zeggen dat ze me daarvan herkennen. Ik vind het

een grappig contrast dat ik in mijn eigen bubbel in

het ‘kleine wereldje’ voor de hobby het krantje rond-

breng en mensen mij dan van die YouTube-

filmpjes over ‘de grote wereld’ herkennen.”

“Ik vind het leuk om te zien hoe het krantje in de

loop der tijd van enkele gestencilde pagina’s zwart-

wit is uitgegroeid naar een glossy magazine. Dit

jaar hebben we voor het eerst fooitjes gelopen aan

het eind van het jaar. Het viel me toen wel op dat

sommige mensen helemaal niet wisten dat ze het

krantje ontvingen. Aan de bekendheid zou daarom

nog best wat gedaan kunnen worden. Maar het ver-

loop in Bezuidenhout is natuurlijk ook groot.”

En waarom stop je met bezorgen?

Ik maakte altijd al filmpjes over reizen. Sinds twee

jaar maak ik informatieve filmpjes over investeren

en de cryptowereld en geef ik cursussen. Omdat dit

nu meer tijd vergt, moet ik het bezorgen te veel

gaan inplannen. Ik heb het 14 jaar gedaan en word

bijna 40, dan is het ook wel een mooi moment voor

een jong iemand om dit over te nemen. En daar-

naast wil ik mijn plek graag vrijmaken voor iemand

die wat extra geld kan gebruiken met een leuk bij-

baantje. Nu ik er zo over vertel, zal ik het bezorgen

wel een beetje missen hoor. Maar als ik dan denk

aan de druk om het naast mijn huidige werk in te

plannen, is het goed om te stoppen.”

Vervolg van pagina 21

In de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld expo-

seert Carel Wiemers, schrijver van historische ver-

halen over onder andere de mensen achter de

straatnamenbordjes, dertig door hem vervaar-

digde pentekeningen van historische gebouwen,

huizen en andere objecten die ooit Bezuidenhout

sierden.  Met een aan de balie verkrijgbare hand-

leiding kan de bezoeker in het kort kennis nemen

van de de geschiedenis van de afgebeelde objec-

ten. De expositie is dagelijks te bezoeken vanaf het

middaguur, i.v.m. de corona alleen op afspraak. 

Telefoonnummer 06-24766881 (Robert Boer).

EXPOSITIE

De grens tussen Den Haag en Voorburg, gezien vanaf

de Laan van Nieuw Oost Indie. Rechts het tolhuis.
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Vitaal ouder worden

Casablanca, de tango en Bezuidenhout-West

In de serie over het internationale karakter van Bezuidenhout-West ditmaal

aandacht voor Avi Avital. Avi is een wereldreiziger, die in 1951 in Casablanca ge-

boren werd in een Joods-Marokkaans gezin. Toen Avi drie jaar oud was, verhuis-

den zijn ouders naar de nieuwe staat Israël. Daar moest toen in eerste instantie

in armoede en met hard werken een nieuw bestaan opgebouwd worden. 

Van diverse kanten worden ouderen gestimuleerd om

zoveel mogelijk te blijven bewegen. Ditmaal aandacht

voor twee initiatieven:

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers 

De organisatie ‘Sportief Plus’ heeft beweegcoaches, die senio-

ren (65+) helpen spierkracht en conditie te verstevigen zodat

de balans verbetert en het zelfvertrouwen toeneemt. Dit pro-

ject heet ‘Functioneel Trainen voor Ouderen’ (FTO), waarbij het

er dus om gaat dat elk individu persoonlijk begeleid wordt om

zo goed mogelijk in het dagelijks leven te functioneren. FTO is

onderdeel van het Gemeenteproject ‘Den Haag Blijft Staan’ en

wordt in verschillende stadsdelen van Den Haag op tientallen

locaties uitgevoerd. Het gaat uiteindelijk om ‘vitaal ouder wor-

den en gezond en veerkrachtig in het leven staan!’, aldus de

projectmanager van Sportief Plus. FTO wordt vier keer gedu-

rende een uur bij u thuis - binnen of buiten - aangeboden (kos-

ten 50 euro voor 4 uur, 25 euro met een Ooievaarspas). 

Daarnaast komt er de mogelijkheid voor een training (1 x per

week, 12 weken) in groepsverband, vooral gericht op het voor-

komen van vallen.   

Neem voor meer informatie contact op met Axel Quist, Project-

manager Sportief Plus:

a.quist@sportiefplus.nl, 0653609956, www.sportiefplus.nl

Als tweede initiatief kan genoemd worden: Vitality Club, een

gratis beweegcoaching. U kunt de week goed beginnen met

een uurtje wandelen en bewegen met buurtsportcoach Casy:

elke maandag van 10.30-11.30 uur. De leeftijd van de doelgroep

ligt tussen 50 en 80 jaar en er is aandacht voor ieders persoon-

lijke mogelijkheden. Verzamelen op het Jan van Riebeekplein

90. Vooraf aanmelden bij buurtsportcoach Casy via 06 226 20

442 of casy@buurtsportcoachdenhaag.nl

Avi was van kleins af aan actief in het

volksdansen. Hij zat in een groep die regel-

matig ook optredens verzorgde. Bij toeval

kreeg hij op een gegeven moment geluids-

bandjes uit Zuid-Amerika in handen met

salsa- en tangomuziek. Ook de hierbij ho-

rende dansen heeft hij zich in de loop van

de tijd eigen gemaakt.

Na een marine-opleiding is Avi op wereld-

reis gegaan en zo kwam hij ook in Neder-

land terecht. Hij heeft hier een leven

opgebouwd, twee dochters zien op-

groeien, zijn geld verdienend in diverse be-

roepen, van loodgieter tot opticien.   

Tango

De tango heeft hem in de loop der tijd he-

lemaal gegrepen: de muziekstijl, de melan-

cholie, de harmonie tussen de

danspartners. “Het is met tango als met

wijn: hoe ouder hoe beter. Langzaam en in

balans proberen de ultieme dans uit te

voeren, daar kan een tangodanser het hele

leven op wachten”. In de tango vindt hij

contact, warmte, geborgenheid terug. 

Een nieuwe partner bracht hem de laatste

jaren in Bezuidenhout-West, alwaar hij

vóór Corona ook wekelijks tango-lessen

verzorgd heeft in het Wijkcentrum. Corona

valt hem zwaar. Het betekent voor Avi dat

hij voor het eerst in zijn leven een jaar

lang niet gedanst heeft, zelfs niet één keer

in de week. Of hij na Corona weer tango-

lessen zal geven? Hij weet het nog niet.

Voor tango is de nieuwe wijkhuiskamer,

hoe mooi ook, wellicht minder geschikt,

met de grote tafel en de nieuwe vloer…. 
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Het jongerenwerk mag doorgaan met activiteiten;

het programma vindt u op de facebook-pagina

van het wijkcentrum en op het raam van het WDC.

Wilt u zelf een activiteit organiseren? Denkt u aan

bloemschikken, mozaïeken, breien, biljarten, kaar-

ten, schaken of een games toernooi? Wilt u iets or-

ganiseren voor het welzijn van uw medewijkbe-

woners? Neem dan contact op met het Wijkcen-

trum (070-205 25 50) en vraag naar Helen Baun

(beheer), Jaap de Wit (opbouwwerk), Wyindra 

Fortunati ( jeugdwerk) of Joannemie van Dijk 

(ouderenwerk).

Op straat word ik aangesproken door enthousiaste bewo-

ners die de wijkhuiskamer willen betrekken en hier ideeën

voor hebben. Zo is er een voorstel gedaan voor een pick-up

om platen (uit de oude doos) te kunnen draaien en gaan we

kijken of we ook nog de eerder aangeschafte digitale piano

in de huiskamer kunnen plaatsen! Op dit moment is het

Wijk- en Dienstencentrum alleen toegankelijk voor kwets-

bare ouderen en jongeren, dus nog even geduld.

Voortuin

Daarnaast hebben we - samen met de Gemeente, Haag

Wonen, Voor Welzijn en Operatie Steenbreek/ Duurzaam

Den Haag - een voorbeeldtuin in de Jan van Riebeekstraat

kunnen realiseren. Dit project inspireert hopelijk de andere

bewoners. We hopen dat, met wat ondersteuning via een

gemeentesubsidie, meerdere tuinen volgen. Behalve dat

het een aantrekkelijke buitenruimte geeft voor bewoners

en passanten, wordt hiermee ook de verstening tegenge-

gaan.

De twee enthousiaste Kunstverbinders hebben de wijk in 4

stukken opgedeeld (kunstverbind.nl/lopend buurtje). In de

eerste straten is inmiddels een doosje in de brievenbus ge-

vallen. Via de website kunt u meedoen aan een leuke én

nuttige wijkactiviteit. 

Ledenvergadering

Tenslotte willen we binnenkort een online ledenvergade-

ring van onze wijkvereniging houden. Word daarom lid (ga

naar bzhw.nl) als je actief wil meepraten over de richting

die we met de wijk op zouden moeten gaan. En ik hoop van

harte dat iedereen in onze wijk lid wordt!! 

Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Nieuws vanuit het Wijkcentrum

Wijkhuiskamer in gebruik

Er komt een nieuw spreekuur voor Bezuidenhout-West in het wijkcentrum op maandagmiddag tussen 16.00

en 17.00 uur: stel hier uw vragen aan de wijkvereniging Bezuidenhout West, Haag Wonen, de wijkagent en

het serviceplein. Omdat corona nog onder ons is, maakt u een afspraak op 070-205 25 50. U kunt bij dit

spreekuur ook terecht voor vragen over computer- of smartphone- gebruik. Er is o.a. een overzicht van instan-

ties, die (soms gratis) ondersteuning bieden. 

Ondanks corona heeft de wijkvereniging toch wat succesjes bij kunnen schrijven in de afgelopen tijd. Eén van

de mijlpalen was de oplevering van de zo gewenste wijkhuiskamer. Samen met een tiental enthousiaste

leden van de vereniging hebben we, ‘coronaproof’, op een mooie zaterdag al het nieuwe meubilair in elkaar

gezet en een plekje gegeven! Dit heeft een plaats gekregen tussen warme kleuren, tussen de nieuwe vloer en

het nieuwe plafond. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft kunnen leveren: Bedankt! De huiskamer is hier-

mee echt van en voor ons allemaal.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Bezuidenhout-West
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Zoals beschreven in het februarinummer van Bezuidenhout

Nieuws overleed Maetsuycker, gouverneur-generaal van Neder-

lands-Oost-Indië, op 14 januari 1678 tijdens de uitoefening van

zijn ambt. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hoefde

niet lang te zoeken naar een opvolger van deze deskundige en

daadkrachtige bewindvoerder. Een van de beste medewerkers

die Maetsuycker tijdens zijn ambtsperiode had bijgestaan, was

Rijcklof Volckertsz. van Goens. Deze officier en staatsman, gebo-

ren op 24 juni 1619 in Rees bij het Duitse Kleef, was al op jonge

leeftijd in dienst getreden van de VOC. Hij maakte snel carrière

en voerde verschillende missies uit.

De Rijcklof van Goensstraat is de laatste zijstraat van de Laan van Nieuw Oost-Indië - vanuit Voorburg gezien rechts

- vlak vóór de Bezuidenhoutseweg. Deze betrekkelijk korte woonstraat loopt uit op de Joan Maetsuyckerstraat. Hal-

verwege de Rijcklof van Goensstraat ligt haaks daarop de Gerard van Reijnststraat, die uitkomt op de Bezuidenhout-

seweg.

Rijcklof van Goens veroverde 

Ceylon voor de VOC

Straatnamen

Als admiraal slaagde hij erin het eiland Ceylon in het Verre

Oosten te veroveren en was daarvan gouverneur van 1659

tot 1672. Ook behaalde hij een indrukwekkende overwin-

ning op de Portugezen bij Goa in Voor-Indië. Terug in Bata-

via werd hij in 1675 benoemd tot Eerste Raad en

directeur-generaal van de compagnie. Na de dood van zijn

oude meester Joan Maetsuycker nam hij de bewindvoering

over Nederlands-Oost-Indië op zich. Hij bleef slechts een

paar jaar op deze post. In 1681 repatrieerde Van Goens naar

Nederland, waar hij kort daarop - 14 november 1682 - in

Amsterdam overleed.

Naast zijn veroveringsdaden en bestuurlijke taken wist Van

Goens nog tijd te vinden voor het schrijven van diverse

werken. ‘Vertoogh wegens den presenten staat van de Ge-

nerale Nederlandse Geoctroyeerde Oostindische Compag-

nie’ (1655), ‘Corte beschrijvinghe van ‘t eylandt Java’ (1656)

en ‘Javaense ryse’ (1666) zijn enkele van de geschriften die

hij naliet.

Gerard Reijnst

Zoveel roem als Van Goens in de Nederlandse koloniën wist

te oogsten, zo weinig eer viel Gerard Reijnst ten deel. Deze

rijke koopman, geboren in 1568 in Amsterdam, was een van

de pioniers van de VOC . Sinds 1602 maakte Reijnst deel uit

van de club van bewindhebbers van de Amsterdams Com-

pagnie. Uit zijn vermogen telde hij het voor die tijd enorme

bedrag van 12.000 gulden neer voor een aandeel in de VOC.

Maar de succesvolle zakenman wist geen prominente

plaats in de Nederlandse koloniale geschiedenis te verove-

ren. De meeste acties die hij ondernam liepen op weinig of

niets uit. Aan zijn in 1614 begonnen gouverneurschap

kwam binnen twee jaar een vroegtijdig einde. Reijnst over-

leed in 1615 in Djakarta aan de dysenterie.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Rijcklof van Goens (1619-1682) Gouverneur-generaal van Nederlands

Oost-Indië) van 1678 tot 1681 
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DE KROON OP STOOMWERK
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GORDIJNEN

GRATIS OPHALEN EN BEZORGEN VAN ALLE
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TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 

sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.
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Duurzaam Bezuidenhout

Cijfers over hoeveel vuil er precies in Bezuidenhout rondzwerft,

zijn er niet. Op de meeste plekken ziet het er redelijk schoon uit.

Navraag bij de gemeente leert dat de veegploegen vooral op

woensdag, de dag waarop wijkbewoners hun vuil buiten kunnen

aanbieden, aan de bak moeten. Daarbij gaat het met name om

het vuil dat op straat terecht komt. De troep die in het groen be-

landt, blijft daar veelal liggen. Bijvoorbeeld bij de groenstrook aan

de Schenkkade, rondom het zwembad Overbosch en in de bosjes

bij sportvereniging VUC ligt veel vuil. 

En hoe zit het met het zwerfafval in het Haagse Bos? Boswachter

Mark Kras vertelt dat sinds de coronapandemie meer mensen bij

gebrek aan andere uitstapjes het bos bezoeken en daarbij ook

meer afval achterlaten. Staatsbosbeheer huurt een professionele

partij in om dit afval op te ruimen. De kosten daarvan zijn fors,

ongeveer 30.000 euro per jaar. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers,

zoals de ‘Vuilraaptroep licht op groen en geel’, die regelmatig de

bezem door het bos haalt. Deze vrijwilligers doen dat doorgaans

in groepen, maar zijn nu, vanwege de coronaregels, beperkt in

hun mogelijkheden.

Bij het afval dat in het Haagse Bos wordt aangetroffen, gaat het

vaak om blikjes, flesjes en voedselverpakkingen. Het gaat dan om

restanten van een picknick die naast volle afvalbakken worden

achtergelaten of die mensen bij het weggaan over het hoofd zien.

Kras haalt wat dat betreft graag het motto van een beweging uit

het buitenland aan: leave nothing but footprints. In goed Neder-

lands: laat je afval niet achter in de afvalbak, maar neem het mee

naar huis en gooi het daar weg. Zo komt het zeker niet in het bos

terecht.

Goed voorbeeld

Goed voorbeeld doet volgen. Kras is dan ook blij met de mensen

die in actie komen en zelf aan de slag gaan om vuil op te rapen.

Zien opruimen kan anderen aanmoedigen hun eigen vuil op te

Méér afval in het Haagse Bos
Lege blikjes, plastic zakjes, gebruikte mondkapjes en sigarettenpeuken: zwerfafval. We zien het liever niet op straat en

ook niet in het Haagse Bos. Maar een middagje opruimen maakte duidelijk dat er ook in Bezuidenhout heel wat vuil

door de wijk zwerft. 

Tekst: Stichting Duurzaam Bezuidenhout, Foto: Valerie Kuypers
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ruimen. Wat dat betreft ziet de boswachter veel goede wil bij

mensen om het schoon te houden. En niet alleen in het Haagse

Bos. Ook op andere plekken groeit de interesse om zwerfafval te

bestrijden. Op de website www.nederlandschoon.nl, waar burgers

kunnen aangeven waar ze regelmatig schoonmaken, hebben ook

heel wat Bezuidenhouters zich aangemeld. 

Tijdens de Landelijke Opschoondag op 20 maart waren er meer-

dere schoonmaakacties in de buurt. Zo had Piet Taal, die geregeld

de groenstroken rond Vlaskamp schoonmaakt en daar ook een

aantal ORAC’s heeft geadopteerd, bewoners uit Mariahoeve en

Bezuidenhout opgetrommeld om samen de bosjes rond het par-

keerterrein van zwembad Overbosch schoon te maken. De op-

brengst na twee uur afval verzamelen: zeven vuilniszakken vol

met vooral snoep- en chocoladeverpakkingen en een flink aantal

lege blikjes energiedrank. Meest bijzondere vondst: een zakje van

het chipsmerk Smiths dat al twintig jaar niet meer in de handel

is. Een goed voorbeeld van hoe lang zwerfvuil in het milieu kan

blijven.

Goed voorbeeld doet volgen. De op-

brengst van twee uur vuil verzamelen bij

zwembad Overbosch. Links Piet Taal en

rechts Bezuidenhouter Menno 

Kreukniet.

Wat kunt u zelf doen? 

n   Doe uw afval in een van de prullenbakken en gooi het dus 

      niet op de grond. 

n   Bied uw huisafval niet te vroeg op straat aan en doe het in

      de periode dat meeuwen nesten bouwen en jongen 

      hebben in gele zakken. Meeuwen en ook andere vogels 

      pikken - op zoek naar voedsel - de gewone zakken 

      makkelijk kapot. Van 1 maart tot 1 september kunnen de 

      gele vuilniszakken gratis worden opgehaald bij het 

      stadsdeelkantoor aan de Loudonstraat 95. 

n   Meld zwerfafval via de gemeentewebsite, of de apps 

      BuitenBeter en Verbeterdebuurt. 



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Wilt u meewerken aan de 

Bezuidenhut ga dan naar:

wijkberaad@bezuidenhout.nl

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht
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EXPATSTheme of the month: Time for renewal 

We’ve made it! We have gone through the cold, rainy and cloudy days

of winter and above all being in lockdown. Now spring is finally here. It

is time to come out of the hibernation mood and start to get energi-

zed by the sun! 

Renewal is the perfect theme for this month, because universally,

spring is considered to be the time of cleansing, movement, growth. 

Cleansing means out with the old to make space for the new. Clean-

sing can be applicable to our homes, diets and to our inner worlds, be-

lieves, habits. If you haven’t heard of Marie Kondo yet, she will be a

revelation. How she teaches people to spark joy while decluttering is

refreshing and genuine. There is a Netflix documentary available or se-

veral videos on YouTube. If you already heard about her, spring is the

best moment to review her content, she can put anybody in the

cleaning mood. 

For the movement part, as we are still in lockdown this is the perfect

moment to pack a picnic basket and go out in nature. Living in the Ne-

therlands nature seems to be much more accessible than in other

countries, while still living in a city. It is surprisingly how one can cycle

for 20 minutes to already be out of town and in nature. There are a few

cycling but also walking routes worth exploring, either starting from

our neighborhood or in a completely different part of the Netherlands. 

Two recommended websites are the following:

https://www.anwb.nl/wandelen/wandelroutes/zoeken and

https://www.staatsbosbeheer.nl/routes. In here you can select your lo-

cation, desired length in distance and time and the preferred environ-

ment to walk in such as forest, dunes, polders. 

With regards to growth, Spring should not only be associated with the

growth of nature but also our own. Review the daily habits, replace the

energy drainers with activities that spark joy which in turn will pro-

mote growth. If you are still struggling to better understand how you

can grow, there is a free online resource to help with this question:

https://www.16personalities.com  

Would you like to find out more about a specific topic from our

neighborhood? Please send us an email to

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Short
■ ■ ■ A scarecrow watches over the

newly sown flower field at the electricity

house on the Carel Reinierszkade. "There

was a blackbird right away, but now we

haven't seen a bird," says Maartje Hen-

ket, who took the lead with neighbor Mi-

riam ten Horn to sow a wild flower mix

in a bare patch of land where bushes

used to stand.

Maartjes friend Niels van Scheppingen

made a wooden skeleton and covered it

with plastic bubbles and old clothes. Face

mask and sunglasses and the doll proved

daunting enough, not just for birds.

"Dogs are barking at it and some people

were scared to death when they walked

past it in the evening," Maartje noted.

"But now they're used to it."

■ ■ ■ In the Bezuidenhut on the Spaar-

waterveld Carel Wiemers, author of his-

torical stories and the people behind the

street signs, exhibits thirty pen drawings

made by him of historical buildings,

houses and other objects that once ador-

ned Bezuidenhout. 

With a manual available at the desk, the

visitor can briefly take note of the history

of the objects depicted. The exhibition

can be visited daily from noon due to.m.

the corona only by appointment. Tele-

phone number 06-24766881 (Robert

Boer). At the drawing: the former border

between The Hague and Voorburg at the

end of the Laan van Nieuw Oost Indie; on

the right the toll house.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl

Picture from https://www.staatsbos-

beheer.nl/routes- Wandelroute 

Boerenpad

“I love spring anywhere, but if I could choose 
I would always greet it in a garden.”

~Ruth Stout 
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout. De krant verschijnt

vijf keer per jaar in een oplage van bijna

11.000 exemplaren. De volgende uitgave

van Bezuidenhout Nieuws, nr. 78, 

verschijnt in de week van 27 september/

1 oktober 2021.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Marijn Smit, 

Cristina Popescu, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

5 Verbod op verkamering verlengd

11 Meesters in glas-in-lood

13 Tess Merlot zingt sterren van de hemel

16 Wijk rijk aan rijksmonumenten

21 Wijkberaad verder zonder voorzitter

27 De naamwisselingen van de Laan van NOI

31 Travel time for expats

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00

Op de cover
Koning Willem Alexander bracht op 1 juni per fiets, want om de hoek van pa-

leis Huis ten Bosch, een werkbezoek aan het Spaarwaterveld; een onverwacht

grote verrassing voor de schoolkinderen die daar speelden. Oud-voorzitter

Jacob Snijders leidde de koning rond en vertelde hem over het project Right to

Challenge, waarbij de wijk klussen overneemt van de gemeente als dat beter

en goedkoper kan. Zo kwam het beheer van de groenvoorziening van het

Spaarwaterveld en het Koningin Sophiepark in handen van het wijkberaad.

Het gras wordt ’s nachts door eigen robots gemaaid (zie elders in dit blad) en

de speelgoeduitleen, vroeger in handen van Haags Hopje, wordt nu verzorgd

door vrijwilligers uit de wijk.

En verder:



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

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

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Wethouder Balster had het zo mooi bedacht. Nieuwe re-

gels die de negatieve effecten van verkamering tegen zou-

den gaan. Verkameren is namelijk een doorn in het oog van

de politiek. Grootschalige verkamering leidt tot overbewo-

ning met alle gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale

cohesie in woonwijken. In een aantal buurten is al sprake

van overbevolking en dit dreigt in andere wijken ook te ge-

beuren. Ga maar na: vorig jaar is van alle verkochte wonin-

gen in Den Haag 40% gekocht door particuliere

investeerders. Veel van deze woningen gaan voor veel geld

in de verhuur, maar als het even kan worden ze ook opge-

splitst in kleinere kamers. 

De nieuwe regels van wethouder Balster zijn al heel wat

strenger dan de oude. Zo is een vergunning voor verkame-

ring nodig als iemand een woning wil omzetten naar on-

zelfstandige woonruimte voor 3 of meer personen. Dit was

4 of meer personen. En het is niet toegestaan om een wo-

ning voor meer dan 8 personen te verkameren. Een woon-

ruimte moet minimaal 18 m² zijn en er gelden strenge

eisen ter voorkoming van geluidsoverlast. Daarnaast is ver-

kameren niet toegestaan in woonwijken met een gemid-

delde WOZ-waarde van € 199.000 of in woonwijken waar

5 % of meer van het totale woonaanbod gebruikt wordt

voor onzelfstandige bewoning door drie of meer personen. 

Wethouder Balster stuurde deze nieuwe regels naar de ge-

meenteraad en kreeg stevige kritiek waar hij niet op wilde

ingaan. Maar met een reeks amendementen heeft de raad

de wethouder gedwongen harder in te grijpen. Robert Bar-

ker, gemeenteraadslid voor de Partij van de Dieren, legt uit:

“Wij zijn niet per sé tegen verkameren. Maar de strengere

regels van Balster richten zich met name op één van de

wettelijke argumenten om verkamering tegen te gaan:

schaarste op de woningmarkt. Wat de wethouder liet lig-

gen is om te kijken naar het andere wettelijke argument,

namelijk de gevolgen voor de leefbaarheid in woonwijken.

En dat gemis hebben we gerepareerd. Als partij staan wij

voor een prettige omgeving voor mens, natuur en dier. Het

schaarse groen in Den Haag dreigt door te veel mensen te

Verbod op verkamering in Bezuidenhout verlengd

Het opsplitsen van woningen in aparte kamers, het zogeheten verkameren, is sinds vorig jaar juni verboden in

heel Den Haag. Het was wachten op nieuwe aangescherpte regels rondom het verkameren. En deze regels zijn er

nu. Hiermee komt een einde aan het totale gemeentebrede verbod. En toch, in Bezuidenhout blijft verkameren

vooralsnog verboden. Met dank aan het amendement van de Partij van de Dieren en de VVD. 

Tekst: Mark Hoogland

Wethouder Balster stevig aangepakt 
door gemeenteraad om verkamering

Het is raadslid Robert Barker gelukt

de stop op verkameren in Bezui-

denhout tijdelijk te verlengen.
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worden gebruikt, of groen lijkt steeds vaker te moeten wij-

ken voor gebouw of de auto. Wat mij betreft is het heel

simpel: als er steeds meer mensen op een vierkante kilo-

meter komen te wonen en er wordt niets gedaan aan

goede voorzieningen, dan creëren we problemen. De wet-

houder wilde er niet aan dat er een verband is tussen het

verdichten van de stad en de druk op de leefbaarheid, ter-

wijl die er duidelijk wel is.”

Verdichting

Het wijkberaad Bezuidenhout bedacht een wegingsfactor

voor de verdichting van een wijk in relatie tot de leefbaar-

heid. Dit werd opgepakt door de gemeenteraad en vanuit

verschillende politieke partijen kwam de roep om ‘verdich-

ting’ als aanvullende maatregel mee te nemen als argu-

ment tegen verkamering. Vanuit het idee: daar waar er een

hoge mate van verdichting is, daar moet minder ruimte

zijn voor verkamering. De wethouder ging hier niet in mee.

En toen kwamen de oppositiepartijen, maar ook coalitie-

partner VVD met een hele reeks amendementen om de

nieuwe regels aan te scherpen.

Barker: ‘Alle amendementen werden ontraden. Balster had

goede regels opgesteld, zei hij. Er tegenin gaan had geen

zin. Maar gelukkig waren er meer partijen die zich zorgen

maakten om de leefbaarheid en samen hebben we kunnen

regelen dat het verbod op verkameren in een aantal wij-

ken, waaronder Bezuidenhout, tijdelijk wordt verlengd. We

hebben kunnen afdwingen dat er eerst een onderzoek

komt naar het verband tussen verdichting en leefbaarheid.

En ik zie de uitkomst van het onderzoek positief tegemoet.

Er is al zoveel onderzoek beschikbaar dat het verband aan-

toont. Wat ons betreft kan de wethouder niet anders dan

met aanvullende regels komen. De verlenging van het ver-

kamerverbod geeft hem mooi de tijd daar nog eens goed

over na te denken. Voor het einde van dit jaar hopen we

het hier weer met de wethouder over te hebben. Tot die

tijd is er een stop op verkamering in Bezuidenhout.”

Gevolgen voor Bezuidenhout

Als wordt vastgehouden aan 5% verkamering ten opzichte

van het totale woningaanbod, dan betekent dit dat er nog

24 woningen in Bezuidenhout ‘verkamerd’ zouden mogen

worden. Nu komen er steeds meer woningen in Bezuiden-

hout bij. Dat zou kunnen betekenen dat er dan ook meer

woningen verkamerd mogen worden in de toekomst. Maar

dat gebeurt niet. De 5%-regel blijft uitgaan van het totale

woningaanbod op 1 januari 2021. Ook heeft de raad be-

paald dat de ‘middeldure woningvoorraad’ (met een ge-

middelde WOZ-waarde van € 310.000,-) beschermd moet

worden tegen verkamering. Bezuidenhout heeft daar niets

aan. De gemiddelde WOZ-waarde van onze wijk ligt name-

lijk op € 318.000,-. 

Ondanks de verlenging van het verkamerverbod is Bezui-

denhout nog niet gevrijwaard van verkamering. Alles

hangt af of wethouder Balster gevoelig is voor aanvullende

regels. Bezuidenhout is een wijk met een hoge verdichting,

maar of verkamering helemaal van de baan is, blijft af-

wachten.   

Stemgedrag voor tijdelijke verlenging van stop op verkamering 
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Dit is het verhaal van een wastafel. Een nogal treurig ver-

haal, waarvan het nog maar de vraag is of het ooit goed

af zal lopen. Het einde is ongewis en waar het verhaal

begint, is ook lang niet zeker. En ik moet iets bekennen:

ook ik heb lang niet omgekeken naar die wastafel in de

De Sillestraat, op de stoep, aan de voet van een beuk. Het

is ook een onooglijk geval dat zich niet van zijn beste

kant laat zien: de onderkant boven, in jaren ’70-vaal-

groen, in zijn hoogtijdagen ongetwijfeld omlijst met te-

gels versierd met bruin bloemmotief.

Nog een bekentenis: het duurde even voor ik actie onder-

nam. Een verdwaalde snoepwikkel, een leeg blikje, die

raap je in een ommedraai van straat en een vuilnisbak is

nooit ver weg (maar vaak wel erg vol). Een wastafel is

toch andere koek: geen zwerfvuil, hij ligt op straat, maar

zwerft niet (alleen schilders die ter plekke een steiger

moesten plaatsen, schoven hem een halve meter ter-

zijde). Dak- en thuisloos, maar geen Leger des Heils om

te schuilen. Geen ombudsman om bij te klagen of een

handtekeningenactie van Amnesty International. Een

wastafel heeft geen mensenrechten.

Gelukkig is er hoop: de BuitenBeter-app. Bezuidenhou-

ters (en natuurlijk alle Hagenaars) kunnen in de app een

foto nemen van alles wat op straat niet thuishoort, van

de usual suspects hondenpoep, zwerfvuil, graffiti en on-

kruid tot kapotte speeltoestellen en zelfs de eikenproces-

sierups. En wastafels natuurlijk, al is het slechts in de

rubriek ‘overig’.

De redding is nabij. Maar: na één melding om buiten

beter te maken: de arme wastafel ligt nog op zijn plek.

Nog maar eens een melding: weer geen resultaat. Dan

maar de gemeente Den Haag via Twitter gewaarschuwd.

Daar krijg je weleens antwoord. En inderdaad: ‘We heb-

ben er meteen weer een melding van gemaakt, zodat dit

zo snel mogelijk opgeruimd kan worden.’ Dat was op 7

mei, op moment van schrijven, eind mei, lag-ie er nog.

Dan maar een directe melding naar de gemeente, geen

app, wel een website: https://www.denhaag.nl/nl/mel-

dingen.htm. En als het de afvalophalers niet zijn die nu

dan toch in actie komen om de wastafel een waardig

einde te bezorgen, dan is het afvalwethouder Hilbert

Bredemeijer in eigen persoon die voor reddende engel

kan spelen. Gevraagd naar de afvalpuinhoop in de hele

stad, zei hij in AD Haagsche Courant: “Ik neem dit elke

dag mee naar huis.” Dat komt mooi uit. Hij moet maar

eens langskomen in de De Sillestraat, misschien heeft hij

nog een wastafel nodig.

Wastafel

Te midden van de volkstuincomplexen langs het spoor naar Lei-

den liggen de natuurtuinen van de vereniging de Groene Schenk.

Dat zijn vier tuinen waar natuurvriendelijk wordt getuinierd. Bij-

zonder is ook nog dat hier jaarlijks in juni een expositie van kunst-

werken wordt georganiseerd. De Groene Schenk is zo een unieke

plek voor de buurt.

Je kunt de Groene Schenk, aan de IJsclubweg bij de Nieuwe Veen-

molen, gemakkelijk vinden want in de eerste tuin, van Dini Kuijer,

staat de opvallende damespop die elk jaar opnieuw wordt aange-

kleed door Loes Peters. Zij organiseert ook de kunstexpositie, die

elk jaar meer bezoekers trekt.

Niet iedereen weet dat dit stukje natuur waar de Schenk door-

heen stroomt, van april tot oktober vrij toegankelijk is. 

Dit jaar nemen zeven kunstenaars deel. De kunstobjecten worden

op mooie plekken in de tuinen opgesteld en zijn ook te koop. Be-

zoekers krijgen bij de ingang een mapje met info en de route

langs de kunstwerken. De expositie is dit jaar alle weekenden in

juni geopend van 12.00-17.00 uur. Steeds zijn er naast de gast-

vrouw een of meer kunstenaars aanwezig. Als gevolg van corona

is het aantal bezoekers aan een maximum gebonden.
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Kunstexpositie in de Groene Schenk



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Parels

Kom je kijken op zaterdag 11 september?

Op zaterdag 11 september a.s. organiseren we weer een superleuke Parelroute, waar ruim 

40 inwoners van Bezuidenhout hun bijzondere hobby, verzameling of passie met jou willen delen!

Kom je kijken?  Leuk als je ons volgt op Facebook of Nextdoor 👍

www.parelsvanbezuidenhout.nl 

van... Bezuidenhout
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“Als kind was ik regelmatig op de zaak en ik heb toen veel

geleerd van de chef werkplaats. Die man kon echt alles: alle

diktes en vormen aan glas snijden, gaten boren, slijpen;

noem maar op. Ik vond het prachtig om dat te kunnen en

heb in mijn jeugd altijd op de zaak gewerkt.” 

“Na de middelbare school ben ik nog een paar jaar naar de

HEAO gegaan. Ik wilde iets met toerisme gaan doen, maar

daar is het niet van gekomen. Het bedrijf van mijn vader

moest verhuizen van het Hollands Spoor naar de Binck-

horst en het kwam zo uit dat ik daarbij assisteerde. Er

moest een heel nieuw pand gebouwd worden, daar heb je

heel wat vakkennis voor nodig en die had ik met de jaren

wel opgebouwd.”

“Toen de verhuizing klaar was, ben ik niet meer terugge-

gaan naar school. Het was nog even de vraag of ik bij mijn

vader in de zaak zou komen maar dat was me te groot. Dan

zou ik een soort manager moeten worden. Ik wilde iets an-

ders en heb toen Glashandel Berserik gekocht, toen een

kleine zaak in de Constant Rebecquestraat vlakbij het Re-

gentessekwartier. Dat was overzichtelijk en zo kon ik een

soort manusje-van-alles zijn. Dat past veel beter bij me.”

“We zijn al snel naar dit pand in de Theresiastraat verhuisd.

Mijn middelste broer kwam toen ook in de zaak. Hij werkte

al met glas-in-lood en in deze omgeving zijn genoeg hui-

zen die daarom vragen. De etalage hangt er vol mee. Wat

moet een glashandel anders in zijn etalage zetten? Maar

we doen veel meer dan alleen glas-in-lood. We adviseren

over alle glassoorten, isolatieglas, spiegels, tafelbladen en

noem maar op. We installeren dat allemaal en we herstel-

len ook glasschades.”

“Dat laatste geven mensen tegenwoordig vaak uit handen

aan hun verzekeringsmaatschappij. Die hebben daarvoor

meestal contracten met grote partijen en minder met

kleine bedrijven als de onze. Maar daar staat tegenover dat

wij steeds meer renovaties doen. Oudere huizen kunnen

we van het nieuwste glas voorzien, waarbij de authentieke

sfeer behouden blijft. Daarvoor is advies op maat nodig en

daar zijn we goed in.”

“Verder zie ik dat thuiswerkende mensen hun huis anders

zijn gaan beleven. Dan valt het verkeersgeluid van buiten

opeens op en vinden ze het belangrijk dat er binnen goed

licht is. Of ze willen hun ramen beter isoleren. Meer een

kantoor aan huis dus, daarover kan ik goed adviseren en we

kunnen meteen de gewenste uitvoering in praktijk bren-

gen.”

Glashandel Berserik

Willem van Meer heeft glas-in-lood in zijn etalage 

en kan alles met glas 

“Mijn jongste broer is professor aan de universiteit, hij is de enige van ons gezin die niet in de glaswereld te-

recht is gekomen. Vroeger was het heel normaal dat hele families in het vak zaten. Mijn vader was eigenaar

van de Haagse Glashandel, dat is nog steeds een groot bedrijf. Hij is dan ook een echte zakenman.”

Bedrijvenrubriek

Tekst en foto: Marijn Smit



U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Goed voorbereid de zomer in, Goed voorbereid de zomer in, 

laat nu uw airco testen!laat nu uw airco testen!

 

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

Theresiastraat 130 - 2593 AS  Den Haag

Theresiastraat 109 - 2593 AD  Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos en team Douglas staan graag voor u klaar!
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Met een coverband vertolkte Tess van der Zwet (Merlot is

haar artiestennaam) muziek van groepen als Deep Purple

en Pink Floyd, toen zij door haar zanglerares op het spoor

werd gezet van het Franse chanson. De allereerste kennis-

making met Jacques Brel trof haar als een coup de foudre.

"De tranen stroomden over mijn wangen." Dacht zij er toen

nog niet direct aan zelf in het Frans te gaan zingen ("Ik was

er heilig van overtuigd dat daar in Nederland niemand op

zat te wachten"), een optreden ter gelegenheid van haar

22ste verjaardag in 2012 bracht daar verandering in. De

Franse covers die Tess Et Les Moutons Magnifiques die

avond ten gehore brachten, werden zeer enthousiast ont-

vangen. In de volgende jaren zorgden Tess en haar band

voor het ene na het andere encore op Nederlandse podia.

Achterbalkon

Toen corona vorig jaar het gewone leven tot staan bracht,

greep Tess die gelegenheid aan om zelf nummers te schrij-

ven. Geïnspireerd door een paar regenachtige dagen in Pa-

rijs werd Mon Paris de eerste pennenvrucht. Tess' tekst-

coach Sylvain Lelarge ("een onmiskenbare Fransman met

snor en baret") speelde daarbij een belangrijke rol. Op zijn

achterbalkon aan de Spaarwaterstraat zong Tess haar tek-

sten keer op keer a capella en voltooide haar eerste eigen

chanson. 

Ook bij andere nummers hielp Lelarge de Franse teksten

strak te krijgen. De meeste maakte Tess met haar Franse pi-

anist en arrangeur Guillaume Marcenac in diens Bezuiden-

houtse pied à terre aan de Theresiastraat. "Samen waren

wij daar avond aan avond aan het schrijven, soms tot diep

in de nacht", vertelt zij over het een half jaar durende crea-

tieve proces, dat met de ramen open te volgen was door

voorbij wandelende flaneurs. Het resulteerde in negen

eigen composities, waaronder een Franse ode aan La Haye.

Tess had daarvoor aanvankelijk een melodie in gedachten

die zij te veel op een ander nummer vond lijken. "Ik heb het

toen aan Guillaume gegeven en hij heeft er een heel ander

liedje van gemaakt."

Petit Paris

De vruchtbare samenwerking met Lelarge en Marcenac

vormt niet de enige reden waarom Bezuidenhout het afge-

lopen jaar voor Tess transformeerde tot Petit Paris. "Guil-

laume zorgde steeds voor pain au chocolat. En wat ik altijd

frappant vind als ik van Duinoord naar Bezuidenhout ben

komen lopen, is dat je in de Theresiastraat zoveel verschil-

lende talen hoort. Het Frans valt mij dan automatisch op."

Als Franstalige artiest kon Tess tijdens de Tour de France al-

tijd op extra belangstelling rekenen. Toen zij de Haagse cul-

tuurwethouder Robert van Asten zag aankondigen dat Den

Haag de Tour in 2024 of 2025 naar de stad wil halen, rea-

geerde zij dan ook direct enthousiast. "Als dat gebeurt, wil

ik op iedere Haagse straathoek staan zingen."

Haar eerstgeborene houdt Tess op zondag 25 juli ten doop

in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Ga voor een voorproefje naar: 

De tranen stroomden bij Tess Merlot, 
toen zij Jacques Brel hoorde

Als de Haagse chanteuse Tess Merlot volgende maand haar eerste solo-album presenteert, zal dat sommige

Bezuidenhouters al bekend in de oren klinken. Bij de hier in de wijk wonende Franse pianist/arrangeur en

Franse tekstcoach kregen de meeste nummers vorig jaar stap voor stap gestalte.

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Ronald Speijer



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen

Manicure

Manicure met lakken

Pedicure

Spa pedicure

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

DE BARBECUE 

SPECIALIST VAN

HET BEZUIDENHOUT

Traiteurslagerij Ammerlaan

l    Bestel uw groente en fruit online, gratis thuisbezorgd

l    Maak uw eigen groente/fruitbox

l    Marktprijzen en wekelijkse aanbiedingen

l    Voeg ons toe voor wekelijkse aanbiedingen Facebook.com/joesshop.nl

l    Whatsapp ons voor direct antwoord 0652 476 835)

l    Wij kopen uw spullen pas in na bestelling dus super vers!

l    Haal uw bestelling gezellig op in onze winkel en ontvang een leuk cadeau

Theresiastraat 236  - 2593 AW  Den Haag

T 070  385 36 60 - E info@joesshop.nl

M +31 6 524 768 35 - W www.joesshop.nl

De Bezuidenhoutse groenteman

Nieuwe webshop! www.joesshop.nl



Robots maaien gras Spaarwaterveld
Ze zijn al gespot, vooral door kinderen, maar het is zeker geen

speelgoed. Twee groene hondenhokken waar robot-grasmaai-

ers in zitten. Deze twee worden ‘s nachts op afstand ingezet

om het Spaarwaterveld en een deel daaromheen te maaien.

Het grasveld is bewerkt met onzichtbare lijnen zodat de gras-

maaiers hun grens weten, ze hebben beide hun eigen gebied. 

Voor de lieden onder ons die denken: “Leuk, die leen ik even

voor bij ons in de tuin”, je hebt er niets aan. Ze zijn gekoppeld

aan een app waarmee enkele mensen de grasmaaiers kunnen

bedienen. Wie denkt ‘oh dat omzeil ik wel even’, helaas, de

robot-grasmaaier schakelt zichzelf uit en wederom: je hebt er

niets aan. Deze rode wagentjes zijn speciaal aangekocht voor

dit veld, dus we hopen dat ze daar hun werk goed kunnen

doen.
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Verwarde personen

Voorbeelden hiervan zijn:

n  het niet goed verzorgen van zichzelf,

n  het huishouden niet meer kunnen bijhouden,

n  het achterlopen met rekeningen. 

Soms is het heel duidelijk maar soms gaat er veel schuil achter de

voordeur. Dit zijn de meldingen waarbij onze contacten met de

hulpverleningsinstanties heel belangrijk zijn, zoals de GGD

(https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm) en de GGZ. De orga-

nisatie die voornamelijk in Den Haag actief is, is Parnassia. Zij

hebben de expertise in huis om verwarde personen de zorg te

bieden die zij nodig hebben. Het is dan ook zaak deze hulpverle-

ningsinstanties zo snel mogelijk in te schakelen.

Uiteraard voeren wij zelf ook regelmatig gesprekken met de ver-

warde personen in ons gebied en proberen we hen te verwijzen

naar professionele hulp. In de wijk zijn verschillende instanties

actief. Zo zijn er ouderenconsulenten, maar ook een onderdeel

van Brijder (Parnassia). Door deze laatste wordt er met het project

"Achter de voordeur" een laagdrempelige en integrale begelei-

ding en ondersteuning aan Haagse burgers geboden. Door het

signaleren van verborgen leed achter de voordeur, actief opspo-

ren, contact leggen, zorg, begeleiding, dagbesteding en maat-

schappelijke participatie, heeft het project als doel om de

gezondheid en het maatschappelijk functioneren van deze doel-

groep te bevorderen. 

Er wordt getracht te voorkomen dat burgers tussen wal en schip

raken en er wordt voor gezorgd dat zij op de juiste plek en door

de juiste organisatie begeleiding, ondersteuning en/of zorg krij-

gen. Een integrale aanpak staat centraal. De visie is dat begelei-

ding en ondersteuning niet zinvol en effectief zijn als problemen

op de verschillende levensgebieden niet tegelijk worden aange-

pakt. Ook zijn er mensen aan het werk die op bezoek gaan bij

mensen die hulp nodig hebben maar hier niet aan willen. Meer

informatie: https://www.brijder.nl/ 

Mocht u zich zorgen maken om iemand in uw nabije omgeving,

dan kunt u uiteraard contact zoeken met mij als wijkagent, maar

u kunt ook bellen met 

0800-1205 (meld verward gedrag) of 

0800-0113 (zelfmoordpreventie).

Nieuwe wijkagent

Ik heb ook nog een leuk nieuwtje voor na de zomervakantie. Ik

krijg een nieuwe wijkagent aan mijn zijde. Haar naam is Sibel Ko-

nyali. Zij zal zich later zelf aan u voorstellen. Ik ben heel blij omdat

ik eerder met haar gewerkt heb. U krijgt er een gepassioneerde

wijkagent bij. 

Tekst: Mireille Bruijntjes

Column wijkagent

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws vernomen hebt, nemen de meldingen van verwarde
personen bij de politie toe. Ook ik heb deze maand weer een aantal meldingen gekregen
over verwarde personen in de wijk. U kunt hierbij denken aan mensen die het leven niet
meer zien zitten, last hebben van stemmen in hun hoofd. Maar ook soms zo in de war zijn,
dat alledaagse dingen niet meer makkelijk gaan. 



Nederlandsch Sportpark

Het complex van de Haagse architect Joh. Mutters jr. (onder

meer Grand Hotel Central aan de Lange Poten, nu onder-

deel van de Tweede Kamer, en Hotel Des Deux Villes aan

het Buitenhof, nu Pathé Buitenhof) verrees in 1896-1897,

een tijd waarin sportbeoefening steeds meer was wegge-

legd voor de gewone man. Het gebouw aan de Theresia-

straat waar nu de Hoogvliet zit, heette bij de oplevering

Nederlandsch Sportpark, maar dat sportpark heeft er maar

even gelegen. Sinds 1895 was het terrein aan de Theresia-

straat al in gebruik voor atletiek, wielrennen en paarden-

sport, maar in 1901 was het alweer gedaan met het park.

Alleen de in Den Haag populaire ruitersport verdween niet

uit de Theresiastraat: de sportzaal werd omgetoverd tot

een manege. In 1910 kwam er zelfs nog een stal bij. Het is

alweer bijna een eeuw geleden dat de sport voorgoed leek

te verdwijnen uit het voormalig Nederlandsch Sportpark: in

1925 vestigde autobedrijf Englebert zich in het complex,

dat het als hoofdkantoor gebruikte. Pas begin jaren ‘90

maakte de sport zijn comeback op het sportpark, toen de

zaal van Mutters werd opgeknapt en ingericht als fitness-

ruimte.

Mutters gebruikte als een van de eersten gewapend beton,

voor de overspanning van de grote sportzaal. Zijn monu-

mentale status heeft het Nederlandsch Sportpark ook te

danken aan het feit dat het “een zeldzaam vroeg voor-

beeld” is van een speciaal voor sport ontworpen gebouw,

zoals de gemeente Den Haag het omschrijft.

Het Hofje van Hoogelande

Dit hofje voor oudere dames bestaat al 345 jaar, maar

kwam pas ruim een eeuw geleden, in 1907, vanuit de Boek-

horststraat in Bezuidenhout terecht, aan de Johannes 

Camphuijsstraat, in een neo-renaissanceontwerp van de

Haagse architect W.B. Liefland. Begin jaren ‘80 was er nog

sprake van sloop van de kleine huisjes en toen dat lot was

afgewend, dreigde een uitbreiding met twaalf woningen,

waarvan zes midden op het terrein. Het wijkberaad voelde

zich gepasseerd en vond de uitbreiding niet passen in het

bestemmingsplan, dus draaiden de plannen uit op een op-
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De Nieuwe Veenmolen aan de IJsclubweg kent iedereen. En de Christus Triumfatorkerk, iets jonger, ook zo´n

baken in onze wijk, of je ‘m nu mooi vindt of niet. Dat ze monumentaal zijn, daar kan niemand om heen. Maar

de huizenblokken met winkels eronder aan de Laan van Nieuw Oost-Indië? En de vooroorlogse muurreclames

die hier en daar nog te zien zijn? Ook dat zijn monumenten. Onze wijk telt er in totaal twaalf en dan wonen

we ook nog eens vlak naast een lap grond die de status ‘beschermd stadsgebied’ heeft: het Haagse Bos (en

iets verderop Reigersbergen en Marlot). De helft van die monumenten is voor het hele land van belang, dus

zijn het rijksmonumenten, de andere zes zijn ook het bekijken waard, maar vooral bekend in Den Haag. Dat

zijn de gemeentelijke monumenten. De komende twee nummers zetten we onze wijkmonumenten op een rij-

tje. We beginnen met de zes Rijksmonumenten.

Tekst: John Hermse

Monumenten sieren de wijk

Het Nederlandsch 

Sportpark, nu Hoogvliet
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knapbeurt waarbij van de 36 woningen er nog 28 overble-

ven. Het monumentale belang zit ‘m in de zeventiende-

eeuwse wortels, en de sporen die deze geschiedenis heeft

achtergelaten, zoals het beeld boven de poort uit het oor-

spronkelijke hofje in de Boekhorststraat en de pomp met

siervaas in de tuin uit 1676. De tuinbank was in 1911 een ca-

deautje van regentes Emma.

Christus Triumfatorkerk

“De kerk verheft zich boven het stadsgewoel door het plaat-

sen van het hoofdvolume en de klokkentoren op een po-

dium’’, zo klinkt in de bouwkundige ambtenarentaal een

van de redenen om de creatie van architect Geert Drexhage

tot Rijksmonument te bestempelen. En dan ligt de kerkzaal

ook nog eens niet op de begane grond maar op de eerste

verdieping, wat in die tijd ook bijzonder was. Dan is er nog

het opvallende metselwerk met al die gekantelde dunne pi-

laren, waarop een betonnen draagconstructie voor het dak

lag die nog niet eerder was vertoond. Kortom: modern mo-

numentaal. De Christus Triumfatorkerk kwam in de plaats

van twee andere gereformeerde kerken: de Oosterkerk aan

de Oranjebuitensingel en de Maranathakerk aan de Van

Heutszstraat. Bij de opening op 21 maart 1962 vroeg domi-

nee Hoekstra zich tamelijk gereformeerd af of de kerk niet

te mooi, te groots en te luxueus was geworden. Aan de an-

dere kant hadden de gereformeerde opdrachtgevers Drex-

hage wel de vrije hand gegeven om af te wijken van het

bestaande stramien: zo had de kerkenraad geen aparte plek

meer in de kerkzaal. Eén wens van de architect werd niet

vervuld: een carillon in de klokkentoren: daarin kwam

slechts één luidklok met het opschrift Deo sono populum

voco – Ik luid voor God en roep het volk.

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel

Het mag in de loop der jaren een komen en gaan zijn ge-

weest van ministeries aan de rand of net buiten onze wijk,

dit departement was het eerste dat zich in Bezuidenhout

vestigde, in 1917. Geïnspireerd op het Hollands classisisme

van de zeventiende eeuw en niet zo in het oog springend,

maar wel ‘waardevol als een goed bewaard gebleven voor-

beeld van de representatieve overheidsarchitectuur uit deze

periode’, zo heette het bij de verkrijging van de monumen-

tale status in 1993, toen een grondige verbouwing achter de

rug was. Er kwamen extra verdiepingen op het gebouw en

de binnenplaats werd overkapt. Die verbouwing kreeg jaren

later nog een flinke staart, toen Economisch Zaken (zoals

het inmiddels heette) zich opmaakte om de Bezuidenhout-

seweg schuin over te steken en weer samen te gaan wonen

met Landbouw. Bezuidenhoutseweg 30 kreeg nieuwe be-

woners en wat willen nieuwe bewoners altijd? Klussen! Ar-

chitect Hans Ruijssenaars zag het met lede ogen aan. Hij

had nog zoveel lof geoogst met zijn renovatie van begin

jaren ‘90, maar stond nu aan de zijlijn. In een kort geding

probeerde hij vergeefs met een beroep op het auteursrecht

het geklus een halt toe te roepen. In 2016 trokken het Cen-

traal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en

het Sociaal en Cultureel Planbureau in het voormalige mi-

nisterie.

Het Hofje van Hoogelande

Christus Triumfatorkerk

Het voormalige ministerie van Economische Zaken



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse werkgroepen zich

bezig met ontwikkeling van en gebeurtenissen in de wijk.

Vanwege de verwachte snelle groei van de wijk met zo’n 20.000

nieuwe extra buurmensen, komen er veel vragen op de bewoners

af. Thema´s zijn bijvoorbeeld fijnstof, grondwateroverlast, 

verkamering, onderwijsmogelijkheden en speelplaatsen voor de

jeugd. Of bezonningsproblemen als gevolg van hoge nieuwbouw.

Voor Bezuidenhout Midden is het Wijkberaad op zoek naar 

vrijwilligers voor

die hun schouders onder de wijk willen zetten zodat de wijk nu en

in de toekomst fijn is om te wonen en werken.

De werkgroep vertegenwoordigt de bewoners van Bezuidenhout-

Midden. Samen met het ervaren team van Wijkberaad Bezuiden-

hout brengen we bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies uit

aan plannenmakers, ondernemers en (ambtenaren en raadsleden

van) de gemeente Den Haag. Ook zet de werkgroep zich naar be-

hoefte in om de onderlinge contacten binnen de wijk te bevorde-

ren en kan zij zelf activiteiten organiseren specifiek gericht op

Midden. Heb jij oog en oren voor de wijk? Vind je het leuk om een

zichtbare bijdrage te leveren aan Bezuidenhout (Midden)? Neem

dan snel contact op met het Wijkberaad Bezuidenhout, Erik Bolks

06-11312992 of wijkberaad@bezuidenhout.nl

Werkgroep Bezuidenhout Midden,

Elton John zong het al:

Don't you know that I'm still standing better than I ever did
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
I'm still standing after all this time

en zo voelt het precies!

We hebben een turbulent Corona-jaar achter de rug, waarin ik 2x voor langere tĳd

mĳn salon noodgedwongen moest sluiten. Maar hee?

I’m back! Picked up the pieces en ga gewoon door.

In juni ben ik jarig en begint mĳn Fifty & Fabulous jaar! 

En wie jarig is, trakteert; daarom geef ik in de maanden juni en juli 

15% korting op alle behandelingen en producten.

Bel of maak online een afspraak. (je hoeft geen lang zal ze leven te zingen)

Let’s celebrate life, look amazing and feel great!

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Vrijwilliger worden?

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse 

werkgroepen zich bezig met de ontwikkeling van de wijk. 

Op de maandelijkse agenda van de werkgroep Mobiliteit

staan zaken als parkeren van (elektrische) auto's en 

fietsen, gevaarlijke verkeerspunten, openbaar vervoer, 

verkeer rondom scholen, en ook de komst van 20.000

nieuwe wijkbewoners.

Graag breiden we deze werkgroep uit met een aantal

nieuwe en enthousiaste

die enige ervaring hebben met de mobiliteitsvraagstukken

of bereid zijn zich hierin te verdiepen.

Samen met een ervaren team brengen we gevraagd en 

ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, waar mogelijk

voorzien van concrete, uitvoerbare voorstellen uit aan het

Wijkberaad Bezuidenhout en (ambtenaren en 

raadsleden van) de gemeente Den Haag.

Vind je het leuk om een zichtbare bijdrage te leveren aan

de wijk? Neem dan snel contact op met het Wijkberaad 

Bezuidenhout, Erik Bolks 06-11312992 of 

wijkberaad@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers,

Make it Different

Theresiastraat 147a, 

2593 AG  Den Haag

070 381 66 99
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Ministerie van Landbouw

In zijn beginjaren stond het nieuwe ministerie van Land-

bouw (1957) er nog een beetje verloren bij, zonder Utrecht-

sebaan voor de deur en zonder overbuurman Buitenlandse

Zaken. Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff kon het minis-

terie – het tweede in de wijk – bouwen op een plek die

braak was komen te liggen na het bombardement (de ver-

dwenen 2e Van den Boschstraat liep er dwars doorheen).

Naast Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zat de

luchtmachtstaf van het ministerie van Oorlog in het ge-

bouw, dat rijkelijk was voorzien van kunst: werken van der-

tig verschillende kunstenaars dienden niet alleen ter

verfraaiing van het ministerie, maar waren ook een soort

wegwijzers: ze beeldden de functie van de verschillende af-

delingen uit. Dichter Adriaan Roland Holst bedacht de

namen van een aantal hoofdvleugels en schreef er een toe-

passelijk kwatrijn bij. De secretaris-generaal, de hoogste

ambtenaar van het ministerie, troonde onder een pla-

fondschildering van M.C. Escher. Friedhoff gaf de aanzet tot

de regeling waarbij een percentage van de bouwsom aan

kunst besteed moest worden. Dat dit in het ministerie van

Landbouw zo ruimhartig werd toegepast dat het complex

een Gesamtkunstwerk werd genoemd, is een van de rede-

nen waarom het in 2014 op de lijst met Rijksmonumenten

kwam te staan. Daar kwam dan nog bij dat door de ‘monu-

mentale opzet’ en de ‘traditionalistische architectuur’ het

ministerie ‘de macht en de waardigheid’ uitstraalde die in

de tijd van de wederopbouw nog aan het staatsgezag werd

toegekend, valt te lezen in de motivatie om het gebouw

een Rijksmonument te maken. Tegenwoordig huizen in het

complex, na een renovatie, twee ministeries: Economische

Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwali-

teit.  

De Nieuwe Veenmolen

De Nieuwe Veenmolen moest in 1654 de poldermolen aan

de Trekvliet, die ooit de Oude Veenmolen heette, een

handje helpen om de Veen- en Binckhorstpolder te bema-

len, samen met molen De Vlieger in Voorburg. Een andere

naam was de Boschmolen, omdat de Molensloot, waar-

langs later de Carel Reinierszkade kwam te liggen, de

nieuwe molen verbond met de vaart langs het Haagse Bos.

Doet het kappen van bomen tegenwoordig in de hele stad

de gemoederen hoog oplopen, bij de plannen voor de

nieuwe molen in de zeventiende eeuw waren het ook hoge

bomen die een sta-in-de-weg leken te zijn. De eigenaar van

de naburige Buitenplaats De Loo was bang dat zijn hoge

bomen weg moesten om de nieuwe molen genoeg wind te

laten vangen. Uiteindelijk konden zijn bezwaren worden

weggenomen en verrees de molen op de plek waar hij nu

nog staat. Begin jaren vijftig kwam de Nieuwe Veenmolen

in handen van een aannemerscombinatie die de molen op-

knapte en er een ontvangstruimte en een vergaderzaal

voor hoge heren uit de bouwwereld van maakte. Tegen-

woordig zit in de molen restaurant Christian.

Het ministerie van Landbouw

De Nieuwe Veenmolen
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Uit hoeveel leden bestaat het bestuur en wat is de taak-

verdeling?

Er zijn momenteel acht bestuursleden en er is niet echt een

vaste taakverdeling. We vergaderen één keer per maand,

opereren als team en bespreken wie wat op zich neemt. We

doen dit als vrijwilligers naast ons reguliere werk. Zo werkt

Ella voor een aantal kleine(re) uitvoeringsorganisaties bin-

nen de overheid en is Nico specialist beleggingen bij een

bank. Sommige bestuursleden hebben ook zitting in een of

meer van de werkgroepen en zijn daar vaak het aanspreek-

punt van. De taken van de voorzitter van het Wijkberaad

zijn met name de vertegenwoordiging naar buiten toe op

diverse platforms en het onderhouden van het contact met

de wijkbewoners.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is al twee jaar

bezig. Hoe kan het dat er nog steeds geen nieuwe voorzit-

ter is? En wat heeft het bestuur gedaan om die te vinden?

We hebben gezocht in onze eigen contacten en netwerken,

binnen de werkgroepen en ook met advertenties in Bezui-

denhout Nieuws. Daarmee bereik je immers iedereen in de

wijk. We hebben een aantal reacties gehad. We vragen zo

iemand dan om eens mee te draaien om te kijken of het

hem/haar echt wat lijkt. Er is op die manier een aantal

nieuwe bestuursleden bijgekomen, maar helaas geen

nieuwe voorzitter. Meerdere kandidaten hadden wel vol-

doende capaciteit maar te weinig tijd. Inmiddels werken

we wel met een ‘technisch voorzitter’, die de vergaderingen

leidt. Leuke bijkomstigheid is dat we via onze wervings-

campagne ook een bestuurslid vonden voor Bezuidenhout-

West.

Jacob Snijders is 11 jaar lang een geweldige voorzitter ge-

weest. Is het daardoor extra moeilijk iemand te vinden die

hem wil/kan opvolgen?

Jacob heeft een grote dossierkennis, is ingevoerd in de

Haagse politiek en heeft een groot netwerk. Hij is proactief

en een visionair, wat belangrijk is in overleggen met bij-

voorbeeld de gemeente en projectontwikkelaars. Jacob be-

steedt veel tijd aan zijn werkzaamheden, ook door de vele

grote ontwikkelingen en plannen in de wijk (denk aan de

plannen voor de hoogbouw van het CID, de verkamering

enz.). Je moet steeds weten hoe de bal gaat rollen en be-

reid zijn dossierkennis op te bouwen. Zo’n voorzitterschap

vergt ook veel van je karakter, je moet een sterke persoon-

lijkheid zijn. Je moet bovendien bij alle overleggen en ver-

gaderingen daarover vanaf het begin aanwezig zijn om de

belangen van de wijk goed te behartigen. Wie kan en wil

dat als nieuwe voorzitter op zich nemen?

En hoe dan nu verder?

In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter hebben we ons

in de vergaderingen afgevraagd hoe we nu verder moeten.

Nog steeds geen nieuwe 

voorzitter wijkberaad
Eind mei stopte Jacob Snijders na elf jaar als voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout. Het is het bestuur

na meer dan twee jaar zoeken nog altijd niet gelukt een nieuwe voorzitter te vinden. Hoe moet dit nu ver-

der? Een vraaggesprek hierover met de bestuursleden Ella Schepel (secretaris) en Nico Wijburg (penning-

meester).

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Jos Heymans

Vervolg op pagina 23

Ella Schepel en Nico Wijburg
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Vragen we te veel? De taken van de voorzitter zijn heel om-

vangrijk en ingewikkeld geworden. We kwamen tot de con-

clusie dat we daarom tot een andere taakverdeling zouden

moeten komen, waarbij een deel van de taken van de voor-

zitter wordt overgenomen door bestuursleden. Tijdens een

wandeling in het Haagse Bos met Jacob spraken wij (Ella

en Nico) verder met hem over een nieuwe constructie. Punt

van overweging daarbij was ook dat het Wijkberaad met

één gezicht naar buiten moet treden en niet moet worden

uitgespeeld in de voortgang van de grote projecten. Hoe

gaan we het inrichten, wat kunnen wij van hem overne-

men en wat niet? Zo zijn we op een ‘organische’ manier ge-

komen tot een voorlopige tussenvorm. 

Hoe ziet die tussenvorm eruit?

Gelet op de gemeentelijke plannen met de wijk en de be-

langen daarbij van de bewoners, vinden we het belangrijk

dat we de (moeizaam) verworven positie als serieuze ge-

sprekspartner blijven vasthouden. Daarom hebben we

Jacob gevraagd na mei, als hij geen deel meer uitmaakt

van het bestuur, om tegen een redelijke vergoeding het

‘zware’ politieke werk te blijven doen (CID, verkamering, in-

frastructuur enz.). Hij heeft daartoe een volmacht van het

bestuur en er zijn afspraken gemaakt over zijn werkzaam-

heden. De overige taken zoals de verantwoordelijkheid

voor de sociale cohesie en communicatie in de wijk, de or-

ganisatie Parels en de vrijmarkt, worden overgenomen

door de bestuursleden. Het bestuur blijft eindverantwoor-

delijk en na een jaar zal de nieuwe constructie geëvalueerd

worden. 

Blijft het Wijkberaad wel actief naar een nieuwe voorzit-

ter zoeken?

We blijven actief op zoek naar nieuwe bestuursleden en

hopen zo dat daaruit iemand op termijn tot voorzitter kan

uitgroeien. Ook de wijkbewoners kunnen helpen: ga bij je-

zelf te rade, zou je dit werk willen en kunnen doen, of mis-

schien ken je zo iemand? We wonen in een prachtige wijk

waar veel bewoners zich actief inzetten. Zo zijn er wel 20

werkgroepen en meer dan 250 vrijwilligers. Wij als Wijkbe-

raad doen ons best de bewoners zo goed mogelijk een

stem te geven en denken op deze manier voor de komende

tijd de beste oplossing te hebben gevonden.

Vervolg van pagina 21

Tijdens de bewonersvergadering van 31 mei is Jacob

Snijders afgetreden als voorzitter van het wijkberaad.

Zijn termijn zat er na tien jaar ruimschoots op. Namens

de gemeente Den Haag kreeg hij de stadsspeld uitge-

reikt voor het vele werk dat hij als vrijwilliger heeft ge-

daan. Ook scheidend penningmeester Aad Tulling

kreeg de speld. Van de werkgroep Oost kreeg Snijders

een doos vol cadeautjes, waaronder dit alleszeggende

straatnaambordje.

Stadsspeld voor scheidend voorzitter

Heb jij interesse in het wel en wee van Bezuidenhout

en haar bewoners en oog voor de langere termijn? Of

heb je belangstelling voor infrastructurele projecten

en wellicht zelfs ervaring daarmee? Ben jij een team-

speler en een netwerker? En kun je tijd vrijmaken? 

Neem dan contact op met ons via 

wijkberaad@bezuidenhout.nl 

Het Wijkberaad zoekt bestuursleden
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Kessler Stichting wil deuren van Schenkweg 60 openen

Mimoun Zanzan: een manusje-van-alles in Bezuidenhout-West

Mimoun groeide op in Nador in Noord-Oost Marokko, een paar kilometer van de plaats waar in 1961 ook de 

Rotterdamse burgemeester Aboutaleb geboren werd.

Sinds november wonen 90 mensen, die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben, in een voor hen verbouwd

pand aan de Schenkweg. “Het was de bedoeling om de buurt vooraf een beeld te geven van wat er in het pand ge-

beurt, maar door Covid 19 moest afstand bewaard worden”. Aan het woord is Linda Luckel, die als trajectonder-

steuner in het pand werkt en die enthousiast over haar “leuke werk met pechvogels” vertelt.  

Bezuidenhout-West Nieuws

Met alle 90 cliënten is een trajectplan ge-

maakt over de stappen, die ze gaan zetten

naar weer een ‘normale’ woonsituatie en

Linda begeleidt acht van hen bij de uitvoe-

ring van hun trajectplan. De 34 vrouwen

en 56 mannen leven op gescheiden etages

en slapen in slaapzalen met twee, maar

vooral met vier of zes mensen.

Het streven van de Kessler stichting is dat

mensen zo kort mogelijk, maar maximaal

twee jaar in de tijdelijke opvanglocatie

vertoeven. De gemiddelde verblijfsduur

van de cliënten is nu ongeveer een jaar. Als

het traject doorlopen is, eindigt voor een

cliënt het leven op de ‘bad-bed-brood loca-

tie’. Dan heeft, als alles goed verloopt, de

cliënt weer een eigen dak boven het hoofd

, de privacy weer terug en rust in een

eigen omgeving. Soms ook stromen cliën-

ten door naar andere opvang.

In principe hebben de cliënten een dagbe-

steding (werk, opleiding, vrijwilligerswerk

etc.) en de maaltijden worden meestal ge-

bracht. Als men wil, en zeker op zondag,

bestaat de mogelijkheid om zelf te koken. 

Linda hoopt dat versoepeling van de Co-

rona -maatregelen snel kan gaan leiden

tot een nadere kennismaking met de

buurt. Volgens haar missen de bewoners

dit ook en op de vorige locatie, aan de

Sportlaan, heeft ze gezien dat dit goed

werkt. Een eerste succesje was, dat een

gezin uit de buurt op uitnodiging naar de

opvanglocatie is gekomen, om samen met

een aantal bewoners het Suikerfeest te

vieren. 

Hoe dan ook, de bewoners aan de Schenk-

weg hebben er in een keer 90 buren bij ge-

kregen, wat betekent dat er ook af en toe

iets fout kan gaan. Om alles zo soepel mo-

gelijk te laten verlopen, wordt er elke zes

weken in een begeleidingscommissie (met

gemeente, buurtbewoners, Kessler Stich-

ting, Voor Welzijn, politie en de Wijkvereni-

ging) overlegd over de ontwikkelingen

rondom de Schenkweg 60. 

Omdat het moeilijk was om in het Rifge-

bergte een bestaan op te bouwen, vertrok

Mimoun op zijn twintigste naar West-Eu-

ropa. Hij werkte als bouwvakker in Spanje,

Frankrijk en België, was als toerist even in

een besneeuwd Nederland, maar hij vond

het hier te koud. Daarna werkte hij nog

drie jaar in een slachthuis in Duitsland.

Tussendoor vertoefde hij regelmatig een

tijd in Marokko. 

35 Jaar geleden kwam hij naar Nederland,

werkte een tijd in het Westland, trouwde

hier en startte met zijn toenmalige echt-

genote een winkel in handgemaakte siera-

den in de Prins Hendrikstraat. Na de

scheiding heeft hij de winkel verkocht. Het

plan voor eenzelfde winkel in Marokko

strandde vervolgens en toen werd hij huis-

meester bij het ministerie van Justitie in

Den Haag. In 2015 werd hij om medische

redenen afgekeurd en sindsdien stort Mi-

moun zich op het vrijwilligerswerk. Sinds

hij met zijn vrouw en vier kinderen in de

wijk woont, geeft hij taekwondo-lessen

aan kinderen en beheert hij twee dagen in

de week het Haags Hopje, een mooie

speelplek voor kinderen achter het wijk-

centrum. Hij zoekt nog een medebeheer-

der, dan zouden de kinderen hier vier

dagen per week onder toezicht kunnen

spelen. Verder werkt hij nu aan de inrich-

ting van Kindercity, een groenten- en krui-

dentuin voor de buurt, die hij graag met

een aantal kinderen wil gaan onderhou-

den. Regelmatig is hij ook in het wijkcen-

trum te vinden, alwaar hij - altijd met een

vriendelijke lach - allerlei klussen opknapt.

Mimoun voelt zich helemaal thuis in Be-

zuidenhout-West en aan het Nederlandse

weer is hij inmiddels ook gewend.

Linda Luckel voor de atoomschuilkelder, die zich

ook nog op de Schenkweg 60 blijkt te bevinden.
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Door een misverstand stond er vorige keer een foto van de

oude situatie in de wijkhuiskamer in het blad. Dit keer een

foto van hoe het er nu uitziet. Als de Corona-maatregelen

het toelaten willen we op 10 juli de huiskamer officieel ope-

nen. Hopelijk kunnen we er dan ook met zijn allen daad-

werkelijk gebruik van gaan maken.

Voortuinen

Op 5 juni heeft, na veel voorbereidend werk, de voortuinen-

actiedag in de Jan van Riebeekstraat plaats gevonden.

Samen met Haag Wonen, de Gemeente, Voor Welzijn en

Operatie Steenbreek/ Duurzaam Den Haag heeft de wijk-

vereniging eerst een voorbeeldtuin aangelegd en vervol-

gens alle bewoners met voortuinen benaderd. Voor

plantjes, aarde, afvoer van stenen en tuinafval is gezorgd.

Aangezien dit stuk eind mei geschreven is, kan het resul-

taat niet gemeld worden. Bij succes van deze actie zal in

2022 een andere straat centraal staan. 

Kunst

De twee enthousiaste Kunst Verbinders hebben de wijk in 4

stukken opgedeeld (zie: kunst verbind.nl / lopend buurtje).

Bij heel wat mensen in de wijk is inmiddels een doosje in de

brievenbus gevallen. Via de website kunt u meedoen aan

een leuke, creatieve én nuttige wijkactiviteit. Het eerste re-

sultaat van Kunst Verbind is in mei gepresenteerd en te

zien in het raam van het wijkcentrum. 

Lief & Leed

Het initiatief vanuit de gemeente om de bewoners in een

straat even stil te laten staan bij buren, die iets heel leuks

of iets heel vervelends hebben meegemaakt, wordt goed

opgepakt in Bezuidenhout West. In de afgelopen tijd zijn de

Van den Boschstraat en de Schenkkade een Lief en Leed

straat geworden. Dit betekent dat er inmiddels zes straten

in onze wijk bij dit initiatief zijn aangesloten.

Ledenvergadering

De beloofde ledenvergadering ligt nog steeds in het ver-

schiet. We komen hier snel op terug. Word daarom lid (ga

naar bzhw.nl) als je actief wil meepraten over de richting,

die we met de wijk op zouden moeten gaan. Een eerste

aanzet is al gedaan door een paar bewoners van de Schenk-

kade om deze hoognodig te laten opknappen. We gaan

hierover in gesprek met ons stadsdeel. En natuurlijk hoop ik

van harte dat iedereen in onze wijk lid wordt!! 

Blijf gezond en blijf een beetje op elkaar letten!

Huiskamer volgende maand officieel open

Langzaam keren we weer terug naar het normale leven en kunnen we ook weer in

het echt elkaar gaan ontmoeten. Eindelijk. Intussen zitten we zeker niet stil.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar/voorzitter wijkvereniging
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Ofschoon de naam van deze in de afgelopen eeuw

illustere laan, met in het midden een dubbele bo-

menrij, anders doet vermoeden, heeft deze niets te

maken met ons koloniaal verleden. Als een reiziger

uit Den Haag in de zeventiende eeuw de door-

gaande weg naar Voorburg vroeg, werd hij verwe-

zen naar de Laan van Nieuw Oostinje, zoals die

toen in de volksmond werd genoemd. Deze naam-

geving was ontstaan naar aanleiding van de her-

berg en uitspanning “Nieuw Oostinje”, gelegen op

de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de oude

Wervelaan. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat Den

Haag daarom de inmiddels ingeburgerde naam

‘Laan van Nieuw Oostinje’ officieel aan deze door-

gangsroute gaf. 

De Laan van Nieuw Oost-Indië loopt van de Benoordenhoutseweg tot aan de grens met Voorburg bij het spoorweg-

viaduct, waar deze doorgaande verkeersweg overgaat in de Laan van Nieuw Oosteinde. Voor de Graven van Holland,

die in de Middeleeuwen op het Haagse Binnenhof zetelden, was deze route van groot belang voor de noodzakelijke

verbinding met het achterland. Deze langgerekte verkeersader werd de Wervelaan genoemd vanwege het oorspron-

kelijke robuuste Middeleeuwse kasteel van de familie Van den Werve. Alleen het Park de Werve en de Van der Wer-

vestraat met het daar gelegen landhuis herinneren nog aan het in 1801 afgebroken kasteel. Met het verdwijnen van

de hofstede raakte de naam Wervelaan in onbruik. Het Haagse gedeelte van de verkeersroute kreeg later de naam

Laan van Nieuw Oost-Indië, het Voorburgse stuk werd Laan van Nieuw Oosteinde genoemd.

Alleen Voorburg houdt vast aan de oude naam

Laan van Nieuw Oosteinde 

Straatnamen

Van Oostinje naar Oosteinde

Twee eeuwen later, toen de taveerne al geruime tijd in de

vergetelheid was geraakt, ontstond onder de Haagse stads-

bestuurders discussie over de naam Oostinje. Vermoedelijk,

zo dacht men, was de naam van de voormalige herberg een

verbastering van ‘Nieuw Oosteinde’, zoals de stad ook een

Westeinde en een Noordeinde kende. Daarom besloot het

stadsbestuur de laan om te dopen in Laan van Nieuw 

Oosteinde.

Aanvankelijk leek de rust op het gemeentehuis terugge-

keerd. Maar al gauw begon men zich opnieuw druk te

maken over de naamgeving. In 1894 wilden de Haagse

stadsbestuurders zoveel mogelijk recht doen aan de ge-

schiedenis. Na heftige discussies besloot men het naam-

bordje te veranderen in Laan van Nieuw Oost-Indië. Alleen

Voorburg deed niet mee en handhaafde voor de verkeers-

weg op haar grondgebied tot op de dag van vandaag de

naam Laan van Nieuw Oosteinde.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Het kasteel De Werve aan de toenmalige Wervelaan, die later de

naam Laan van Nieuw Oosteinde kreeg, zoals die er na een verbou-

wing van de oorspronkelijke Middeleeuwse burcht in de achttiende

eeuw uitzag. De aanvankelijke ophaalbrug werd vervangen door

een vaste stenen brug. In plaats van de hoge stenen muur kwam er

een smeedijzeren hekwerk op stenen pijlers, waar bovenop sierva-

zen werden geplaatst. De twee gebouwen werden voorzien van

hoge en brede ramen.
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DE KROON OP STOOMWERK
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GORDIJNEN

GRATIS OPHALEN EN BEZORGEN VAN ALLE

GORDIJNEN EN TAPIJTEN



Duurzaam Bezuidenhout

Van Loon woont al 45 jaar met veel plezier in de Van Reesstraat.

“Het is een rustig straatje dat van niks naar nergens loopt, omdat

er geen doorgaand verkeer is. En het is een van de weinige straten

in Bezuidenhout die aan beide kanten huizen met een voortuin

heeft.’ 

Als een van de koplopers in de Van Reesstraat, denkt Van Loon

met de gemeente mee hoe de verenigingen van eigenaren (VvE’s)

in zijn straat kunnen verduurzamen. “Om de wereld leefbaar te

houden zullen we zuinig moeten omgaan met energie en op den

duur van het gas af moeten. Als we die slag niet maken, loopt het

spaak ben ik bang.”

Ontzorgen

Die gedachte sluit naadloos aan bij het doel van de gemeente om

in 2030 energieneutraal te zijn. Met de straataanpak in de Van

Reesstraat wil de gemeente zicht krijgen op hoe je een fiks aantal

woningen in een straat versneld kunt verduurzamen en voorbe-

reiden op de overgang naar duurzame energie. Een vergelijkbaar

project loopt in Scheveningen. 

Van Loon voorspelt dat dat geen makkelijke operatie wordt. Veel

eigenaren beseffen wel dat het verduurzamen van een woning

voordelen oplevert, maar vinden het ook ingewikkeld. Dat geldt

zeker binnen een VvE waar meer eigenaren moeten instemmen.

Met de straataanpak wil de gemeente de VvE’s in de Van Rees-

straat vooral ontzorgen en helpen de eerste stap(pen) op het pad

van verduurzamen te zetten. Dat begint met begeleiding en ad-

Gemeente helpt VvE’s Van Reesstraat verduurzamen
In de Van Reesstraat ondersteunt de gemeente 24 VvE’s om te verduurzamen. Nog niet alle 101 woningeigenaren hebben

zich aangesloten bij deze straataanpak, maar Michel van Loon is enthousiast. ”We moeten verduurzamen. Anders loopt

het spaak, ben ik bang.’”
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vies en het opstellen van een gratis Meerjaren Duurzaam Onder-

houdsplan (MDOP). Dit plan maakt duidelijk wat een VvE kan

doen om de woningen goed te onderhouden en tegelijk energie-

zuinig(er) te maken. Of een VvE ook met het plan aan de slag

gaat, is aan de VvE zelf. Eind mei hadden 15 bewoners aangegeven

geïnteresseerd te zijn in een MDOP.

Profijt

Van Loon verwacht dat met het project in de Van Reesstraat de ei-

genaren zich meer bewust zullen worden dat er iets met duur-

zaamheid gedaan moet worden. Binnen zijn eigen VvE is al eerder

geïnvesteerd in dubbelglas. Hij hoopt dat de straataanpak aanlei-

ding zal zijn om nu ook dak- en vloerisolatie op de agenda te zet-

ten. “De eerste etage-bewoners hebben daar niet direct profijt

van, maar indirect profiteren zij met lagere energielasten al jaren

van de isolatie van de boven- en benedenwoningen. Of het een

makkelijke discussie wordt, weet ik niet, maar je bent met z’n zes-

sen verantwoordelijk voor het functioneren van het hele gebouw.

Als het qua kostenplaatje niet te gek wordt, moet je bereid zijn

om daar met z’n allen voor te betalen.”

Michel van Loon: ‘Alle bewoners hebben profijt van verduurzamen.’ Advies, informatie en subsidie 

De gemeente Den Haag ondersteunt niet alleen de VvE’s in de

Van Reesstraat bij het verduurzamen. Wat dat betreft kan elke

VvE in Den Haag voor advies terecht bij de VvE-balie en Hou

van je huis. Zij zijn bereikbaar op 070-3539931 en 070-3533281

of vvebalie@denhaag.nl. 

Daarnaast organiseert de VvE-balie regelmatig informatie-

avonden. Vanwege Covid-19 zijn die tegenwoordig in de vorm

van webinars. 

Goed nieuws voor iedereen die zijn woning wil isoleren en ver-

duurzamen. U kunt subsidie krijgen voor dak-, vloer- en geveli-

solatie, het vergroenen van uw dak en het verwarmen en

koken op schone energie.

Kijk voor meer informatie op Den Haag - Subsidies milieu en

duurzaamheid.

Aantal VvE’s in Bezuidenhout

                                                Klein (<10)          Groot (>11)          Totaal

Bezuidenhout-Midden                  213                          37               250

Bezuidenhout-Oost                     1100                          54              1154

Bezuidenhout-West                          61                          15                  76
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MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Wilt u meewerken aan de 

Bezuidenhut ga dan naar:

wijkberaad@bezuidenhout.nl

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht

Pan is een café-restaurant, met veel liefde voor
goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14
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EXPATSTheme of the month: 

Time for scenery change 

Wanderlust (n) – a strong desire or impulse to wander or travel and

explore the world. 

The summer time off period has started and with it a recurring ques-

tion, a choice between old or new. As expats, every holiday, we are fa-

cing the eternal question: do we take this time to go back home again

and see our family and friends? Or do we go someplace else? Both op-

tions come with mixed feelings. For the first, happy to see our dear

ones but still yearning to discover the world. For the second, a satiated

wanderlust but guilt for not making time for our dear ones. 

As summer is approaching many countries will slowly and carefully

open the boarders, making holiday travel possible again. Nevertheless,

in these times, a third option appears. What if we cannot travel yet?

Then why not explore the Netherlands instead. 

As expected, in the Netherlands everything is well organized, including

the outdoors. The state forest management (Staatsbosbeheer) has

mapped the entire country into walking or cycling routes and created

an option for everybody, based on length and environment type. 

All the areas have a parking lot or a bus connection. At the entrance of

the area there is a map which clearly states the route options and the

colors one should follow for each route. Once started, the tracks are

easy to follow with clear markings along the way. Online they can be

found on https://www.staatsbosbeheer.nl/routes.

Would you like to find out more about a specific topic from our

neighborhood? Please send us an email to

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Art exhibition in

the Groene Schenk
In the middle of the allotment com-

plexes along the railway to Leiden are

the nature gardens of the association de

Groene Schenk. These are four gardens

where nature-friendly gardening is car-

ried out. It is also special that an exhibi-

tion of works of art is organized here

every June.

You can easily find the Groene Schenk, on

the IJsclubweg near the Nieuwe Veenmo-

len, because in the first garden, by Dini

Kuijer, is the striking women's doll that is

dressed every year by Loes Peters. She

also organizes the art exhibition, which

attracts more visitors every year.

Not everyone knows that this piece of

nature through which the Schenk flows

is freely accessible from April to October. 

This year, seven artists are taking part.

The art objects are set up in beautiful

places in the gardens and are also for

sale. Visitors are given a folder with infor-

mation at the entrance and the route

along the artworks. This year's exhibition

is open every weekend in June from

12:00 to 17:00. There are always one or

more artists present next to the hostess.

Due to corona, the number of visitors is

subject to a maximum.

Wandelroute Westerschouwen

(Zeeland) 

“Still round the corner, there may wait, 

a new road or a secret gate”

~J.R. R. Tolkien 
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Twee wolkenkrabbers voor

honderden nieuwe bewoners



Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag

t  (070) 383 82 75  i  www.briede.nl  e  info@briede.nl   

sinds 1895

briedé
Adviseren en 
inspireren in 
mooi wonen

Thuisin Briedé is dé inspirerende 

woonwinkel. Al meer dan 125 jaar 

zijn wij dé specialist in ‘mooi wo-

nen’. Met alles op het gebied van 

interieur onder één dak: verf, be-

hang, raamdecoratie, gordijnen, 

horren, vloeren (laminaat, pvc, 

tapijt & vinyl).
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout. De krant verschijnt

vijf keer per jaar in een oplage van bijna

13.500 exemplaren. De volgende uitgave

van Bezuidenhout Nieuws, nr. 79, 

verschijnt in de week van 29 november-

3 december 2021.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Paul van Riel, Marijn Smit, 

Cristina Popescu, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

5 Plannen voor parkeergarage Koningin Marialaan

7 Nieuwe wijkagent Sibel Konyali

9 Koffiekar trekt klanten uit kantoorpanden

13 Basketveld in West trekt sporters uit hele land 

15 Bombardement verjoeg PvdA-kopstuk uit de wijk

16 Muurschilderingen verheven tot monument

19 IJsclubweg is een racebaan geworden

24 West Nieuws

27 Bezuidenhoutseweg, een Grafelijk Karrepad

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00

Op de cover
Ondanks bezwaren tegen de snelle inwonersgroei van de wijk omdat voorzie-

ningen achterblijven, worden begin volgend jaar twee nieuwe wolkenkrabbers

opgeleverd: Grotius I en Grotius II, ingeklemd tussen de Koninklijke Biblio-

theek en de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. De geplande overkap-

ping van de Utrechtse Baan tussen Theresiastraat en Bezuidenhoutseweg, die

tegelijkertijd gerealiseerd zou worden, is vertraagd maar moet nog wel in

2022 klaar zijn. (pagina 21/23). Foto: Koen de Lange

En verder:



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

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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Met name rondom de Theresiastraat zijn meer auto’s te

verwachten. Dit komt o.a. door de bouw van hoge apparte-

mentencomplexen met onvoldoende eigen parkeergele-

genheid. Daarnaast is de Tweede Kamer voor minstens vijf

jaar neergestreken in het voormalig gebouw van het Mi-

nisterie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutse-

weg. Ook trekt de rechtbank aan de Prins Clauslaan meer

bezoekers uit de regio door de reorganisatie van de recht-

spraak. De vele auto’s verminderen de leefbaarheid in de

wijk. En het aanzicht van Bezuidenhout met haar karakte-

ristieke negentiende-eeuwse architectuur wordt aangetast

door de aanblik van alle auto’s en fietsen.

400 auto’s

De parkeergarage moet ruimte bieden aan 400 auto’s. Ook

elektrische (bak)fietsen kunnen hier gestald worden. Er

komen laadpalen voor elektrische auto’s en (bak)fietsen.

Bezoekers van de wijk dienen hun auto in de garage te par-

keren tegen een parkeertarief, in een groengele zone in de

Theresiastraat kunnen bezoekers kort parkeren. Wijkbewo-

ners kunnen hun auto stallen tegen een vergoeding. Deze

zal waarschijnlijk hoger zijn dan de huidige parkeervergun-

ning, maar Det Regts geeft aan dat de wethouder uitge-

daagd moet worden om hierin de bewoners tegemoet te

komen.

Met de bouw van een ondergrondse parkeergarage aan de

Koningin Marialaan zal het verkeer in de wijk meer geregu-

leerd worden. De parkeerplaatsen op straat kunnen gro-

tendeels vervangen worden door groen en andere

inrichtingselementen. Daardoor zal het algehele straat-

beeld, de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren en

daarmee het karakter van de wijk.

Op dit moment zijn de kosten voor de bouw van de par-

keergarage niet bekend. Eerste stap is indiening van dit

voorstel. Als het wordt goedgekeurd door het college zou

het plan van start kunnen gaan in de nieuwe raadsperiode

vanaf maart 2022.

In de vorige editie van Bezuidenhout Nieuws hebben we

geschreven over de strengere regels voor het verkameren

van woningen. Met de kennis van toen werd er nog reke-

ning mee gehouden dat verkameren in Bezuidenhout mis-

schien nog mogelijk zou worden. Eerst moest er nog een

onderzoek gedaan worden naar het verband tussen bevol-

kingsdichtheid en leefbaarheid. Gedurende dit onderzoek

zou er niet verkamerd mogen worden in Bezuidenhout.

Maar op 26 juli jl. schrijft wethouder Balster in een brief

aan de gemeenteraad dat Bezuidenhout toch een wijk is

met middeldure woningen. En juist daarvan heeft de raad

in mei gezegd dat in wijken met een gemiddelde WOZ-

waarde in het goedkope én middeldure segment niet meer

verkamerd mag worden. En dat betekent dat per direct en

zolang als het nieuwe beleid geldt de gemeente geen ver-

gunningen meer afgeeft voor het verkameren van wonin-

gen in Bezuidenhout. 

De parkeerdruk in Bezuidenhout is hoog en het aantal auto’s in

de wijk zal alleen maar groeien. In januari 2019 heeft het wijkbe-

raad daarom een extern bureau aangezocht om mogelijkheden

te bekijken voor een ondergrondse parkeergarage in de Konin-

gin Marialaan. Gebruikmakend van deze studie dient Det Regts

(raadslid VVD) eind mei een initiatiefvoorstel in bij het college

van b. en w. van Den Haag voor realisatie van deze parkeerga-

rage. In een telefonisch gesprek licht ze het voorstel toe. 

Tekst en foto: Elly Hoekstra

Tekst: Mark Hoogland

VVD wil ondergronds parkeren Koningin Marialaan

Verkameren definitief aan banden

Onder het gras van de Koningin Marialaan zou een parkeergarage

moeten komen.
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Laat ik het maar meteen zeggen: van mij mag-ie plat.

Waar ik het dan over heb? SoZa, het voormalige ministe-

rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het station

Laan van Nieuw Oost-Indië. Aan sommige lelijke gebou-

wen raak je gewend, maar aan deze niet. Ik tenminste

niet. Dus: weg ermee.

De discussie over de toekomst van het gebouw laaide

weer op toen de gemeenteraad sprak over de plannen

voor een nieuw gebouw op die plek en bewoners en ar-

chitectuurliefhebbers zich roerden. Een bewonersplat-

form pleitte voor plaatsing van het complex op de

gemeentelijke monumentenlijst als ‘een van de iconen

van het structuralisme, een specifiek Nederlandse archi-

tectuurstroming die een prominente plaats op de

Haagse architectuur staalkaart verdient’. De raadsleden

ontvingen ook nog een brief van monumentenclub Het

Cuypersgenootschap met dezelfde strekking. ‘Waanzin’,

noemt architect Herman Hertzberger de sloopplannen

van zijn schepping, al zijn de argumenten die hij aan-

voerde ook meer van praktische aard. “Het gebouw is 

gewoon nog te goed om te slopen”, zei hij bij Omroep

West. “Het slopen en dan weer op dezelfde plek iets

nieuws bouwen kost een geweldige hoeveelheid geld.

Dat is een verspilling van jewelste. Het gaat die ontwik-

kelaars allemaal om rendement.”

Dan zijn er ook nog altijd de omwonenden die tal van

bezwaren aanvoerden tegen vier woontorens van 75 tot

125 meter hoog. De wijk kan - samen met allerlei andere

nieuwbouw - die enorme groei niet aan. De bewoners

mochten dan de afgelopen jaren hun zegje doen, maar

zelfs de Haagse bouwwethouder Anne Mulder erkende

dat de inspraak een wassen neus was geweest. Hij kon-

digde aan zelf nog eens met de bewoners te gaan pra-

ten.

Maar sloop zou wel kunnen: het voormalige ministerie is

nu eenmaal geen monument, vindt de gemeente. Maar

dat is nu juist waar de discussie over sloop of laten staan

om draait: is het een monument en waard om te be-

schermen. Raar argument dus.

Net als - toegegeven - mijn eigen argument om te slo-

pen: de schoonheid van een gebouw - of het gebrek

daaraan - was mijn belangrijkste argument. Het is tege-

lijkertijd ook het slechtste argument. Beauty is in the eye

of the beholder, en lelijkheid dus ook. Even verderop

staat de Nieuwe Veenmolen. Wie vermoedde bij de bouw

in 1654 dat dit door windenergie aangedreven polderge-

maal ooit een monument zou zijn? 

Toch maar laten staan, dat oude ministerie. Dat scheelt

een hoop problemen voor de wijk en spijt in de toe-

komst. ‘Wat blijft komt nooit terug’, dichtte Jan Eijkel-

boom, maar wat gesloopt wordt ook niet. 

Sloop!?
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Even voorstellen.....

Ik ben sinds 2001 werkzaam bij de politie

waarvan ik de afgelopen 13 jaar werkzaam

ben geweest in het verzorgingsgebied van

Laak. Ik heb daar met ontzettend veel ple-

zier gewerkt en heb veel mooie dingen

kunnen doen samen met wijkbewoners

en netwerkpartners. Ik was toe aan een

nieuwe uitdaging in een andere omge-

ving. Ik heb daarom gekozen voor de dy-

namische en diverse wijk Bezuidenhout. 

Wij hebben één keer in de twee weken, op

de maandag in de even weken, een

spreekuur. Het eerst volgende spreekuur is

op: maandag 18 oktober a.s. Het spreekuur

vindt plaats in het wijkcentrum Bezuiden-

hout-West, gevestigd aan de Jan van 

Riebeekstraat 90. U kunt ook bellen naar

het landelijke politienummer 0900-8844.

Mochten wij niet in dienst zijn dan wordt

er een terugbelverzoek achtergelaten. 

U kunt ook naar de site www.politie.nl

gaan. Vul uw postcode in en klik vervol-

gens op één van onze foto’s, waarop u ons

een mail kunt sturen. 

Met spoed politie nodig? Bel 112

Als elke seconde telt, kunt u het alarm-

nummer 112 bellen. Denk daarbij niet al-

leen aan levensbedreigende zaken, maar

ook aan verdachte situaties als u bijvoor-

beeld denkt dat er wordt ingebroken. Aar-

zel niet en bel. Zo verhogen we samen de

pakkans van criminelen.

Neemt u ook eens een kijkje op ons Insta-

gram account: wijkagenten_bezuiden-

hout.

Column wijkagent

Mijn naam is Sibel Konyali. Ik ben de nieuwe wijkagent van de wijk Bezuiden-
hout. Samen met mijn collega Mireille Bruijntjes hopen wij u, wanneer nodig,
van dienst te zijn. Wij horen graag van u wat er leeft en speelt in de wijk.

De wijkagenten van Bezuidenhout. Links Sibel Konyali

en rechts Mireille Bruijntjes.
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Markus is ooit eigenaar geweest van een lunchroom, maar

omdat hij vooral het deel wat over koffie ging mooi vond

en het blij maken van mensen met die koffie, is hij met de

lunchroom gestopt en heeft zich volledig op koffie toege-

legd. Na de lunchroom heeft hij een opleiding gedaan voor

Master Barista en uiteraard met goed gevolg volbracht.

De koffiebonen die Markus gebruikt, komen uit Noord Co-

lombia en zijn bio/fairtrade. Deze koffie, de Colombia Spe-

cialty Coffee, gebruikt Arabicabonen die tot aan de plant

toe zijn te traceren. Markus is zelf dan ook een paar keer in

Colombia geweest om die stappen te doorlopen.

Napolitaanse apparatuur

Koffiekar is te simpel gezegd. In samenwerking met Ape-

car.nl heeft Markus deze prachtige mobiele espressobar

gemaakt. Het is een Vespa uit 1980 en Apecar heeft alle

technische onderdelen aangebracht; Markus heeft zich

vooral op de koffie gestort. De machines die hij gebruikt

zijn Napolitaans en daardoor ook de manier van koffiezet-

ten. Deze machines hebben door de druk een langere door-

looptijd wat effect heeft op de koffiesmaak. Op de

espressobar staat ook de tekst “Always double naked

shots”, wat weer te maken heeft met de dubbele filter die

er voor zorgt dat de koffiesmaak intenser wordt meegeno-

men in het hele proces door die machines. Maar wil je de

professionele uitleg, loop dan eens naar Markus toe om te

vragen en te proeven. Het is naar Markus' eigen zeggen de

mooiste mobiele espressobar uit Den Haag. Markus volgt

nu een opleiding voor Q-grader, wat zoiets is als een viro-

loog maar dan voor koffie. Hij hoopt de studie eind deze

maand af te ronden.

Markus is met zijn koffiekar ook in te huren voor (be-

drijfs)feestjes en andere evenementen. Voor nadere infor-

matie: www.koffiemetliefde.nl of mail naar

info@koffiemetliefde.nl

Wanneer je in de buurt van het WTC werkt of woont, zal je al bekend zijn met de, om het even simpel te zeggen,

koffiekar van Markus Sloots. Iedere werkdag van acht tot half twee staat hij daar, op de Prinses Beatrixlaan, voor

u klaar met een heerlijk kopje koffie en een koekje. Hij doet dit al sinds 2016 en staat sinds augustus 2017 op

deze plek.

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Els Smeets

Koffie met liefde

Koffie met liefde:



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Speelgoed lenen?

TANDARTS         KRUIZINGA

VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT

Persoonlijke aandacht, zorg en advies

Mevrouw Kruizinga heeft nog ruimte in haar 

praktijk voor nieuwe patienten.

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl

Benoordenhoutseweg 229

Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk. 

Bus 18-23-28.
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Toen vader Jan De Garnaal overnam, was de zaak nog ge-

vestigd in een klein tentje. Hij begon met vier kleine fri-

tuurpannen. Al snel bleek die capaciteit te klein om tussen

12.00 en 14.00 uur de lange rij klanten snel van gebakken

vis te voorzien. Jan besloot daarom een grotere kraam neer

te zetten met o.a. vier grote bakovens.

De Garnaal verkoopt haring, gebakken vis en verse vis om

thuis te bereiden, zoals zeebaars, dorade, forel, tonijn, ka-

beljauwfilet, scholfilet en zeetong. Door de tijd heen is de

vraag van klanten veranderd. Vroeger werden er vooral lek-

kerbekken verkocht, tegenwoordig is er meer vraag naar

kibbeling. Ook waren Erwin en Lenie op kerstavond de be-

stellingen voor salades aan het maken om op Eerste Kerst-

dag bij de klanten af te leveren. Dat gebeurt nu niet meer:

klanten kopen salades in de supermarkt of ze kopen de in-

grediënten bij de kraam om thuis zelf salades te maken.

Sinds het thuiswerken, vanwege corona, zijn er geen pieku-

ren meer en komen de klanten verspreid over de hele dag.

Maar ondanks corona is de omzet hetzelfde gebleven.

Constante kwaliteit

Ondertussen bestaat De Garnaal al bijna 30 jaar als fami-

liebedrijf. Wat is het geheim van het succes? De kraam

staat weliswaar op een goede locatie, maar volgens Erwin

en Jan is het vooral de constante kwaliteit die ze leveren.

“Ons standpunt is kwaliteit verkopen, dat staat op num-

mer één”, vertelt Jan. Werner haalt de verse vis elke och-

tend op Scheveningen. Ze gebruiken goede, verse olie voor

het bakken. Ook de patat wordt vers ingekocht en bakken

ze zelf voor. De paling wordt ingekocht in Burgerveen,

omdat dat volgens Jan het beste adres is. De kibbeling, lek-

kerbekken en mossels worden niet voorgebakken maar

vers bereid voor de klanten.

“Het zijn allemaal kleine puntjes die bij elkaar moeten

komen om uiteindelijk goede kwaliteit te blijven leveren”,

vertelt Erwin. In de loop der tijd hebben Erwin en Werner

een goed contact met hun klanten opgebouwd. “We heb-

ben een vaste klant die elke dag hetzelfde bestelt: in het

haringseizoen drie haringen en buiten het haringseizoen

drie lekkerbekken. En altijd met de vraag of het niet onbe-

scheiden is dit te komen bestellen.”

Kwaliteit op nummer één bij viskraam De Garnaal

De Garnaal is al jaren een vast onderdeel van het straatbeeld op de hoek van de Theresiastraat en de Maria-

laan. Jan Korf nam op 1 december 1991 de viskraam over van de vorige eigenaar. Helaas kreeg Jan een ongeluk

waardoor hij grotendeels blind werd en niet meer actief in de zaak kon werken. Uiteindelijk besloot hij de

zaak niet te verkopen, maar te laten voortzetten door zijn vrouw Lenie en zijn zoon Erwin. “Ze hebben toen

beiden hun schouders eronder gezet, daar ben ik nog steeds heel trots op!”, vertelt Jan. Erwin heeft toen eer-

der dan gepland in 1995 op 20-jarige leeftijd de zaak overgenomen. Sindsdien is De Garnaal een hecht, klein

familiebedrijf, bestaande uit Erwin, vader Jan, moeder Lenie, versterkt met één personeelslid, Werner. 

Bedrijvenrubriek

Tekst: Elly Hoekstra, Foto: Els Smeets

Het familiebedrijf De Garnaal, v.l.n.r. Jan, Lenie en Erwin.



U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Voor kleine reparaties kunt uVoor kleine reparaties kunt u

zonder afspraak terecht!zonder afspraak terecht!

 

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

Ouderwetse service en aandacht, zoals u al jaren van ons gewend bent

Douglas Frederik Hendriklaan

Douglas Theresiastraat

Etos Moerwijk

Etos Loosduinen

Etos Theresiastraat

@parfumeriedenhaag
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“Het is ook een bijzonder veldje”, zegt Chip Jones. “Ik zeg al-

tijd wat Rucker Park in New York is voor Amerika, dat is het

Spoorcourt voor Nederland. De beste basketballers van het

land, die hebben het hier geleerd, echt waar.”

Hij kan het weten. Chip komt uit Spoorwijk en oefende bij

het Huygenspark waar twee baskets staan. Maar in Bezui-

denhout-West speelden de beste spelers en dus kon hij

daar veel meer leren. Uiteindelijk werd hij prof in de Ver-

enigde Staten, in eigen land bij Den Bosch en speelde hij

voor het Nederlands basketbalteam.

Dat die beste spelers naar Bezuidenhout-West kwamen,

kan voor een groot deel worden toegeschreven aan Stich-

ting Star. “Zij hebben op meer plekken in Den Haag veldjes

aangelegd om buiten te basketballen”, vertelt Wyindra For-

tunati, jongerenwerker in Haagse Hout. “Maar het Spoor-

court is gewoon het beste. Het heeft als enige de

afmetingen van een echt veld en het heeft ook de juiste

ondergrond. Iedereen in Nederland die basketbal speelt in

de buitenlucht, dus niet in de zaal, die kent dit veldje. En

omdat het bij het station ligt, kun je er makkelijk komen.”

Community

De aantrekkingskracht

van het veldje heeft vol-

gens Chip en Wyindra

voor een echte commu-

nity gezorgd. “Het maakt

niet uit wie je bent of

waar je vandaan komt.

Wil je spelen? Dan kun je

meedoen en die wil om

basketbal te spelen,

brengt mensen samen. Al

moet je wel weten welk

niveau je aankunt.”

De community werd op

enig moment zo groot,

dat Chip en Wyindra in

het zaaltje van het wijk-

centrum basketbalavon-

den zijn gaan

organiseren. Dat gebeurt nu drie avonden in de week. Op

maandagavond komt de jeugd, op dinsdag komen de iets

meer volwassenen, op zondag is er een mix van leeftijden

en alle avonden worden goed bezocht.

Het is allemaal niet onopgemerkt gebleven en zo kwamen

onlangs de kunstenaars van Dreamcourts in beeld. Samen

met bewoners van de buurt hebben zij deze zomer op de

grond van het basketbalveldje een vrouwelijke en een

mannelijke basketballer geportretteerd en onlangs is dit

‘nieuwe veldje’ feestelijk geopend met een bezoek van de

wethouder en een basketbalclinic door spelers van de Jolly

Jumpers.

“Dat was echt heel leuk. Er waren veel kinderen uit de

buurt en het was fantastisch weer. Het is ook echt heel

mooi geworden, al hadden wij eerst gedacht dat de ruimte

rondom het veldje meer opgepimpt zou worden. Dit omdat

er niets mis was met het veldje, dat ook de blauwe onder-

grond van een echt basketbalveld had. Nu is die onder-

grond zwart en mensen die daar moeilijk aan kunnen

wennen, komen daardoor minder. Maar tegelijkertijd zien

we ook mensen die voordien niet kwamen. Het blijft ge-

woon een community die leeft en waar heel veel mensen

plezier hebben in het basketbal spelen.”

Uit het hele land komen basketballers naar
Bezuidenhout-West

Wie met de trein aankomt op het Centraal Station, 

of wie vanuit de stad over het Prins Bernhardviaduct

naar Bezuidenhout rijdt, moet het gezien hebben:

het basketbalveldje van Bezuidenhout-West. Tussen

de flatgebouwen en het spoor ligt het Spoorcourt en

daar wordt bijna non-stop gebasketbald. 

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets

Jongerenwerker Wyindra Fortunati (links) en 

basketbalprof Chip Jones.



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen

Manicure

Manicure met lakken

Pedicure

Spa pedicure

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

BEKIJK ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE  

WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL

Traiteurslagerij Ammerlaan
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De allereerste jeugdherinneringen van Hans Ouwerkerk

konden moeilijk heftiger zijn. Op 3 maart 1945 verloor hij

door de bommen op Bezuidenhout zijn vader Bert, zijn ou-

derlijk huis aan de Wilhelmina van Pruisenstraat en raakte

zelf zwaargewond. "Mijn geheugen begint op die dag. Ik

heb daarom geen idee hoe ons huis eruit heeft gezien en

ook geen beeld van mijn vader." Hij overleefde het inferno

met zijn moeder Jo en oudere zus Wil. 

Hoewel zijn bij het bombardement opgelopen verwondin-

gen nooit volledig heelden, hebben de gebeurtenissen tij-

dens de Tweede Wereldoorlog het leven van Hans

Ouwerkerk niet verwoest. Zijn karakter speelt daarbij een

belangrijke rol. "Ik heb de feiten geaccepteerd en vind dat

je van klagen niet beter wordt. Ik kan nu terugkijken op

een geweldig mooie maatschappelijke carrière. Door de be-

perkingen die ik heb bij het lopen, heb ik mij nooit laten te-

genhouden." 

Rood nest

Na het bombardement bood zijn opa van moederskant,

Georg Gunther, het vaderloze gezin onderdak in zijn huis

aan de Lekstraat. "Van hem hebben wij geweldige steun

gehad. Voor mijn zuster en mij was hij een plaatsvervan-

gende vader. Opa legde ook de kiem voor Ouwerkerks loop-

baan als PvdA-politicus. "Hij kwam zelf uit een zwaar

rooms-katholiek gezin in Limburg met 18 kinderen. Als hij

ergens een hekel aan had, dan was het de kerk. Hij heeft

zich altijd fel tegen het geloof afgezet en was zelf rood als

een biet. Dat moet hij ook op mij hebben overgebracht." Hij

herinnert zich als de dag van gisteren de vreugdekreet van

zijn opa over de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen

in 1956. "Godverdomme jongen, we hebben gewonnen."

Voor Hans Ouwerkerk sprak het voor zich dat hij op zijn

18de direct lid werd van de PvdA en zich zodra hij ging wer-

ken aansloot bij de vakbond. De politieke betrokkenheid en

een studie geschiedenis in Leiden vormden de opstap naar

wat een lange en bewogen loopbaan in politiek en bestuur

zou worden. Zo was hij onder meer burgemeester van Lek-

kerkerk, Emmen, Zaanstad, Groningen, Almere en Enkhui-

zen en Ombudsman bij de VARA. Gevraagd naar een

hoogtepunt, zegt hij: "Dat zijn er zoveel geweest. De plek

waar ik als burgemeester het meest mijn talenten kwijt

kon, was Groningen. Daar heb ik mij als stadsmens ook het

meest senang gevoeld. En mijn beste tijd heb ik als burge-

meester van Lekkerkerk gehad ten tijde van het gifgrond-

schandaal (aan het licht gekomen in 1980 red.). Voor een

bestuurder was dat een crisis om je vingers bij af te likken.

Zowel mijn opgedane kennis als politicus als mijn televisie-

ervaring kwamen daarbij uitstekend van pas."

Tot hij op zijn 20ste Den Haag verruilde voor Leiden, kwam

Hans Ouwerkerk nog regelmatig in Bezuidenhout. "Ik heb

mij daar altijd wel op mijn plek gevoeld. Voor een kopje kof-

fie ging ik graag naar de Theresiastraat." In 1995 bezocht

hij de tentoonstelling over Bezuidenhout voor en na het

bombardement in het kantoor van Nationale-Nederlanden.

"Toen ik zag hoe de wijk er na het bombardement bij lag,

was ik daarvan erg onder de indruk. Dat beeld moet mijn

moeder altijd bij zich hebben gedragen." 

Bombardement eerste 
jeugdherinnering Ouwerkerk

Als jongetje van bijna 4 werd Hans Ouwerkerk fors getroffen door het bombardement op Bezuidenhout. Hij

liet er zijn leven niet door verwoesten en kijkt als 80-jarige terug op een waardevolle politieke en bestuur-

lijke loopbaan.

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Koen de Lange

Hans Ouwerkerk legt samen met zijn kleindochter Nadine Louissen

een krans bij de herdenking van het bombardement in 2018. 



Een monument, dat is toch een gebouw of desnoods een

boom, ‘een monumentale kastanje’ bijvoorbeeld, maar een

muurreclame? Die ze voor de oorlog op zijgevels kalkten?

Jazeker. Onze wijk telt er twee en ze zijn beide een ge-

meentelijk monument. Geen kwast die er zomaar overheen

gaat.

Niet meer tenminste, want de muurreclame die aannemer

M. Groen aanbracht op het door hem zelfgebouwde be-

drijfspand aan de Johannes Camphuijsstraat is juist zo bij-

zonder omdat uit het overschilderen de geschiedenis is af

te lezen. De kwast ging eroverheen omdat er andere waar

aangeprezen moest worden, of omdat de verf bladderde in

weer en wind, en al haast even prozaïsch: omdat de firma

Groen een nieuw telefoonnummer kreeg. Wie goed kijkt,

ziet nog een nummer dat maar twee jaar op de muur heeft

gestaan: B 1303. Waarbij de B staat voor Bezuidenhout, dat

destijds nog een eigen telefooncentrale had. Het nummer

veranderde nog een paar keer en de muurreclame dus ook.

In 2008 kreeg de reclame die allang geen reclame meer

maakte bij een restauratie zijn huidige aanblik, met tele-

foonnummers die slechts verbinden met dode lijnen, maar

wel de geschiedenis van dit pand levend houden.

Het gemeentelijk monument op een zijgevel in de

Johan van Hoornstraat is iets jonger: de vermoedelijk door

de firma Th. Logher zelf aangebrachte muurreclame is van

begin jaren dertig. Het bedrijf uit 1926 zat om de hoek, in

de De Carpentierstraat en later aan de Van Imhoffstraat.

Zoals tegenwoordig abri’s en ander lege plekken zijn be-

plakt met oproepen om er advertenties op te plakken, zo

ging het ook al in de jaren dertig: boven de schilderreclame

bevindt zich nog een smalle strook met reclame voor re-

clame: ‘Muurvlakte te huur’.

Nog meer reclame, maar dan iets substantiëler, iets meer

tastbaar monumentaal. De Bezuidenhouters die een eeuw

geleden langs de transformatorzuil aan het Emmapark lie-

pen, zullen niet bevroed hebben dat dit peperbusmodel

jaren later een gemeentelijk monument zou worden. Sinds

het begin van de vorige eeuw werden ze in de stad ge-

plaatst en tegen het einde van de oorlog stonden er 228.

Geschikt voor een spanning van 3000 volt. De aanleg van

een elektriciteitsnet dat 10.000 volt kon leveren, betekende

vanaf 1956 het einde van de trafozuilen: ze waren te klein

om de benodigde grotere transformatoren te herbergen.

De zuil in het Emmapark is een van de vijf die er nog staan

in Den Haag, in de gedaante van reclamezuil.
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Na de zes Bezuidenhoutse rijksmonumenten in het vorige nummer nu zes plekken in onze wijk die de 

gemeente heeft aangemerkt als monumentaal, van heel plat tot sacraal.

Tekst: John Hermse, Foto's: Koen de Lange

Monumenten sieren de wijk
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Als alle kinderen van Juliana van Stolberg (1506-1580) een

plaatsje hadden gekregen rond haar beeld in onze wijk, was

ze misschien nogal uit de toon gevallen op het besloten

Louise de Colignyplein, waar het in 1930 werd onthuld. Ze-

ventien kinderen had ze, uit twee huwelijken. Alleen de vijf

zonen uit haar tweede huwelijk flankeren haar, met als

oudste Willem van Oranje. Er kwam een nationaal comité

aan te pas die de gemeente verzocht om een monument

voor de stammoeder van de Oranjes. De Haagse architect

Dirk Roosenburg (ook verantwoordelijk voor het hoofdkan-

toor van de KLM, het latere ministerie van Verkeer en Water-

staat) en beeldhouwer Bon Ingen-Housz, docent aan de

Haagse kunstacademie, ontwierpen het beeld, dat werd uit-

gevoerd door de Scheveningse beeldhouwer J.M. Hage-

doorn. Het beeld overleefde het bombardement en

verhuisde in 1954 naar de Koningin Marialaan, waar ze het

middelpunt vormt van de jaarlijkse herdenking van het

bombardement.

Wie bij Grottendieck een paar schroeven haalt of een pot

verf, zal er niet bij stilstaan, en ook de bewoners van de ap-

partementen erboven beseffen vast niet dagelijks dat ze

wonen in een gebouw met ‘zeldzaamheidswaarde´. Typisch

een woord van monumentenambtenaren die moeten uit-

leggen waarom de twee blokken Laan van Nieuw Oost-

Indië 54 t/m 70 en 72 t/m 108c, aan weerszijden van de

Theresiastraat, een gemeentelijk monument zijn. ‘De twee

appartementenblokken zijn van algemeen belang vanwege

de architectuurhistorische waarde als representatieve voor-

beelden van wederopbouwarchitectuur, die zich kenmerkt

door haar soberheid maar met veel aandacht voor details

en ornamentiek.’ Wederopbouw: de 42 woningen en 14 win-

kels vulden in 1952 een gat dat was geslagen door het bom-

bardement. Opdrachtgever was het bedrijfspensioenfonds

metaal. Architect H.J. de Haas liet kleine reliëfs aanbrengen

boven de ingangen en bij de daklijsten, en ook bij de win-

kelpuien werden betonnen elementen als decoratie ge-

bruikt. Dat is het duidelijkst te zien in de luifels van

schokbeton. ‘De winkelpuien zelf zijn zorgvuldig gedetail-

leerd met dunne stalen ramen en bovenlichten met hori-

zontale roeden.’ Die details in de ornamenten zijn kenmer-

kend voor de wederopbouwarchitectuur van de jaren ‘50. Ga

maar voor de winkels staan en kijk naar de overkant van de

Laan van Nieuw Oost-Indië: in latere jaren bestond er wei-

nig aandacht meer voor het versieren van een kantoorpand.

Nog meer wederopbouw even verderop: de rooms-katho-

lieke Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk van de Leidse

architect Jan van der Laan, dat de plaats innam van de ver-

woeste neogotische kruisbasiliek met dezelfde naam aan

de Bezuidenhoutseweg. Monumentaal omdat het een mooi

voorbeeld is van traditionele kerkbouw na de oorlog, met

Byzantijnse invloeden. Dat is vooral terug te zien in de kerk-

zaal, die in het midden hoog is en door natuurstenen ko-

lommen afgescheiden is van een lagere galerij. De O.L.

Vrouw-van-Goede-Raadkerk is ook een Haags voorbeeld van

de Bossche School, een stroming in de architectuur die in

Den Bosch ontstond onder leiding van Van der Laans broer

Hans, die zich aanvankelijk vooral richtte op de bouw van

nieuwe katholieke kerken na de oorlog. In de kerk is ook

kunst te zien van toentertijd bekende kunstenaars, zoals

een altaarkruis, een tabernakel, een beeld van St. Jan de

Doper en glas-in-lood.

Bronnen: gemeente Den Haag, Architectuurgids Den Haag

van Bert En Lilian Mellink, uitgeverij 010 (2011), Reliwiki. 

Onthulling monument Juliana van Stolberg:



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse werkgroepen zich

bezig met ontwikkeling van en gebeurtenissen in de wijk.

Vanwege de verwachte snelle groei van de wijk met zo’n 20.000

nieuwe extra buurmensen, komen er veel vragen op de bewoners

af. Thema´s zijn bijvoorbeeld fijnstof, grondwateroverlast, 

verkamering, onderwijsmogelijkheden en speelplaatsen voor de

jeugd. Of bezonningsproblemen als gevolg van hoge nieuwbouw.

Voor Bezuidenhout Midden is het Wijkberaad op zoek naar 

vrijwilligers voor

die hun schouders onder de wijk willen zetten zodat de wijk nu en

in de toekomst fijn is om te wonen en werken.

De werkgroep vertegenwoordigt de bewoners van Bezuidenhout-

Midden. Samen met het ervaren team van Wijkberaad Bezuiden-

hout brengen we bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies uit

aan plannenmakers, ondernemers en (ambtenaren en raadsleden

van) de gemeente Den Haag. Ook zet de werkgroep zich naar be-

hoefte in om de onderlinge contacten binnen de wijk te bevorde-

ren en kan zij zelf activiteiten organiseren specifiek gericht op

Midden. Heb jij oog en oren voor de wijk? Vind je het leuk om een

zichtbare bijdrage te leveren aan Bezuidenhout (Midden)? Neem

dan snel contact op met het Wijkberaad Bezuidenhout, Erik Bolks

06-11312992 of wijkberaad@bezuidenhout.nl

Werkgroep Bezuidenhout Midden,

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse 

werkgroepen zich bezig met de ontwikkeling van de wijk. 

Op de maandelijkse agenda van de werkgroep Mobiliteit

staan zaken als parkeren van (elektrische) auto's en 

fietsen, gevaarlijke verkeerspunten, openbaar vervoer, 

verkeer rondom scholen, en ook de komst van 20.000

nieuwe wijkbewoners.

Graag breiden we deze werkgroep uit met een aantal

nieuwe en enthousiaste

die enige ervaring hebben met de mobiliteitsvraagstukken

of bereid zijn zich hierin te verdiepen.

Samen met een ervaren team brengen we gevraagd en 

ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, waar mogelijk

voorzien van concrete, uitvoerbare voorstellen uit aan het

Wijkberaad Bezuidenhout en (ambtenaren en 

raadsleden van) de gemeente Den Haag.

Vind je het leuk om een zichtbare bijdrage te leveren aan

de wijk? Neem dan snel contact op met het Wijkberaad 

Bezuidenhout, Erik Bolks 06-11312992 of 

wijkberaad@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers,

Senioren Instuif Overbosch zoekt:

Enthousiaste 55+ sporters en kleine sportclubs
die aan willen sluiten.

Wij zijn een gezellige vereniging van 55+ die één keer in de
week, op donderdag van 10.15 tot 12.00 uur, sporten in Over-
bosch.

Onze leden worden bijgestaan door 2 gekwalificeerde docen-
ten. Een voor gymnastiek en een voor dans (line dance, wereld
dans). De keuze is aan u. O.a., dans, tafeltennis, badminton
en tennis. Zie voor uitgebreidere info http://senioreninstuifover-
bosch.nl

Wij hebben nu 37 leden en wij mikken op 55 á 60.Dus kom
een keer kijken, neem gympen mee en doe gratis een keer
mee en/of snuif de sfeer op. De jaarcontributie bedraagt 
€130 ofwel 2,75 per keer.
Ooievaarspasleden betalen 50%. Voor info bel of mail 

Linny Steenbrink, secretaris@senioreninstuifoverbosch.nl, 
06 23307774 of Leo Coomans. 06 52456289

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Elke woensdag- en vrijdagochtend is de Speelotheek geopend in

de Bezuidenhut. Op deze ochtenden kunnen kinderen samen met

hun (groot) ouders speelgoed ontdekken en lenen.

Terwijl de kinderen spelen, kunnen de volwassenen genieten van

een kopje koffie of thee. Voor deze ochtenden zijn wij op zoek

naar een extra vrijwilliger, die tevens de rol van coördinator op

zich wil nemen. Dit houdt in dat je naast het uitlenen van speel-

goed en het te woord staan van de kinderen en hun ouders ook

een stukje administratie doet. Dat is onder andere het invoeren

van de klantgegevens in de computer en het up-to-date houden

van het programma. Lijkt je het leuk om deel uit te maken van

deze gezellige groep? Stuur dan een mail naar:

Lucycoenen@gmail.com

Gezocht: Gastvrouw/
gastheer Speelotheek
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Bewoners van de Carel Reinierszkade zijn het zat en heb-

ben actie ondernomen. Zo hebben ze flyers in hun straat

uitgedeeld, waarop veel reacties kwamen. Ook zochten ze

contact met politie en gemeente. Ik sprak met actievoer-

ders Dini Kuijer, Iet Hoogenboezem en Franz Profittlich, zij

somden de volgende problemen op:

n  Automobilisten die uit de Carel Reinierszkade komen en

    linksaf willen op de Boekweitkamp hebben slecht zicht

    op het verkeer dat van links komt; dit wordt veroorzaakt

    door de geparkeerde auto’s die daar aan de 

    Boekweitkamp staan.

n  Oversteken voor fietsers en wandelaars naar het 

    IJsclubpad aan de overkant (langs de molen) en 

    andersom is gevaarlijk door de hoge snelheid waarmee

    de auto’s voorbijrijden. Zeker ook voor de schoolgaande

    kinderen naar Voorburg en vice versa die hier moeten

    oversteken. Weliswaar zijn er (dankzij het 

    burgerinitiatief) grotere vluchtheuvels gemaakt, 

    maar dit helpt slechts gedeeltelijk. 

n  Het fietspad aan de overzijde van de IJsclubweg kruist 

    het fietspad van het IJsclubpad. Dit is een zeer 

    onoverzichtelijk punt door de hoge hekken met 

    begroeiing rondom de volkstuinen. Zowel voor de 

    fietsers op de IJsclubweg, als voor hen die van het 

    IJsclubpad komen, is dit een gevaarlijke situatie. 

    Niet in het minst door de fietskoeriers, e-bikes enz. 

    die over het fietspad van de IJsclubweg racen.

n  Even verderop is nog een gevaarlijker situatie als je als

    voetganger van de Schenkkade wilt oversteken naar het

    Emiliapad of omgekeerd. De auto’s komen daar met 

    grote vaart om de flauwe bocht van de Juliana van 

    Stolberglaan gesjeesd. Je hebt daar bij het oversteken 

    door de geparkeerde auto’s nauwelijks zicht op. Daar 

    komt nog bij dat de stoep aan de overkant amper een 

    halve meter breed is en nauwelijks te gebruiken door 

    de overhangende begroeiing en de daar geparkeerde 

    auto’s.

De bewoners van de Carel Reinierszkade hebben in eerste

instantie contact gezocht met de politie om ‘een gevaar-

lijke situatie’ te melden. Ze werden verwezen naar de ge-

meente. Die gaf aan dat het een om aanrijroute voor de

hulpdiensten gaat en dat daarom geen verkeersdrempels

of zebrapaden geplaatst mogen worden. Maar de Juliana

van Stolberglaan is ook een aanrijroute en daar is wel een

zebrapad (ter hoogte van het Stuyvesantplein). De ge-

meente heeft nu haaientanden geplaatst op het fietspad

van het IJsclubpad waar die de IJsclubweg kruist. Dit zet

echter geen zoden aan de dijk. Uiteraard minder je daar al

vaart, je weet dat er op het fietspad van de IJsclubweg

ineens een fietskoerier aan kan komen scheuren.

Het is de hoogste tijd, voordat er een ernstig ongeluk ge-

beurt, dat de gemeente gaat zorgen voor een veiligere ver-

keerssituatie. Vermoedelijk gaat een raadslid van

GroenLinks vragen hierover stellen in de gemeenteraad.

Bewoners in actie tegen racebaan IJsclubweg

Daar waar de Carel Reinierszkade uit-

komt op de IJsclubweg is de verkeers-

situatie levensgevaarlijk. Vanaf de

Hofzichtlaan aan het einde van 

Mariahoeve tot de Laan van Nieuw

Oost Indië in het midden van Bezui-

denhout kunnen automobilisten zon-

der enige belemmering vol gas geven.

De maximumsnelheid is 50 km, maar

er is daar en in het vervolg op de

Schenkkade sprake van een racebaan

en er wordt niet gehandhaafd.

Tekst: Paul van Riel, Foto: Els Smeets

Automobilisten en fietsers, voorzichtig aan op

de IJsclubweg.
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We melden ons bij het hek aan de Prins Clauslaan voor Ray-

mond Wuister, hoofduitvoerder van de bouwcombinatie J.P.

van Eesteren/BESIX. Samen met Boudewijn Hellingman,

partner bij projectontwikkelaar Provast, gaan we de hoogte

in. Op de 30e verdieping stappen we met klamme handen

en bleke gezichten uit. Eenmaal binnen valt een last van

ons af; vaste grond onder de voeten. En wat dan gelijk op-

valt is het uitzicht: over Bezuidenhout, de zee, de stad, Rot-

terdam, Leiden. Waar je ook kijkt, je kijkt je ogen uit. En wat

verder opvalt is dat je op grote hoogte direct contact met je

buren kan hebben. “En dat is precies wat we voor ogen had-

den”, zegt Hellingman. “Omdat de torens in de hoogte lij-

ken af te brokkelen, ontstaan er ruimtes voor terrassen op

verschillende hoogten. Dat maakt dat je ook op 100 meter

hoogte contact hebt met je buren.”

Bouwen op een postzegel

Het bouwen van twee wolkenkrabbers op deze locatie is

een uitdaging. Wuister: “We bouwen hier op een postzegel.

Dat vergt veel creativiteit om alle materialen hier te krijgen

en de veiligheid van iedereen te garanderen. Tijdens het af-

graven keken we letterlijk tegen de wanden van de kelders

van de Koninklijke Bibliotheek. Het was spannend, maar

door de gedegen voorbereiding verliep dat ontzettend

goed. En kijk naar de grijze bekisting die je om de toren

heen ziet. Dat is als het ware onze verticale bouwplaats. Ie-

dere 7 werkdagen ging de bouwplaats één verdieping om-

hoog. En nu zijn we toe aan de afwerking, momenteel

plaatsen we iedere zaterdag 5 trailers met beglazing.” 

Wuister gaat ook in op de geluidsoverlast die verschillende

wijkbewoners wakker hield. “Van Grotius II, de kleine toren,

Nieuwe wolkenkrabbers bouwen 

op een postzegel
De afgelopen maanden kropen ze gestaag omhoog. Elke anderhalve week kwam er een verdieping bij en het

leek niet op te houden. Ondertussen torenen ze hoog boven Bezuidenhout uit en raken ze hun hoogste punt.

We hebben het over de twee Grotius-torens die zijn gepland langs de Utrechtsebaan. Van heinde en verre zijn

ze te zien: Grotius I (120 meter) en Grotius II (100 meter). Wij hielden het interview op hoog niveau. Ruim 100

meter boven Bezuidenhout.

Tekst: Mark Hoogland, Foto’s: Koen de Lange

Vervolg op pagina 23

De twee torens, ingeklemd tussen Koninklijke Bibliotheek en

Tweede Kamer.
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hebben we het hoogste punt bereikt. Dan kan de bekisting

eraf. Dat brengt helaas geluidsoverlast met zich mee. Van-

wege de veiligheid beneden moet het verkeer stil gelegd

worden. Omdat er overdag sprake is van hoge verkeers-

druk, mogen we deze bekisting alleen ’s nachts verwijde-

ren. Direct omwonenden hebben hierover een brief

ontvangen, maar het geluid draagt op deze hoogte ver. Het

zal nog een keer voorkomen. Eind november zullen we 

’s nachts de bekisting van Grotius I verwijderen.“

Op de artist impressions staan veel planten ingetekend op

grote hoogte. “We hebben het uitgezocht en het kan", ver-

telt Hellingman. “Vanwege de harde zoute zeewind op

deze hoogte is het voor veel planten moeilijk overleven. Na

onderzoek zijn wij op een bepaald soort conifeer gekomen

die onder deze specifieke omstandigheden kan leven. Op

de terrassen van de afgebrokkelde toppen zullen we grote

plantenbakken plaatsen met deze coniferen.”

Oog voor de omgeving

Bezuidenhouters zien door de vele nieuwe woningen het

tekort aan parkeerplaatsen oplopen. Hellingman, zelf Be-

zuidenhouter, weet welke gevoelens er leven. “Parkeren is

een heikel punt. Doordat we zo goed als op het Centraal

Station bouwen in sterk verstedelijkt gebied, is het niet lo-

gisch dat iedere bewoner een auto zal hebben. De ge-

meente heeft aangegeven dat de bewoners geen

parkeervergunning kunnen aanvragen. We hebben een

eigen parkeergarage voor 240 auto’s, er komen deelauto’s

voor de bewoners en er is een inpandige fietsenstalling

voor 1800 rijwielen. Met een luie trap loop je met de fiets

gemakkelijk naar binnen en een fietslift duwt je fiets om-

hoog als je naar buiten gaat.”

Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, zal het Maria Stu-

artplein daadwerkelijk ontstaan. De gemeente wil de open-

bare ruimte met veel groen inrichten. Ook is er plek voor

een speelplaats. Een groene overkapping van de Utrechtse-

baan laat nog even op zich wachten, maar “daar wordt

door de gemeente hard aan gewerkt om ook dat laatste

onderdeel begin volgend jaar gereed te hebben”, zegt Hel-

lingman. 

De torens zijn eigendom van CBRE Global Investors en

A.S.R. Real Estate. Binnenkort wordt gestart met de verhuur

van de appartementen. Van de 655 huurwoningen, worden

er 114 verhuurd in het sociale segment. Op de begane grond

komen winkels, horeca en dienstverlening.

Oplevering 

In februari worden de eerste huurappartementen opgele-

verd. In april zullen beide torens bewoond zijn. Hellingman

vertelt trots: “We liggen goed op schema. In 2019 zijn we

gestart met de bouw, het waren best spannende tijden:

stijgende bouwprijzen en schaarste aan goederen. Zo heeft

de bouwcombinatie net op tijd alle isolatiemateriaal kun-

nen regelen. Daar is echt een enorme run op. Uiteraard

hebben we altijd vastgehouden aan de hoge kwaliteits-

standaard van de torens. Ze zijn van onder tot boven be-

kleed met natuurstenenpanelen. Corona bracht extra

problemen. Iedere dag werken hier 250 mensen, veelal uit

het buitenland. Dat was een heel gepuzzel, maar uiteinde-

lijk heeft Raymond en zijn bouwteam dit op een goede ma-

nier weten op te lossen.”

Vervolg van pagina 21

Overkapping Utrechtsebaan: 

uitstel maar geen afstel

Op 13 juli jl. informeerde wethouder Mulder de ge-

meenteraad over het uitstel van de aanleg van de over-

kapping van de Utrechtsebaan:

Naar nu blijkt zijn de wanden en de vloer van de Utrecht-

sebaan ter hoogte van de Grotiusplaats te zwak om deze

belasting [van de overkapping, red.] te dragen. Een oplos-

sing hiervoor is wel te vinden, maar complex en duur.

Daarom willen we in beeld brengen of we met een ander

ontwerp de doelstelling van een veilige en groene inrich-

ting kunnen bereiken met de draagkracht van de huidige

constructie. Het is de ambitie van het college om de in-

woners van onze stad, en dan met name de bewoners

van de Grotius-torens, perspectief te bieden op een

groene inrichting van hun woonomgeving. 

Raymond Wuister (links) en Boudewijn Hellingman.

Topappartement bijna gereed.
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Tevreden in Bezuidenhout-West maar dromen van Punjab

Zomervakantie: dus aan de slag!

Mimoun groeide op in Nador in Noord-Oost Marokko, een

paar kilometer van de plaats waar in 1961 ook de 

Rotterdamse burgemeester Aboutaleb geboren werd.

De eerste 20 jaar van haar leven groeide Balbir Kaur op in een boerengezin in Punjab (India), als jongste van zeven 

kinderen. Haar vader had een boerderij en verbouwde rijst en andere gewassen en hield ook koeien. 

Haar moeder heeft ze nooit gekend, want die stierf toen Balbir Kaur zes maanden oud was. 

Bezuidenhout-West Nieuws

In de jaren ’70 is Balbir Kaur tot haar 12e

naar school gegaan; de middelbare school

te ver weg en ze was nodig om in huis te

werken, de koeien te melken en allerlei an-

dere klussen op de boerderij te doen.

Ik spreek Balbir Kaur op een zonnige mid-

dag in het wijkcentrum, waarbij ze vertelt

over haar prettige leven in de buurt, te

midden van vriendelijke (van oorsprong)

Marokkaanse, Surinaamse en Turkse

buren, over de gezellige wekelijkse bijeen-

komsten van de brei- en de naaiclub in het

wijkcentrum, over de opleidingen van haar

twee kinderen en over haar eerste klein-

kind.

Indiase kleding

Eind jaren ’80 is haar vader naar Neder-

land gekomen. In eerste instantie om te

werken in de kledingwinkel van zijn broer.

Later startte hij een eigen winkel met In-

diase kleding. Haar broer heeft tot op de

dag van vandaag een eigen kledingzaak

op de Haagse markt.  

Vader haalde Balbir Kaur in 1989 ook naar

Nederland. Ze is toen meteen gestart met

lessen in de Nederlandse taal. Hoewel ze

in eerste instantie hier niet zo goed kon

aarden, stond haar vader erop dat ze in

Nederland zou blijven. Zo is ze nu een van

de 8000 Sikhs, die in Nederland wonen.

Na drie jaar trouwde ze met een van oor-

sprong Indiase man, met wie ze het goed

had in Den Haag, maar die helaas 23 jaar

later gestorven is. 

De meeste mensen in Punjab zijn Sikhs en

Balbir Kaur bezoekt ook regelmatig de

Sikhs-tempel vlakbij de Haagse markt.

Thuis wordt Punjabi gesproken, lekker In-

diaas gekookt en de Indiase tv-zenders

vindt ze nog altijd boeiender dan de Ne-

derlandse. Er wonen nog een paar familie-

leden in Punjab, die ze ook nog af en toe

kan bezoeken. 

Desondanks hoopt Balbir Kaur nog een

hele tijd gelukkig in Bezuidenhout-West te

kunnen blijven wonen. 

Het is halverwege augustus als ik met senior-jongerenwerker

Wyindra Fortunati terugkijk op de activiteiten, die in de zomer-

vakantie vanuit en in het wijkcentrum zijn georganiseerd voor

de jongeren in de wijk. Zes weken lang vier dagen in de week,

een vol programma met – zoals Wyindra het omschrijft – “zin-

volle, laagdrempelige vrijetijdsbesteding”, zowel binnen (in het

wijkcentrum of de gymzaal ernaast) als buiten (Haagse Hopje,

maar ook het strand). Voor de jongeren van 4 tot 18 jaar was er

een heel schema van sportactiviteiten (voetbal, basketbal,

bootcamp, conditietraining, een fietsparcours op het Haagse

Hopje), van creatieve activiteiten (zoals tik-tokdans, armban-

den maken, tasjes ontwerpen, schilderen) en van af en toe vra-

gen bespreken (over pesten bijvoorbeeld). Ook de jonge

‘buurtreporters’ waren elke week actief. 

Tijdens het EK voetbal werd het wijkcentrum oranje versierd en

keken zo’n 30 jongeren daar naar de wedstrijden van het Ne-

derlands elftal, plus nog wat extra wedstrijden. En eind augus-

tus stond er als afsluiting van de zomervakantie voor 40

jongeren een dagje Drievliet op de agenda. Wyindra geeft aan

dat de 12- tot 18-jarigen in Bezuidenhout-West een hechte en

prettige groep vormen. Ze hebben hun eigen app-groep en

sommigen werken ook al mee in de begeleiding van activitei-

ten voor de allerkleinsten.

Na de zomervakantie zijn de reguliere groepsactiviteiten in het

wijkcentrum weer opgestart. Maar op Prinsjesdag mochten de

kinderen zich nog een keer helemaal uitleven tijdens de Bui-

tenspeeldag achter het wijkcentrum en in het Haagse Hopje.

Er waren wel 200 (!) kinderen aanwezig, die er samen een

leuke dag van maakten (zie foto). 
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Eindelijk kunnen we een algemene ledenvergadering (ALV)

van de wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZHW) plan-

nen. Op woensdag 10 november om 19 uur gaat deze

plaatsvinden in het wijkcentrum. Word daarom lid (ga naar

bzhw.nl) als je actief wilt meepraten over de richting die we

met de wijk zouden moeten op gaan. Eventueel is het ook

mogelijk om op de avond zelf nog lid te worden van de

wijkvereniging BZHW. De leden zullen vooraf nadere infor-

matie ontvangen. Uiteraard zullen we tijdens de ALV de dan

geldende corona-regels volgen. 

Walter en Michel, de twee actieve Kunst Verbinders met de

felgroene hemden, die iedereen in de wijk wel een keer ge-

zien zal hebben, blijven voorlopig nog iedereen in de wijk

aanspreken en verleiden om op een creatieve manier na te

denken over verbeterpunten in de wijk. 

Opening basketbalveld

Op 17 september werd het fraai beschilderde basketbalveld

onder grote belangstelling vanuit de buurt door wethouder

Hilbert Bredemeijer officieel geopend. Elders in dit blad

kunt u meer lezen over de bijzondere plek, die het basket-

balveld voor veel mensen inneemt. 

Het bestuur van de wijkvereniging is ook nog steeds be-

trokken bij de begeleidingscommissie rondom de opvang

van tijdelijk daklozen aan de Schenkweg. Regelmatig is er

overleg waarbij ook de gemeente, Voor Welzijn, omwonen-

den en de politie betrokken zijn. Het is namelijk van groot

belang dat de 90 nieuwe buren op de Schenkweg, die ook

nog eens – zoals de bedoeling is - regelmatig verhuizen, zo

probleemloos mogelijk een plek in onze wijk innemen.  

Blijf gezond en blijf een beetje op elkaar letten!

Eindelijk een Algemene Ledenvergadering

Hoewel Corona nog onder ons blijft, ook in mijn heel directe omgeving, schuiven we met zijn allen toch steeds

meer op naar het ‘normale’ leven. Eindelijk. Intussen gebeurt er wel van alles. De wijkhuiskamer is inmiddels

opgesierd met planten en wordt meer en meer een echte kamer. Stap voor stap kunnen we hier met zijn allen

gebruik van gaan maken.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter wijkvereniging

Mozaïektegeltjes beschadigd

Het is triest om te zien dat een aantal van deze

mozaïekwerken in de laatste maanden moedwil-

lig beschadigd zijn. Op de foto’s de beschadigde

bol en de burgemeester tijdens zijn bezoek aan

West.

In Bezuidenhout-West heeft een groepje vrijwilligers heel veel tijd gestoken om de straten op te fleuren met kleurige bal-

len en banken. Deze ballen en banken zijn opgebouwd uit een groot aantal mozaïektegels, die één voor één aangebracht

moeten worden. In 2020 bracht burgemeester Jan van Zanen een bezoek aan BZHW en poseerde op de ‘Van Gogh bank’.  
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Toen Graaf Floris IV van Holland zich in 1230 langs

de kust bij de Noordzee wilde vestigen, had hij zijn

oog laten vallen op een aantrekkelijk stukje duin-

gebied met een zoetwatermeertje dat aansloot op

een uitgestrekt bos met wilde dieren. Als hij daar in

zijn te bouwen Conincklijk Palleys zou gaan wonen,

was hij verzekerd van drinkwater en verse vis. Voor

een stevige maaltijd kon hij op jacht gaan naar her-

ten, zwijnen, konijnen en ander wild in het Haagse

Bos. Zijn zoon Graaf Willem II breidde het onderko-

men in 1248 uit met een Ridderzaal en noemde dit

adellijke grondbezit ‘Die Haga’. Dit jaartal geldt nu

als het geboortejaar van het huidige Den Haag,

De Bezuidenhoutseweg, die loopt vanaf de kruising met de Oranjebuitensingel bij het Centraal Station tot aan de

Landscheidingsweg, heette aanvankelijk ‘Grafelijk Karrepad’. In de zestiende eeuw veranderde deze naam in ‘Die

Wege Besuyde den Houte’. In de negentiende eeuw kreeg deze verbindingsroute zijn huidige naam.

Van zandweg Grafelijk Karrepad tot 

asfaltrijk Bezuidenhoutseweg 

Straatnamen

Het enige wat de Graven van Holland ontbeerden, was vol-

doende brandstof om de grote ruimten van het paleis in de

kille maanden van het jaar voldoende warm te houden.

Hout genoeg in het grote bos, maar ze wilden hun geliefd

jachtgebied door de houtkap niet te veel aantasten.

Daarom lieten ze turfsteken in het ten zuiden van het bos

gelegen moerasachtige gebied ‘Die Vene Besuyde den

Houte’. De aanvoer van deze brandstof naar het Binnenhof

verliep per schip over de Schenk en het Spui naar de Singel-

gracht. Als de waterweg in de wintermaanden was bevro-

ren, moest de turf met paard en wagen worden

aangevoerd. Daarom lieten de Graven van Holland een

zandweg aanleggen langs het Haagse Bos, die jarenlang

werd aangeduid met ‘Grafelijk Karrepad’.

Omdat de edelen op het Binnenhof ter afwisseling ook wel-

eens een stukje malse runderbiefstuk op het menu wilden

en behoefte hadden aan zuivel, lieten ze koeien grazen op

de rijke grasvelden in Die Vene Besuyde den Houte. Het

slachtvee en de melk gingen ook mee op de transporten per

schip en met de paardenkar over de zandweg.

In de zestiende eeuw kregen de Haagse adel en mensen

van aanzien het benauwd in het steeds drukker wordende

Den Haag. Het stadsgewoel en de bedompte lucht maakten

het wonen binnen de singelgracht steeds minder aange-

naam. Zij die het zich konden permitteren zochten voor hun

huisvesting de rust van de natuur en frisse lucht van het

Haagse Bos. Langs het Grafelijk Karrepad lieten zij hofste-

den bouwen en landgoederen aanleggen, waaronder ‘Het

Huys ter Noot’, ‘Carolienenburg’, ‘De Kleine Loo’ en de ‘Oran-

jesael’, die later werd uitgebreid tot het huidige ‘Huis ten

Bosch’ waar nu koning Willem Alexander met zijn gezin

woont.

Tot in de achttiende eeuw was dit het exclusieve domein

van de Hollandse adel. In 1885 begon Den Haag met de uit-

breiding van de stad met een nieuwe woonwijk, waar ook

‘burgers’ konden gaan wonen. Niettemin waren de huizen

van een majesteitelijke architectuur slechts toegankelijk

voor mensen van aanzien of van welgestelde families. Om

de grandeur van de nieuwe woonwijk Bezuidenhout te be-

nadrukken gaf het stadsbestuur meerdere straten de

namen van mensen van koninklijken bloede, onder wie ko-

ningin-moeder Emma, haar dochter koningin Wilhelmina,

koningin Sophie, echtgenote van koning Willem III, en de

vierde vrouw van Willem van Oranje, Louise de Coligny.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De Bezuidenhoutseweg in de achttiende eeuw. Links over het bruggetje kwam men

in het Haagse Bos terecht. Rechts bevond zich ‘Die Vene Besuyde den Houte’, waar

zich nu de woonwijk Bezuidenhout bevindt.
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Duurzaam Bezuidenhout

De initiatiefnemers van de app zijn actief betrokken bij de werk-

groep Duurzaam Bezuidenhout. Hun ervaring is dat mensen bij

het verduurzamen van hun woning soms door de bomen het bos

niet meer zien. Met de app willen ze verduurzamen in elk geval

overzichtelijker en toegankelijker maken. Dat begint door als ge-

bruiker naar de website www.duurzaamwoningpaspoort.nl te

gaan en daar je postcode en huisnummer in te vullen. De site

raadpleegt vervolgens alle beschikbare openbare bronnen (open

data) die betrekking hebben op verduurzamen en filtert die infor-

matie voor de specifieke woning. Een rekenmodule berekent ver-

volgens de mogelijke besparingen en kosten van bepaalde

maatregelen. Verder laat de site zien of er voor die maatregelen

subsidies zijn en of er collectieve inkoopacties lopen in Den Haag.

Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt in een helder dashboard voor

de woning.

Persoonlijk advies

De beschikbare bronnen blijken in de praktijk nooit honderd pro-

cent overeen te komen met de daadwerkelijke situatie. Binnen de-

zelfde type woningen kunnen veel verschillen bestaan,

bijvoorbeeld door verbouwingen of aanpassingen, zoals het plaat-

sen van dubbel glas. Daarnaast kan het energieverbruik op een

bepaald adres totaal anders zijn dan dat van de buren, bijvoor-

beeld omdat het huishouden kleiner is of er minder thuis wordt

gewerkt. Dat soort specifieke gegevens kunnen vanuit het dash-

board in de app worden aangepast. Daarmee wordt het persoon-

lijke advies voor de gebruiker nauwkeuriger en kan die (nog) beter

inschatten hoe zijn of haar huis ervoor staat en wat de mogelijk-

heden zijn om het in een zelfgekozen tempo te verduurzamen. 

Wijkplatform

Onderdeel van het duurzaam woningpaspoort is het wijkplat-

form. Dit kijkt naar de veelvoorkomende vragen bij de bewoners

in Bezuidenhout als het om verduurzamen gaat. Op basis daarvan

kunnen er nieuwe projecten in de wijk worden geïnitieerd. Denk

aan de organisatie van informatiebijeenkomsten over dakisolatie,

zonnepanelen of warmtepompen. Bij voldoende animo kunnen er

bovendien collectieve inkoopacties worden opgestart.

Op dit moment worden wat de app betreft de puntjes op de i

gezet. De bedoeling is dat alle woningbezitters in Bezuidenhout

begin november over het duurzaam woningpaspoort kunnen be-

schikken. Meedoen is gratis, geheel vrijblijvend en de informatie

Lokale app maakt verduurzamen makkelijker

Wie zijn woning wil verduurzamen, krijgt te maken met vragen over energieverbruik, de technische staat van de woning

en mogelijke subsidies en collectieve inkoopacties. Dat vergt soms heel wat uitzoekwerk. Begin november is er voor alle

woningbezitters van Bezuidenhout een app beschikbaar die dat eenvoudiger maakt. Het Duurzaam Woningpaspoort Be-

zuidenhout brengt alle informatie, relevant voor het verduurzamen van een specifieke woning, snel en overzichtelijk in

beeld. 
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wordt niet met derden gedeeld, verzekeren de initiatiefnemers.

Degene die meedoet, krijg bovendien elk kwartaal een update

van alle relevante acties, subsidies en bijeenkomsten in Bezuiden-

hout op het gebied van verduurzamen, energie besparen, de fi-

nanciering en VvE-zaken.

Voor dit project is de onafhankelijke stichting Duurzaam woning-

paspoort opgericht. Het project is een pilot op het gebied van sa-

menwerking met DataLAB. Dit platform van de gemeente Den

Haag ontwikkelt expertise over zowel de (technische) toepas-

singsmogelijkheden van data, informatie en kennis, als de toepas-

sing van privacy- en informatiebeveiliging bij het gebruik van

data. Verder is er samengewerkt met de vrijwilligers van Duur-

zaam Bezuidenhout, Duurzame stad Den Haag en de adviesbu-

reaus Merosch en Calips.

Verduurzamen: een groendak in combinatie met zonnepanelen in de

Johan Maetsuyckerstraat. 

Op www.bezuidenhout.nl/duurzaam kunt u de ontwikkelin-

gen rond de app blijven volgen.

Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Wilt u meewerken aan de 

Bezuidenhut ga dan naar:

wijkberaad@bezuidenhout.nl

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht

Pan is een café-restaurant, met veel liefde voor
goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Buurt preventie team (BPT) Bezuidenhout

Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand door de wijk te lopen

We melden onveilige situaties, zoals defecte straatverlichting ,

zwerfvuil, graffiti , inbraakgevoelige situaties bij particulieren

en bedrijven. En maken daar melding van aan 

Gemeente en Politie 

Info en aanmelden via bpt@bezuidenhout.nl

Bestuursleden gezocht

Heb jij interesse in het wel en wee van Bezuidenhout en haar 

bewoners en oog voor de langere termijn? 

Of heb je belangstelling voor infrastructurele projecten en 

wellicht zelfs ervaring daarmee? 

Ben jij een teamspeler en een netwerker? 

En kun je tijd vrijmaken? 

Neem dan contact op met ons via 

wijkberaad@bezuidenhout.nl 

Het Wijkberaad zoekt bestuursleden
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EXPATSWhat is next after the holidays? 

Majority of us have finished the summer break and have returned

home, back to Bezuidenhout. The summer is over and the autumn has

officially started 1st of September. The question is now, what can we

do to keep the adventure alive? 

Museumkaart can be one of the answers. It is a year subscription to

get access to 400 monuments and museums in the Netherlands. Ex-

plore museums, castles, open air museums and discover different

worlds: the world of microbes, of clocks, of transport and much more.

Take your friends, family or plan an alone visit and enjoy discovering a

new topic. The full list of monuments can be found on their website

(www.museumkaart.nl). 

Another option is to volunteer your time for improving the neighbor-

hood. You can pass by the community centers in Bezuidenhout which

are open for a coffee and have lots of ideas to improve the living qua-

lity of the neighborhood. The community center is called “wijkcen-

trum” and google maps will show the closest location. Everybody is

free to pass by, either with an idea to improve the “wijk” or to volun-

teer for the ongoing activities. This is one of the most rewarding volun-

teering options as the results are direct and impacting the immediate

environment.  

Otherwise, there is always the option to explore the space. Finally, ESA

is opening the doors again since 2019 for their annual Open Days on

3rd of October. During this day you can see exhibits, attend lectures, at-

tend science experiments, learn about the history of the space explora-

tion and see what the future will bring us. The different activities

organized by the ESA team offer an exciting day both for kids and

adults.

Hopefully these ideas will inspire you. For ideas and feedback contact

us at: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Short
■ ■ ■ Bezuidenhout is growing like never

before. At the beginning of next year,

two tower blocks will be completed, be-

tween the Koninklijke Bibliotheek and

the temporary accommodation of the

Dutch Parliament. Almost 700 rental

homes will be realized. The municipality

has not yet taken a decision on the plans

for housing for the Laan van NOI train

station.

■ ■ ■ Due to the large shortage of par-

king spaces in the district, space is being

sought for new garages. There are plans

to build an underground parking garage

under the grass of the Koningin Maria-

laan. This creates parking space for 400

cars. Cargo bikes can also be parked

there.

■ ■ ■ Municipal monuments are usually

beautiful buildings of a special architec-

ture; they can also be found in Bezuiden-

hout. But wall advertisements have also

found their place on the monument list.
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag

t  (070) 383 82 75  i  www.briede.nl  e  info@briede.nl   

sinds 1895

briedé
Adviseren en 
inspireren in 
mooi wonen

Wij wensen iedereen 

prettige feestdagen 

en een goed 2022!

De makelaar die bij u past!

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 1    2593 BH DEN HAAG    070 349 54 95

INFO@VANPAASCHEN.NL    WWW.VANPAASCHEN.NL
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant

voor Bezuidenhout. De krant verschijnt

vijf keer per jaar in een oplage van bijna

13.500 exemplaren. De volgende uitgave

van Bezuidenhout Nieuws, nr. 80, ver-

schijnt in de week van 11-18 februari 2022.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Eric Stins (eindredactie), 

Roeland Gelink, John Hermse, 

Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 

Esther Nijhoff, Paul van Riel, Marijn Smit, 

Cristina Popescu, Carel Wiemers

Fotografie Els Smeets

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 

Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 

Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-

sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-

den aantrekkelijke kortingen. De kosten

voor het opmaken van een advertentie

zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven

www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-

krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:

Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of

har100@ziggo.nl.

Robert Boer: 06-24 76 68 81 of

robert.boer@ziggo.nl

Adres

Johannes Camphuijsstraat 25

2593 CH  Den Haag

(070) 205 25 60

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

7 Politie over wat wel en niet mag met vuurwerk

9 Volkstuinders kunnen voorlopig blijven

11 ADO-topper Karel Bouwens begon in Bezuidenhout

16Ontwikkelingen rond hoogbouw Soza

19Danièle Knirim schildert met papier

21 Twaalf bomen met twaalf verhalen

27Oranje-stammoeder Juliana van Stolberg

Krant niet ontvangen, 

laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color

pagina 1 x 1 x

1/32 25,00 37,50

1/8 62,00 93,00

1/4 111,00 166,50

1/3 145,00 217,50

1/2 210,00 315,00

1/1 410,00 615,00

Op de cover
Net als vorig jaar lijkt corona roet in het eten te gooien. Toch doen de onderne-

mers in de Theresiastraat hun stinkende best om de winkelstraat in gezellige

sferen te brengen, met verlichting boven de straat en verschillende kerstvoor-

stellingen op het trottoir. Corona krijgt ons niet klein, is de motivatie van de

winkeliers en wij, de bewoners van Bezuidenhout, kunnen ze daarbij een

handje helpen door bij hun winkels onze kerstcadeaus te kopen. 

Niet alleen in de Theresiastraat, in de hele wijk. 

En verder onder meer:



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

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



Speelveld 

Spaarwaterveld

opgefrist

Het Spaarwaterveld is belangrijk voor kin-

deren en jongeren in de wijk. Daar kunnen

ze sporten, spelen en vriendjes maken. 

De Van Hoogstratenschool, peuterschool

't Hoogstraatje en kinderopvang 2Samen

zitten in het gebouw dat aan het speel-

veld grenst. De Richard Krajicek 

Foundation, ooit initiatiefnemer van dit

speelveld, is niet meer betrokken. Daarom

hebben de drie organisaties als brede

buurtschool de handen ineengeslagen en

onlangs de oude, vervaagde muurteke-

ning vervangen door een nieuw fris gevel-

doek. Met een uitstraling die past bij het

groene speelveld. 

(foto: Désirée Versteege).

Voor vragen: 

Lucas Tijbosch, 

directeur Van Hoogstratenschool 

Tel: 070-3854972 , ltijbosch@scoh.nl
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De Christus Triumfatorkerk in Bezuidenhout organiseert woens-

dagmiddag 22 december een kerstroute door de wijk. In kleine

groepjes lopen we een route van ongeveer drie kwartier door de

wijk en zoeken we de personen uit het kerstverhaal. Geschikt voor

alle leeftijden: doe mee met je vriendjes, of samen met je ouders

of opa en oma. Je kunt starten tussen 14 en 15 uur, bij de Christus

Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan hoek Laan van Nieuw-

Oost-Indië. Na afloop is er voor iedereen iets lekkers te eten en te

drinken. Deelname is gratis. Graag aantal deelnemers aanmelden

bij: kerstroute@ctkerk.nl

Kerstroute naar de kribbe

Honderd jaar

We hebben er een honderdjarige bij in de wijk.

Mevrouw Boiten vierde deze gedenkwaardige ver-

jaardag op zondag 14 november in het Wijk- en

Dienstencentrum. Tot haar verrassing kwam bur-

gemeester Jan van Zanen langs om haar te felici-

teren. En hij bracht natuurlijk een bloemetje mee.

(foto: Els Smeets)

100 jaar

Oproep oud-koorleden Christus Triumfatorkerk 
In maart 2022 bestaat de Christus Triumfatorkerk 60 jaar. In deze periode heeft de kerk meerdere koren gekend, zoals Da Pacem en de Chris-

tiansingers. Ter voorbereiding van de feestelijkheden zijn we op zoek naar foto’s en informatie over die koren. Heeft u die, of kent u iemand

die ons zou kunnen helpen, stuur dan svp een mailtje aan CTK60jaar@ctkerk.nl 
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VAN WOERDEN

TWEEWIELERS
� EST. 1953 �

Theresiastraat 304, 2593 AX  Den Haag

(070) 385 0424 -  info@vanwoerden2wielers.nl

Van Woerden 

Tweewielers wenst u

prettige feestdagen
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‘Heb jij ´t al?’ staat er op stoeptegels gespoten achter

een bushokje op het De Eerensplein. Wat zou ik al moe-

ten hebben? Een wortel in de schoen die ik al heb gezet?

Een kerstboom? Een boosterprik? Niks van dat alles. KPN

was aan het spuiten in onze wijk om ‘nu glasvezel’, want

zo eindigt deze stoepreclame, aan de man te brengen. 

Dat ‘al’ is lachwekkend. Het roept herinneringen op aan

mijn rijinstructeur, bij wie je het niet moest wagen om te

zeggen dat je de overstekende voetganger ‘al’ had ge-

zien. “Al?! Al?! Al?!” begon hij vuur te spuwen. “Veel te

laat”, wilde hij maar zeggen.

Bij de glasvezel van KPN is niet eens sprake van ‘te laat’,

eerder van ‘nog lang niet’. De oranje sprietjes die maan-

den geleden werden aangelegd, werkten ze weken later

weg. Een kastje in mijn huis, waar al die glasvezels on-

derdak zouden vinden, zou snel volgen.

Maar nee, al blijven ze maar (aan)bellen, van KPN. Een

buurvrouw vertrouwde het niet meer toen er ineens een

KPN’er voor de deur stond die een afspraak met haar zou

hebben om dan eindelijk dat glasvezelkastje te plaatsen,

schreef ze op Nextdoor. Nabellen wees uit dat KPN niets

wist van een afspraak. Andere buurtbewoners spraken

van een ‘drama’ en een ‘zooitje’. 

Bij mij stond er laatst onaangekondigd een man in de

kamer die naar mijn kastje wilde kijken. Geen verkoper

van glasvezel, meer een type uit het Putje Graven, Tentje

Zetten, Tukkie doen-tijdperk, al was hij daar dan weer te

jong voor. Geen kastje bij mij? Het was niet helemaal

goed gegaan met die sprietjes en die kastjes, zei hij met

een zuur gezicht. Ik zou nog wel gebeld of gemaild wor-

den voor een afspraak.

En ja, telefoon van de KPN: een enthousiaste jongen die

wilde weten of ik tevreden was met de snelheid van mijn

huidige provider (want ik zit helemaal niet bij KPN!).

Goh, ik dacht dat je belde om een afspraak te maken

voor de installatie van een kastje, antwoordde ik. Hij wist

van niets.

Dan de deurbel: jongen met gifgroen jasje, KPN. Hoe het

stond met mijn kastje. O o o, geen kastje? Dan moest ik

zelf nog maar eens bellen als ik er echt één wilde.

KPN kan maar beter eens gaan poetsen op het De 

Eerensplein, met dat ‘nu glasvezel’. Nu of nooit, zullen ze

bedoelen, en dat nu is al lang voorbij. Glasvezel is snel,

nu KPN nog.

Glasvezeldrama
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Vuurwerk

Wij willen graag ook andere zaken belich-

ten. De feestdagen staan voor de deur. Er

is een inbraakgolf geweest in Mariahoeve

en Benoordenhout. In Bezuidenhout zijn

enkele pogingen gedaan. Het is al vaker

gezegd: geef inbrekers geen kans! Zorg

dat uw hang- en sluitwerk in orde is. Denk

hierbij aan een antidiefstalstrip en/of een

antikerntrekbeslag. Zorg dat je portiekver-

lichting het doet. Zo voorkomt u dat in-

brekers uw huis bezoeken.

Vuurwerk

Een ander punt: de verkoop en het afste-

ken van vuurwerk, Net als vorig jaar wordt

het afsteken van vuurwerk landelijk ver-

boden. Dit om extra belasting van de zorg,

handhavers en hulpverleners zo veel mo-

gelijk te voorkomen. Het verzoek is om zo-

veel mogelijk te melden als er afgestoken

wordt. Wij willen graag de excessen aan-

pakken. Vuurwerk is sowieso illegaal. Voor

de jaarwisseling geldt een verbod op be-

paalde productcategorieën, zoals knal-

vuurwerk (rotjes), knalstrengen (Chinese

matten), enkelshotsbuizen (single shots)

en vuurpijlen. Compounds en fonteinen

mogen wel. Het F1-vuurwerk (kindervuur-

werk of fop-en schertsvuurwerk) mag ook

worden afgestoken. Hierbij moet je den-

ken aan knalerwten, sterretjes en grond-

bloemen.

Hele fijne feestdagen en een rustig uit-

einde. Let op elkaar en houdt het veilig.

Dat doen wij ook.

Uw wijkagenten Mireille en Sibel

Column wijkagent

Het zijn bewogen weken geweest. Vanwege corona waren er veel demonstra-
ties bij de Tweede Kamer. Er was een woningbrand in de Moucheronstraat en
een vrouw is elders in de wijk overleden aangetroffen. Voor de twee laatste 
gebeurtenissen lopen de onderzoeken nog. Niettemin overheerst een gevoel
van onveiligheid. Ik kan u zeggen dat we er alles aan doen om de bewoners 
te ondersteunen.

De wijkagenten van Bezuidenhout. Links Sibel Konyali

en rechts Mireille Bruijntjes.





B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  D E C E M B E R  2 0 2 1 9

Aan de rand van het Bezuidenhout bevindt zich een uniek

groengebied, de Schenkstrook. Op een deel van deze strook

liggen de volkstuinen van Amateurtuindersvereniging

(ATV) Loolaan tussen de woonwijk en de spoorlijn, aan

weerszijden van de Nieuwe Veenmolen. Het complex is ge-

legen aan de IJsclubweg en heeft een oppervlakte van

30.375 m2 verdeeld over 110 tuinen. Het bestaat uit drie

delen, die door middel van paden en bruggen met elkaar

verbonden zijn. Op de ATV Loolaan is het mogelijk de tuin

naar eigen wens in te richten. De meeste volkstuinen zijn

een combinatie van sier- en moestuin. De opbouw van het

ledenbestand is divers. Zowel wat maatschappelijke ach-

tergrond als wat leeftijd betreft.

De grond is eigendom van de gemeente Den Haag en

wordt door de vereniging van de gemeente gehuurd via de

Haagse Bond Van Amateurtuindersverenigingen. De

grondhuur wordt door de vereniging aan de leden doorbe-

rekend. Elke vereniging heeft een eigen bestuur. De vereni-

gingen zijn vertegenwoordigd in de Algemene

Ledenvergadering dat het hoogste orgaan is van de Haagse

Bond.

Het huurcontract

De Haagse Bond heeft met de gemeente Den Haag een

langdurig huurcontract voor alle tuincomplexen waarvan

de gemeente eigenaar is van de grond. Het gaat om 18

tuincomplexen met ongeveer 1600 tuinders in totaal.

Maandag 18 oktober was er een ALV (algemene ledenver-

gadering) van de Haagse Bond. De verlenging van het

huurcontract kwam natuurlijk ook aan bod. Hierover werd

gemeld: “Het is duidelijk dat voor de gemeenteraadsverkie-

zingen van 2022 hier geen actie op wordt ondernomen. Er

is goed contact met de huidige wethouder. We moeten af-

wachten wat de verkiezingen ons brengen. Helemaal af-

wachten is het niet, er wordt een werkgroep opgericht om

bij politieke partijen de volkstuinen onder de aandacht te

brengen. De Haagse Bond heeft ook gevraagd aan elke

tuinvereniging om duidelijk op papier te zetten waarom

we onmisbaar zijn in onze buurt. De Haagse Bond heeft

burgemeester Van Zanen overigens gevraagd om be-

schermheer van de Haagse Bond te worden. Op de ALV

werd met trots gemeld dat de burgemeester dit graag wil

zijn.”

Navraag bij de gemeente

Bezuidenhout Nieuws deed nog navraag bij de gemeente.

Frank Verhoef, bestuurswoordvoerder, kwam met de vol-

gende reactie: “De Haagse Bond heeft het onderwerp met

de gemeente besproken. Vooropgesteld: het belang van

volkstuinen in de stad wordt onderschreven. Veel parken

zijn ook openbaar wandelpark, waardoor ze ook van meer-

waarde zijn voor de omgeving. Het huidige contract loopt

pas in 2025 (2002-2025) af en daarom heeft de gemeente

aangegeven dat dit traject voor een nieuw contract in 2023

wordt opgestart. Dat is ruim op tijd.”

Voorlopig is er dus geen reden voor ongerustheid. Hopelijk

wordt volgend jaar meer duidelijk over de verlenging van

het huurcontract.

Op het volkstuinencomplex aan de

IJsclubweg heerst naar verluidt enige

onrust. Het huurcontract met de ge-

meente zou binnenkort aflopen en

het leek maar de vraag of en hoe het

verlengd zou worden.  

Tekst: Paul van Riel, Foto: Els Smeets

Voorlopig geen zorgen voor volkstuinders 



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Traiteurslagerij Ammerlaan
Al ruim 100 jaar het adres voor vlees van hoogstaande kwaliteit.

De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis

voor smakelijke feestdagen, van carpaccio tot wild en van gourmet

tot dessert. Vraag ernaar in de winkel en wij helpen u graag bij het

samenstellen van een geslaagd (kerst)diner! Ook voor bij (kerst)bor-

rels hebben wij diverse mogelijkheden zoals een tapasplank, 

Saucijzenhapjes verschillende soorten luxe patés. 

Wij hebben in november meegedaan met de internationale 

vakwedstrijden van slavakto en zijn met diverse specialiteiten 

bekroond met goud en goud met ster. We zijn hier erg trots op!

Wij hopen u in onze winkel te zien en wij wensen 
iedereen hele fijne feestdagen

De specialist 

voor smakelijke 

feestdagen!
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Dat de generatie waarmee ik in het Bezuidenhout op-

groeide een profvoetballer voort zou brengen, was niet

meer dan logisch. Ik kan mij niet voorstellen dat er toen el-

ders in Den Haag zo intensief en fanatiek tegen een bal

werd geschopt als op onze straten, schoolpleinen en gras.

De eer viel uiteindelijk te beurt aan Karel Bouwens, die pre-

cies wist wat hij wilde toen hij - na een verhuizing van

Voorburg naar de Van Lansbergestraat in 1968 - als B-junior

van SV Voorburg naar de jeugd van VUC zou overstappen:

"Betaald voetballer worden."

De ballotage van VUC leek aanvankelijk roet in het eten te

gooien. Nadat zijn moeder op gesprek bij de club was ge-

weest, kreeg de aspirant-voetbalprof te horen dat hij niet

zou worden aangenomen. Een reden daarvoor werd niet

gegeven. "Misschien was het omdat mijn ouders geschei-

den waren. Het kan ook zijn dat het kwam doordat heren

van de kantine van VUC mij in de buurt op straat katte-

kwaad zagen uithalen. Ik speelde veel op straat."

Voetbalvrienden

Juist aan dat spelen op straat koestert Bouwens warme

herinneringen. "Ik had veel voetbalvrienden, met wie ik

elke middag speelde op het schoolplein van de Gaspard de

Colignyschool. Als er daar een bal tegen de ruiten ging,

kwam steeds de oude conciërge - die wij Snuffel noemden -

naar buiten. In de lente en de zomer voetbalden wij elke

avond op het Vlaskamp." 

Ook zonder bal wist de Bezuidenhoutse jeugd zich prima te

amuseren. "Eind jaren ‘60 lag er elke winter sneeuw en hin-

gen wij aan de bumper achter auto's. Verder had je elk jaar

de kerstbomenjacht. Onze bomen gingen in brand op de

hoek van de Van Lansbergestraat en de Cornelis van der

Lijnstraat”.

Toen Bouwens na zijn afwijzing door VUC bij OSC wilde

gaan voetballen, werd zijn moeder plotseling uitgenodigd

voor een tweede gesprek. "Zij kreeg te horen dat de club in-

formatie had ingewonnen en ik toch mocht komen." In zes

seizoenen aan Het Kleine Loo legde Bouwens de basis voor

zijn overstap naar de profs. "In mijn eerste jaar als B-junior,

met Ron Stoop en Lau Peers als leiders, was ik fysiek nog

niet goed genoeg. Stoop heeft mij toen laatste man gezet,

waar ik door mijn overzicht goed uit de voeten kon." Na

een groeispurt weer teruggekeerd in de aanval schopte hij

het via de A-jeugd en het tweede elftal bij VUC tot de

hoofdmacht. Met amateurinternational Kees Mol als con-

current moest hij zich echter tevreden stellen met inval-

beurten. Trainer Aad de Mos verleidde hem tot een

overgang naar rivaal RVC. Daar speelde hij zich razendsnel

in de belangstelling van Feyenoord. 

Na drie seizoenen als full-prof in Rotterdam keerde Bou-

wens in 1982 terug in de Residentie bij het toen net gede-

gradeerde FC Den Haag. In een voornamelijk uit jonge

spelers bestaande selectie begon hij als een van de voor-

Karel Bouwens: 
van Vlaskamp tot voetbalprof

Als aanvaller van FC Den Haag speelde Karel Bouwens een belangrijke rol bij de wederopstanding van de club

in de jaren ‘80. De basis voor een loopbaan als gehaaide prof legde hij in de jaren ‘70 in Bezuidenhout. 

"Ik bewaar heel warme herinneringen aan de wijk."

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Els Smeets

Vervolg op pagina 13
Karel Bouwens



Ouderwetse service en aandacht, zoals u al jaren van ons gewend bent

Douglas Frederik Hendriklaan

Douglas Theresiastraat

Etos Moerwijk

Etos Loosduinen

Etos Theresiastraat

@parfumeriedenhaag

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Het team van autocenter van Maanen Het team van autocenter van Maanen 

wenst u alvast fijne feestdagen wenst u alvast fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar.en een gelukkig nieuwjaar.

 

Joan Maetsuyckerstraat 94

2593 ZM  ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 347 81 10

www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!
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trekkers. "Ik werd belangrijk gemaakt, was ook aanvoerder."

In het Zuiderpark beleefde hij zijn beste jaren als voetballer.

"Ik was duidelijk van de druk bij Feyenoord verlost en kon

bij FC Den Haag vrijuit voetballen." Behalve met zijn voet-

ballende kwaliteiten onderscheidde Bouwens zich ook door

zijn vermogen om oorlog te maken als een wedstrijd

daarom vroeg. "Door Dé Stoop (destijds voorzitter) werd ik

op vrijdag altijd naar supportersavonden in De Houtzagerij

gestuurd. Daardoor had ik een goede band met de suppor-

ters op Midden-Noord. Als ik voor hun vak iemand onderuit

haalde, begon iedereen te gillen en kregen wij als elftal een

extra injectie. Ik ben ook een straatvechter."

Minder middenstand

Na zijn vertrek uit de Van Lansbergestraat in 1975 bleef

Bouwens daar wel regelmatig zijn moeder bezoeken. Zo

zag hij het Bezuidenhout van zijn jeugd langzaam maar

zeker veranderen. In de wijk waar hij ooit de dagbladen Het

Vaderland en de Haagsche Courant bezorgde, wandelt hij

nu nog veel. "Ik drink regelmatig koffie bij Engelhard in de

Theresiastraat." De grootste verandering in zijn beleving?

"In mijn tijd had je in de buurt veel middenstand: een sla-

ger, een kruidenier, een groenteboer, twee zuivelhandels.

Bij de warme bakker, Stijnman, stonden zaterdag rijen voor

de deur. Die winkels zijn nu allemaal weg.” 

Karel Bouwens op een foto van het jeugdelftal van VUC. 

Voor wie hem niet herkent, er staat een kruisje boven zijn hoofd. 

(foto: eigen archief)

Vervolg van pagina 11

Nieuwe woningen op de plek van ‘Batavia’

De transformatie van het kantoorpand ‘Batavia’ aan de

Laan van Nieuw Oost-Indië 123, tegenover Juizz en Koekela,

is gestart. De tijdelijke anti-kraakbewoners zijn eruit. De

lege kantoorruimtes zullen plaats maken voor 205 huurap-

partementen en 16 eengezinswoningen. De komende

maanden wordt het pand gestript tot aan het skelet van

het pand. Dit vormt de basis voor de nieuw te bouwen ap-

partementen. Vanaf half 2022 start de bouw. Aan de kant

van de Laan van Nieuw Oost-Indië wordt het pand uitge-

breid. Beneden komt duizend m2 aan commerciële ruimtes.

Het is nog niet bekend wat er komt, maar horeca of zorg-

functies behoren tot de mogelijkheden. De gezinswonin-

gen komen aan de achterzijde. Het gehele complex biedt

ruimte voor 158, deels ondergrondse parkeerplaatsen.

Nieuwe bewoners kunnen geen aanspraak maken op een

parkeervergunning in de buurt. De verwachting is dat in

2024 de woningen worden opgeleverd. 

Sfeerimpressie nieuwe 

situatie/Parallel Realities



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen

Manicure

Manicure met lakken

Pedicure

Spa pedicure

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 

van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Buurt preventie team (BPT) Bezuidenhout

Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand door de wijk te lopen

We melden onveilige situaties, zoals defecte straatverlichting,

zwerfvuil, graffiti, inbraakgevoelige situaties bij particulieren en

bedrijven. En maken daar melding van aan 

Gemeente en Politie 

Info en aanmelden via bpt@bezuidenhout.nl

G
O
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Zelf word ik heel erg moe van de discussies inzake autopar-

keren. We moeten wennen aan een beperkte openbare

ruimte, die inderdaad steeds meer lijkt te krimpen. En we

moeten beseffen dat er voldoende alternatieven zijn voor

ons huidige gedrag. Onze manier van leven is langzaam ge-

vormd door de welvaartsgroei. Iedereen een auto, hoe posi-

tief is dat? De auto is duur in onderhoud, neemt steeds

meer ruimte in, ontneemt je uitzicht en staat grotendeels

voor je huis te niksen. Nog los van de uitstoot/vervuiling,

en uitbuiting (want wie aan het begin van de keten staat,

heeft geen andere optie dan werken voor een hongerloon).

Door ondergronds te parkeren, creëer je nieuwe proble-

men: wateroverlast, verdwijnen van groen, ( ja, ook die ene

boom heeft wel degelijk nut en een functie, waar moet die

merel anders naar toe), gevolgen voor de omgeving door

meer gebruik van de ondergrond. En wat blijft is de over-

last door en ook voor de automobilist: bewegingen in een

al druk en vol gebied met je auto rondjes rijdend terwijl er

letterlijk een paar meter van je vandaan een ruim open-

baar-vervoernetwerk is. 

Ben je eigenlijk blij met dat blik als dat laatste blijft en de

eerste twee verergeren. Tegenwoordig kun je naast vele an-

dere alternatieven ook gebruik maken van een voertuig op

afroep. Niet persé de taxi, ik bedoel de deelauto. 

Vera Albrecht

(Niet iedereen is blij met de plannen om onder de koningin Marialaan een parkeergarage aan te leggen – red.)

IN
G

EZ
O

N
D
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Terwijl ik dit bericht typ, hoor ik de

zaag tekeer gaan in de monumen-

tale kastanje die op de De Sillestraat

stond, tegenover snackbar Knabbel

& Babbel. Deze boom stond ieder

jaar vol in blad en was majesteitelijk,

de gekroonde koning van de wijk. 

Bij de grote herinrichting van de 

Altingstraat is kennelijk geen 

rekening gehouden met de wortels

want afgelopen zomer bleven de 

takken kaal. Alleen heel in de verte

zag ik aan één tak nog een paar

blaadjes zitten. De rest was van

voedsel afgesneden. En nu ligt de

boom in delen op straat, klaar om

versnipperd te worden.

Rutger Cornets de Groot

Voor…. En na
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In 2019 is al eens een participatieronde geweest over de

mogelijke nieuwbouw. Toen was dat onder leiding van pro-

jectontwikkelaar VORM. Over het aantal torens, de hoogte

en de omvang viel toen niet te praten. Wel over de invul-

ling er van, maar dat was niet de participatie waar de wijk-

bewoners op zaten te wachten. Ook de politiek

beschouwde dit eerdere participatietraject als mislukt. In-

middels nieuw aangetreden wethouder Mulder trok het

zich persoonlijk aan en beloofde de participatie in eigen

hand te nemen.

Op de informatieavond was wethouder Mulder dan ook

aanwezig. Hij trapte de avond af met uitleg over de wo-

ningnood en de uitdagingen die dit voor de stad met zich

meebrengen. Mulder legde uit dat er een PUK (Planuitwer-

kingskader) nodig is als basis voor verdere bouwplannen.

Een uitwerkingskader geeft voorwaarden en kaders waar-

binnen de nieuwbouw plaats moet vinden. Denk dan aan

het aantal vierkante meters woonruimten, kantoren,

groenvoorzieningen en ook de maximale hoogte. De ge-

meenteraad moet die uitwerkingskader uiteindelijk vast-

stellen. Eenmaal vastgesteld weet de projectontwikkelaar

binnen welke grenzen hij nieuwbouw kan realiseren. Maar

zo ver is het nog niet. 

Jargon

Toen een stedenbouwkundige van de gemeente ging uit-

leggen wat er in het planuitwerkingskader stond, begon de

zaal zich te roeren. Een hoop jargon, uitleg over procedures

en mooie maar ingewikkelde termen kwamen voorbij. Op

de vele praktische vragen of suggesties uit de zaal werd

niet goed ingegaan en het rumoer in de zaal nam toe.

Grote verbazing toen bleek dat de gemeente de ruimte wil

bieden aan vier torens met een hoogte van de buitenste

torens van 75 meter hoog en de binnenste torens 100 en

125 meter. Toen er een plaatje werd getoond van vier torens

Op dinsdagavond 26 oktober stonden de coronamaatregelen het nog toe om naar de extra bewonersavond

van de gemeente te gaan over de plannen voor het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Ruim 160 be-

trokken en nieuwsgierige wijkbewoners en bewoners uit Voorburg stapten het complex binnen in de hoop op

enige vorm van invloed of participatie op de plannen. Tegen beter weten in zo bleek. Velen voelden zich op

het einde van de avond bekocht. De gemeente heeft de plannen namelijk al klaar. Bezuidenhout heeft nu de

gemeenteraad gevraagd om de regie te nemen over dit dossier.

Tekst: Mark Hoogland, Foto’s: Els Smeets

Bezuidenhout vraagt gemeenteraad 

Participatie ver te zoeken bij herontwikkeling SOZA-gebouw
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van 75 meter werd er geapplaudisseerd. Maar helaas, dit is

niet het plan dat de gemeente wil. De volgende verbazing

uit de zaal ontstond toen bleek dat er 15% sociale woningen

komen. Dit in tegenstelling tot de 30% wat altijd werd ge-

zegd. Die 15% bleek een afspraak uit het verleden te zijn

tussen gemeente en projectontwikkelaar waar niet onder

uit kon worden gekomen, zo werd gezegd. 

Het gevoel van de zaal kwam het beste tot zijn recht toen

uit verwondering de vraag werd gesteld: “Is dit nu een in-

formatie- of een participatieavond?” Bezoekers hoopten op

meer participatie, maar de nadruk bleek toch echt te liggen

op het informeren van de reeds gemaakte plannen. Op het

einde nam wethouder Mulder nog het woord. In een per-

soonlijk betoog wist hij goed uit te leggen met welke 

dilemma’s hij zit. Hij waardeert en koestert de betrokken-

heid van de wijk. Neemt niet weg dat hij aangaf dat het 

college haar keuze voor het planuitwerkingskader al heeft

gemaakt. Het is nu aan de gemeenteraad om er iets van te

vinden. 

Regie

Dus ja, wat heeft Bezuidenhout dan te doen? Op naar de

gemeenteraad. Op 3 november was de werkbespreking over

het Planuitwerkingskader in de gemeenteraad. Jacob Snij-

ders, adviseur van het wijkberaad, heeft daar ingesproken.

Met de woorden ‘regie is leiding nemen’ begon hij een vurig

pleidooi aan de gemeenteraad om hun verantwoordelijk-

heid te nemen. Middels een WOB-verzoek wist Snijders zo’n

500mb aan documenten over dit hele project van de ge-

meente los te peuteren. Met veel inzet, graafwerk en analy-

ses wist Snijders, samen met andere wijkbewoners, uit de

beschikbare informatie een duidelijk beeld naar voren te

brengen. Het ontbreekt aan regie. 

Tijdens de verkoop van het pand zijn er verschillende af-

spraken gemaakt, waaronder 30% sociale huurwoningen (is

nu 15%), een bouwvolume van maximaal 100.000m2 (is nu

130.000m2) en torens niet hoger dan 75 meter (is nu 125

meter). Uit alle documentatie en e-mails toont Snijders aan

dat de gemeente beetje bij beetje, stapje voor stapje meer

ruimte heeft gegeven aan de projectontwikkelaar. En dit al-

lemaal tegen meerdere interne adviezen van verschillende

stedenbouwkundigen in. Uiteindelijk geeft een medewer-

ker Dienst Stedelijke Ontwikkeling in januari 2019 in een 

e-mail aan het lastig te vinden om goed onderbouwde ad-

viezen te geven. Hij heeft namelijk het idee dat er op direc-

teuren/wethouderniveau zaken zijn besproken of

afgesproken waar zij geen zicht op hebben. Kortom, zo sluit

Snijders zijn betoog af: “Beste gemeenteraad, pak de regie

terug! Neem de leiding.”

 om regie te pakken

De gemeenteraad heeft een verslag van de informatie-

bijeenkomst op 26 oktober ontvangen. In dit verslag

zijn ook alle reacties van de bezoekers opgenomen. 

Wil je al deze reacties lezen? 

Ga dan naar: 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10795

314/1/RIS310641_bijlage



GRATIS  
juridisch advies 
en bijstand

Persoonlijke en professionele 
hulp bij al uw  
juridische vraagstukken.

Voor iedereen in de regio Den Haag 
De Rechtswinkel070 is er voor iede- 
reen in de regio Den Haag: voor inwo- 
ners, ondernemers, bedrijven en  
studenten en voor bijna ieder juridisch  
probleem. 

De Rechtswinkel070 behandelt ook  
zaken die andere juridische instanties  
laten liggen. Uit tijdgebrek, omdat zij  
alleen betaalde cliënten helpen of 
omdat een zaak te veel uitzoekwerk 
vergt. Daarnaast bestaat voor som-
mige situaties helemaal geen andere 
professionele juridische hulp, omdat 
burgers geacht worden die zelf op 
te lossen. Zoals een klacht indienen, 
een bezwaarschrift opstellen of voor  
de rechter verschijnen na een boete.  
In al deze gevallen komt Rechts-
winkel070 wél in actie.

Hogeschool Inholland Den Haag 
Opleiding Sociaal Juridische 
Dienstverlening (SJD)

Bij de Rechtswinkel070 bieden  
studenten van de opleiding Sociaal 
Juridische Dienstverlening gratis 
advies en bijstand aan inwoners, 
bedrijven en medestudenten op het 
gebied van o.a. rechtshulp, huur- en 
woningrecht. Studenten werken in  
tweetallen aan vraagstukken en 

• Heeft u problemen met uw huurbaas/verhuurder? 
• Bent u ontslagen?
• Heeft u hulp nodig bij het doen  
 van (belasting)aangifte? 
• Wilt u kwijtschelding aanvragen?
• Kan ik mij verzekeren tegen schade door   
 bijvoorbeeld overstroming of een pandemie?
• En vele andere juridische vraagstukken

Juridische vraag?  
Vraag het studenten van Inholland Den Haag!

worden intensief begeleid door 
docenten met ruime ervaring in het 
juridische werkveld. Juridisch advies 
wordt na controle door de docent 
verstuurd aan de cliënt. Daarnaast zijn  
de studenten gebonden aan een  
geheimhoudingsplicht en privacyver- 
klaring. Uw gegevens zijn dus altijd 
veilig bij ons.

Locatie en adres
Hogeschool Inholland Den Haag
Rechtswinkel 070 (links op het plein)
Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag

T. 088 - 466 40 40
E. rechtswinkel070@inholland.nl

Openingstijden
Dinsdag en donderdag 
Tijd: 09.30 - 15.30 uur 
Binnenlopen of op afspraak

Volg ons op:
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“Ik knip en plak uit oude boeken, eigenlijk is dat een beetje

schilderen met papier. Wat ik zo mooi aan papier vind, is

dat het de tijd laat zien die het heeft meegemaakt. Zoals

het licht, waterschade, luchtveranderingen waardoor die

kleine vlekjes in het papier komen. En daar zie ik dan gelijk

een gezicht in of een borstje van een vogeltje. Op een ge-

geven moment zag ik de vertaling naar de huid: die veran-

dert ook door het ouder worden, door de zon, door water,

wordt droog. Het vintage papier uit oude boeken is minder

hard van kleur. Doordat ze veel licht hebben gezien, zijn de

kleuren een beetje vervaagd. Daar word ik heel erg blij van.

Zulke kleuren kun je niet kopen, je zou ze dan zelf moeten

maken.”

Danièle gaat regelmatig op zoek naar oude boeken en pa-

pier. Een favoriet adres is het tweedehands boekenzaakje

in de Theresiastraat: “Hier koop ik regelmatig papier en

oude bladmuziek: het heeft vaak hele mooie voorkanten en

het papier is erg fijn.” Daarnaast fietst ze regelmatig langs

de houten boekenkastjes die verspreid in Bezuidenhout

staan. “Ik vind er heel veel oude boeken die niemand leest

en die neem ik dan mee.

Opdracht en vrij werk

Op de kunstacademie was Danièle al bezig met collages.

“Ik kan niet superlekker tekenen, maar kan wel heel goed

vormen neerleggen. Al snel ben ik toen papiercollages

gaan maken. Daarna heb ik vijftien jaar een animatiestudio

gehad waar we werkten met papieren animaties. Dus zo is

papier mijn materiaal geworden. Toen de animatiestudio

stopte, ben ik voor mezelf begonnen. Mijn eerste werken

waren collages van vogeltjes en dat verkocht gelijk ook

heel erg goed. Iedereen heeft wel iets met vogeltjes. En

daar is nog steeds veel vraag naar. Een koper van een vo-

gelcollage was zo enthousiast over mijn werk, dat hij voor-

stelde er een boek van te maken. Onlangs is zo het boek

‘Op vleugels van papier’ uitgebracht.

Naast werk in opdracht maakt Danièle ook vrij werk. Haar

inspiratiebron ligt dicht bij haar zelf. Zo is de serie ‘Unseen’,

waarin je mensen net niet kunt zien, gemaakt naar aanlei-

ding van het uitgaan van haar relatie. Een serie met men-

sen die zich aan- en uitkleden, is geïnspireerd op haar

wekelijkse zwemmen en het ongemakkelijke aan- en uit-

kleden in het verkleedhokje van het zwembad. 

“Ik probeer zoveel mogelijk de natuurlijke verkleuringen in

het papier te gebruiken om iets uit te beelden. Soms kan ik

uren op zoek zijn naar het perfecte stukje papier, bijvoor-

beeld een stuk waarop de verkleuring van het papier net in

de oksel van een arm valt. Ik wil nog steeds een serie van

donkere, Afrikaanse vrouwen maken, maar het boekenpa-

pier is niet zo donker. Ik heb toen ander papier gekocht,

maar toen viel het resultaat tegen. Dus dat is nog wel een

uitdaging. Mijn werk is nu beperkt tot 70 cm bij 

90 cm omdat het papier uit boeken een maximale grootte

heeft. Daarom zou ik graag nog eens een heel groot werk

willen maken.”

Het werk van Danièle Knirim is te zien

op haar site www.hiervandaan.nl

Schilderen met papier

Danièle Knirim maakt prachtige colla-

ges van papier. Ze is opgegroeid in

Leerdam en heeft in Utrecht gestu-

deerd aan de kunstacademie. Daarna

is ze in Den Haag komen wonen en

sinds vijf jaar bij ons in Bezuidenhout. 

Tekst: Elly Hoekstra



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse 

werkgroepen zich bezig met de ontwikkeling van de wijk. 

Op de maandelijkse agenda van de werkgroep Mobiliteit

staan zaken als parkeren van (elektrische) auto's en 

fietsen, gevaarlijke verkeerspunten, openbaar vervoer, 

verkeer rondom scholen, en ook de komst van 20.000

nieuwe wijkbewoners.

Graag breiden we deze werkgroep uit met een aantal

nieuwe en enthousiaste

die enige ervaring hebben met de mobiliteitsvraagstukken

of bereid zijn zich hierin te verdiepen.

Samen met een ervaren team brengen we gevraagd en 

ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, waar mogelijk

voorzien van concrete, uitvoerbare voorstellen uit aan het

Wijkberaad Bezuidenhout en (ambtenaren en 

raadsleden van) de gemeente Den Haag.

Vind je het leuk om een zichtbare bijdrage te leveren aan de

wijk? Neem dan snel contact op met het Wijkberaad 

Bezuidenhout, Erik Bolks 06-11312992 of 

wijkberaad@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers,
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Sylvain Lelarge is niet te stoppen als hij begint te vertellen

over de zegeningen van de es. “Een geweldige boom. Heel

flexibel hout ….” Maar hier onderbreken we de bewoner

van de Spaarwaterstraat meteen maar even, tikkeltje onbe-

leefd, maar dat verhaal staat ook op een bord bij die es op

het Spaarwaterveld en op de website ‘Jos vertelt’. 

Het is maar een van de twaalf bomen van de nieuwe 

bomenwandeling ‘Jos vertelt’ die eind september op het

veld geopend werd. Lelarge koos de bomen niet zomaar, ze

moesten wel elk hun eigen verhaal hebben. “Wat betekent

een eik voor de mensheid? Wat betekent een els voor de

mensheid, etcetera?” 

Maar wacht eens even. De bomenwandeling heet niet ‘Syl-

vain vertelt’, maar ‘Jos vertelt’. Wie is dan Jos? “Dat was Jos

van Zaalen, een bewoner van de Spaarwaterstraat, een

oude meneer van een grote aardigheid en voorkomend-

heid. Hij was een rasverteller die bij elk straatfeest vertelde

over de natuur, om ons de plantjes in onze straat te laten

zien. Hij was gewoon een vriend.”

Vlak voor het overlijden van Van Zaalen in 2018 legde Le-

large zijn buurman het idee van een bomenwandeling

voor. “Ik regel het en jij schrijft de teksten. Hij kende bomen

zo goed. Hij was IVN-gids. Hij zei ‘ja’ en drie dagen later

ging-ie dood.” 

Dus moest Lelarge behalve regelen (‘heeeel’ lang overleg-

gen met de gemeente, 20.000 euro bij elkaar zoeken) ook

de verhalen bij de twaalf bomen schrijven. ”Ik wilde het

verhaal van die boom en de mensheid vertellen. Dat was in

de geest van Jos. Zijn familie zei ook: ja, dat is Jos.”

De mensheid, die is zeker terug te vinden op het Spaarwa-

terveld. Nou ja, een klein gedeelte ervan, maar in ieder

geval meer dan geboren Bezuidenhouters. ”Op dat veld

komen heel veel verschillende nationaliteiten”, zegt Le-

large. “Vanaf het begin was het idee dat veel mensen in

hun eigen taal de verhalen van de bomen kunnen lezen.

Dat brengt de mensen dichter bij de bomen en dichter bij

elkaar. En dat geeft mogelijkheden voor activiteiten rond

taal, rond bomen, natuur.”

Dus liet Lelarge vertalingen maken. Via de QR-code op de

borden bij de bomen kunnen bomenwandelaars nu kiezen

uit negen talen, van Hongaars, tot Chinees en Esperanto.

”De site is heel makkelijk te verrijken. Ik wil naar twaalf

talen voor twaalf bomen. Sommige vertalers willen ook

een feest met de mensen van hun taal gaan organiseren. 

Ik hoop dat meer en meer mensen samenkomen rond die

bomen, met kindergroepen, met schoolactiviteiten. Dit is

pas het begin. Volwassenen kunnen verhalen aan elkaar

vertellen over hun natuuractiviteiten, hoe kunnen we de

ecologische transitie beter doen verlopen. Kinderen kunnen

sportieve activiteiten doen tussen de bomen.”

Maar hier blijft het niet bij. Online is Lelarge van plan nog

eens twaalf verhalen over twaalf bomen te vertellen. “Heel

veel bomen zijn geweldig.” En op het Spaarwaterveld moet

er eigenlijk nog een boom bij, en niet zomaar één. Lelarge

had de ginkgo bij de ingang van het Spaarwaterveld graag

opgenomen in de bomenwandeling, maar de gemeente

wilde geen bord op straat, zegt Lelarge. “Die ginkgo’s in de

Theresiastraat gaan weg. Dat is heel jammer, want ze zijn

kerngezond. Het zijn ook heel bijzondere bomen: een van

de oudste bomen die er bestaan als ras. Daar hebben de di-

nosaurussen nog aan geknabbeld. Die boom heeft een heel

bijzonder verhaal. Bon.” Dus wil Lelarge nog graag een

ginkgo op het Spaarwaterveld als onderdeel van de bo-

menwandeling. “Dat zou een heel mooie herinnering zijn

aan de ginkgo’s van de Theresiastraat. Voilà.” 

https://josvertelt.santegoets.net/ 

Bomen vertellen het verhaal van de mensheid

Twaalf bomen met twaalf verhalen

staan er op het Spaarwaterveld. En

straks in twaalf talen, want de bo-

menwandeling ‘Jos vertelt’ moet alle

nationaliteiten in onze wijk bij elkaar

brengen.

Tekst: John Hermse 

Foto: eigen archief
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Een van die winkels is JUIZZ, gevestigd in een hoekpand op

de Laan van Nieuw-Oost-Indië. Het pand heeft een ruime

showroom, een werkplaats en een aantal plekken om rus-

tig met elkaar te praten. Want dat laatste is van belang

voor JUIZZ, een keten die zich wil onderscheiden door

maatwerk te leveren. En dan moet je goed weten waar die

ene individuele klant precies behoefte aan heeft.

Bedrijfsleider Arjan Nieuwenhuijsen: “Wij bespreken met

de klant waar de fiets voor gebruikt moet worden, op basis

daarvan leveren we advies. Wie voor zijn plezier rustig wil

fietsen, die kan het beste een fiets nemen die tot 25 km per

uur gaat. Maar voor woon-werkverkeer is het beter een

fiets te nemen die 45 km per uur kan rijden, dan kom je in

een andere categorie.”

En dat is nog maar een simpel advies. De fietsen van JUIZZ

kunnen voorzien worden van accessoires, variërend van slo-

ten, jasbeschermers, zitjes, verschillende zadels en regen-

zeilen voor op de bakfiets. De klant heeft keuze uit

verschillende merken en alles is daarbij mogelijk, hoewel...

Tijdens corona is de aanvoer van veel onderdelen ver-

traagd, een logistiek probleem dat meerdere branches

treft. Aan JUIZZ is dat probleem niet stilletjes voorbijge-

gaan. “We hebben toeleveranciers die hun fietsen in Neder-

land assembleren, daar ervaren we soms een wat langere

levertijd. Dat is niet wat je wilt maar we zien dit voorals-

nog als een tijdelijk probleem. Gelukkig hebben we zelf een

ruime voorraad waardoor wij de klant alsnog snel kunnen

helpen, al dan niet met een alternatief.”

Voorlopig zijn er genoeg fietsen in de showroom waarmee

klanten een testrit kunnen maken en die zullen allemaal

nodig zijn. Daarnaast is er een centraal magazijn waar alle

JUIZZ-vestigingen uit putten. De verwachting is immers

dat de markt zal blijven groeien, ondanks een groeistuip

hier en daar.

Rijgedrag aanpassen

Verkoopmedewerker Hossin Shayestenjad: “Je hoort wel

dat mensen hun rijgedrag nog moeten aanpassen aan de

hogere snelheid van de elektrische fiets. Maar als het om

ongelukken gaat, zien wij in onze werkplaats dat men

vooral nog moet wennen aan de bakfiets. Die rijdt anders

dan een gewone fiets en dan nemen mensen nog wel eens

een paaltje of een stukje van de muur of auto mee. Zoiets

verdwijnt natuurlijk nooit helemaal. Maar naarmate men-

sen er meer aan wennen, kun je ook minder ongelukken

verwachten.”

Wat Arjan en Hossin ook zien, is dat de elektrische fiets

nieuwe mogelijkheden schept. Zo wordt de elektrische

bakfiets veel gebruikt als vervanging voor een tweede

auto: je kunt je boodschappen er prima in kwijt en de kos-

ten zijn een flink stuk lager. 

Daarnaast grijpen hun klanten nieuwe businesskansen

aan. “We hebben een klant die schoonmaakt, die kan met

een elektrische fiets meer huizen langs en zo ook meer ver-

dienen. Verder heeft een fysiotherapeut zonder behandel-

ruimte zijn fiets bij ons in onderhoud. Hij heeft zijn huur

opgezegd en fietst sindsdien met zijn elektrische fiets van

patiënt naar patiënt. Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in

de kosten.”

Bij JUIZZ merken ze de opmars van de ebike

De elektrische fiets is al enige tijd aan

een opmars bezig: er zijn fietsen met

trapondersteuning, elektrische bak-

fietsen, speed pedelecs en ga zo maar

door. Dat er in Bezuidenhout meer

winkels zijn waar dit alles te koop is,

is zo bezien niet vreemd.

Bedrijvenrubriek

Tekst: Marijn Smit
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Na twee jaar eindelijk een ledenvergadering

De in november 2019 opgerichte Wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZHW) kon twee jaar later eindelijk een ledenver-

gadering houden in het wijkcentrum. Op 10 november werden de leden met koffie en thee ontvangen, een aantal men-

sen volgden de bijeenkomst thuis via een Zoom-verbinding. Harry Staas (op de foto links, op de stoel) werd officieel tot

secretaris verkozen. Hiermee is het bestuur weer compleet, na het vertrek van Rabia Yesildag uit onze wijk aan het begin

van de coronacrisis. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Johan Vogelaar gaf aan de hand van een

kleurrijke PowerPoint-presentatie een

overzicht van de taken van de bestuursle-

den, de talrijke ondernomen activiteiten in

(en ondanks) coronatijd en de plannen

voor de komende tijd. Naast tal van an-

dere zaken kreeg het Central Innovation

District (CID) hierbij natuurlijk veel aan-

dacht en ook het veranderde parkeerbe-

leid, de nieuwe inrichting van de

wijkhuiskamer en het project van Kunst-

Verbind. Een aantal bewoners heeft aan-

gegeven zorgen te hebben over de

mogelijke komst van de prostitutiezone in

de sporendriehoek. Tenslotte gaf de ge-

meente aan met de bewoners in gesprek

te willen gaan over de Wijkagenda 2022-

2026 voor Bezuidenhout-West.

Na twee uur van overleg kon nog even na-

gepraat worden onder het genot van een

drankje.

Het was prettig om te merken dat een

aantal nieuwe leden zich op 10 november

gemeld heeft. Dit neemt niet weg dat het

ledental van onze wijkvereniging nog fors

omhoog kan. Een wijkvereniging, die na-

mens een groot gedeelte van de bewoners

zaken aan de orde kan stellen, heeft na-

tuurlijk meer invloed. Daarom aan het

eind van dit artikel nogmaals de oproep:

ga naar www.bzhw.nl En word lid van de

wijkvereniging, voor slechts twee euro per

jaar. Zo blijft u op de hoogte en kunt u ook

meepraten over wat u belangrijk vindt in

en voor de wijk.

Tekst: Jos Spijkers

Van de voorzitter

Zoals jullie elders op deze pagina’s kunnen lezen, hebben we in november een ledenver-

gadering kunnen organiseren, waarin we fysiek bij elkaar konden komen. Voor mij per-

soonlijk een hele verademing, na alle digitale bijeenkomsten in de afgelopen tijd.

In het verlengde van het Lopend Buurtje-project, willen we- als

het coronatechnisch kan - samen met de enthousiaste KunstVer-

binders (ze staan op de achtergrond op de foto bij de ALV) een

start maken met zaterdagochtend koffie-bijeenkomsten in onze

nieuwe wijkhuiskamer, waarbij buurtbewoners elkaar kunnen

ontmoeten en ook plannen kunnen bespreken om zaken in de

buurt op te pakken. Ik heb op de ledenvergadering een presenta-

tie toegelicht, waarin veel staat van waar we als bestuur mee

bezig zijn (geweest). Als u niet aanwezig was en toch wilt weten,

wat er zoal rondom uw woning speelt, de presentatie staat op

onze website https://bzhw.nl 

Succesje

Komend jaar wordt de Anna van Buerenstraat (vanaf het Centraal

Station naar het basketbalveld, langs het spoor) opgeknapt. Aan-

vankelijk zou de herinrichting volgens de gemeenteplannen tot

aan het viaduct plaatsvinden. Protest van de bewonersverenigin-

gen van de Witte Anna en van Nieuw Babylon, in samenwerking

met ons bestuur, heeft ertoe geleid dat nu ook het laatste stuk bij

de Witte Anna zal worden meegenomen, hetgeen betekent dat de

gemeente ongeveer 100.000 euro extra hiervoor moet vrijmaken.

Hopelijk wordt de toegang tot Bezuidenhout-West hiermee een

stuk aantrekkelijker gemaakt. 

Wijkagenda

Vanuit de gemeente wordt in 2022 – samen met de wijkbewoners

– de wijkagenda voor de komende jaren opgesteld. Wat moet aan-

gepakt worden, wat kan verbeterd worden, waar is behoefte aan?

Ook hier willen we als bestuur graag met zoveel mogelijk bewo-

ners aan gaan werken. Daarom herhaal ik tot slot de oproep uit

de ALV: word lid van de wijkvereniging en praat mee om in 2022

en de jaren erna onze wijk verder op de kaart te zetten!

Voor nu: alvast de allerbeste wensen voor 2022, blijf gezond en

blijf een beetje op elkaar letten!

Johan Vogelaar, Voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Bezuidenhout West
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Faustina Brown groeide, samen met haar vijf zussen, op in

een Arubaans gezin. Thuis werd Engels gesproken, op

school kreeg ze onderwijs in het Nederlands. Halverwege

de jaren ’60 - Faustina had net haar middelbare school af-

gerond - werden op tv in Curaçao en Aruba arbeidskrachten

opgeroepen om te komen werken in de Nederlandse ge-

zondheidszorg. “Ik wil naar Nederland”, was wat Faustina

toen tegen haar ouders zei. En na een psychologische test

stapte ze binnen de kortste keren, samen met haar zus en

28 andere Arubaanse meiden, op het vliegtuig naar Neder-

land om hier haar grote droom waar te maken: werken in

de verpleging. 

In het ‘grote’ Amsterdam werden de Arubaanse meiden in-

tern in een verpleeghuis ondergebracht, ze kregen een

mentrix om hen wegwijs te maken in de Nederlandse ge-

woonten en cultuur en ze keken hun ogen uit in het Am-

sterdam van de ‘flower power’ en de wijde broekspijpen.

Heimwee naar Aruba heeft ze nauwelijks gekend. Ze had-

den in eerste instantie met zijn dertigen een gezellige en

hechte groep. Na twee jaar werk en scholing in de zieken-

verzorging, verhuisde Faustina naar de Ursula Kliniek in

Wassenaar voor een vervolgopleiding. Daarna heeft ze nog

35 jaar in Leijenburg gewerkt; bij haar pensioen was ze

teamleider op de kraamafdeling. 

Sinds 1982 woont Faustina in Bezuidenhout-West. Haar

dochter is hier ook opgegroeid en die heeft ook nog een tijd

in de Charlotte de Bourbonstraat gewoond. Ze is nog regel-

matig terug geweest naar Aruba, zeker toen haar vader ziek

werd en verzorging nodig had. Voor het overige heeft ze

zich hier echt genesteld, met een winkelstraat om naar toe

te lopen in de buurt, een dochter in Amsterdam, ex-col-

lega’s om af en toe koffie mee te drinken, elke week een

gymles in het buurtcentrum en diverse activiteiten in de

Arubaanse gemeenschap.

Eerste bewoonster van de Pieter Bothstraat 

kwam uit Aruba

In de serie over mensen die buiten het Nederlandse

vasteland geboren zijn en nu in Bezuidenhout-West

wonen, focussen we ditmaal – na Roemenië, 

Ethiopië, Rusland, Somalië, Israël, Marokko en 

Punjab (India) - op Aruba.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst en foto: Jos Spijkers

Wijkcentrum Bezuidenhout-West bestaat 50 jaar

In de jaren ’60 moest Bezuidenhout-West, en dus ook het wijkcentrum, grotendeels nog ge-

bouwd worden. Een van de initiatiefnemers van het eerste uur – Roelie van Spronsen - staat

hier in het toenmalige Bezuidenhout-West.

In mei 2022 bestaat het wijkcentrum 50 jaar. Dit wil ‘Voor Welzijn’

niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij gaan een feestcommissie op-

richten, die van start gaat met het organiseren van leuke en nuttige

activiteiten. Heeft u leuke anekdotes over de wijk, of ideeën over 

inrichting van het feest? Laat het weten aan Jaap de Wit:

j.dewit@voorwelzijn.nl. Nog beter, als u mee wilt doen met de feest-

commissie, dan kunt u zich opgeven bij Jaap de Wit of Helen Baun in

het wijkcentrum. Loop binnen of bel even met 070 – 205 2550.
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De inmiddels drukke verkeersader werd tijdens de

uitbreiding van Den Haag met de nieuwe woonwijk

Bezuidenhout in 1898 aangelegd. Ook andere stra-

ten met statige huizen kregen van het stadsbestuur

de naam van iemand van adellijke bloede. Juliana

van Stolberg kwam uit het gelijknamige geslacht in

het Duitse Südharz. Zij werd geboren op 15 februari

1506 in een gezin van dertien kinderen. De gravin

was nog geen 17 jaar oud toen zij op 27 januari 1523

in het huwelijk trad met Filips II van Hanau-

Münzenberg. Met hem kreeg ze 5 kinderen. Zes jaar

nadat ze was getrouwd, overleed haar echtgenoot

geheel onverwacht.

De Juliana van Stolberglaan loopt in een lange kromme lijn van de Utrechtsebaan naar het punt waar deze met de

Schenkkade en de IJsclubweg samen komt.

Juliana van Stolberg, 

stammoeder van het Huis van Oranje

Straatnamen

Twee jaar later, op 29 september 1531, ging de weduwe op-

nieuw een huwelijk aan, nu met graaf Willem van Nassau-

Dillenburg. Het echtpaar stichtte een gezin met 12

kinderen: 7 dochters en 5 zonen. Zij overleefde ook haar

tweede echtgenoot, toen die op 6 oktober 1559 overleed.

Juliana bleef ondanks het verdriet over het wegvallen van

twee echtgenoten zeer strijdbaar. Ze steunde haar vijf

zonen uit het tweede huwelijk - Jan, Lodewijk, Willem, Adolf

en Hendrik - zowel moreel als financieel in hun strijd tegen

de Spaanse veldheer Alva. Zij toonde zich een onverstoor-

bare voorvechtster van een Nederland, vrij van overheer-

sing door de Spanjaarden.

Triest voor Juliana van Stolberg was het feit dat drie van

haar zoons hun heldhaftigheid moesten bekopen met hun

leven. Lodewijk en Hendrik sneuvelden tijdens de slag op de

Mookerheide. Adolf kwam om het leven in de slag bij Heili-

gerlee. Maar mede dankzij hun inzet slaagden in 1573 de

twee overgebleven broers Jan en Willem erin de ‘ijzeren

hertog’, zoals Alva werd genoemd, met heel zijn gevolg het

land uit te jagen.

Na haar overlijden in 1580 kreeg Juliana van Stolberg alle

eer die zij verdiende. Als moeder van Willem van Oranje,

grootmoeder en overgrootmoeder van 160 andere nakome-

lingen wordt zij beschouwd als de stammoeder van vele Eu-

ropese vorstenhuizen. 

Vanwege haar steun voor een vrij Nederland werd in 1927

besloten een standbeeld voor haar op te richten op het

Louise de Colignyplein in Bezuidenhout. Drie jaar later werd

het monument, waarvan prinses Juliana eerder de eerste

steen had gelegd, onthuld door koningin Wilhelmina. Na

het bombardement van 3 maart 1945 werd het monument,

dat het oorlogsgeweld wonderbaarlijk overleefde, verhuisd

naar de huidige plek aan de kop van de koningin Marialaan.

Vanaf dit punt kijkt Juliana trots en onverstoorbaar uit op

de naar haar genoemde laan. De gravin voelt zich in de rug

gesteund door haar vijf onverschrokken zoons.  

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 
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Duurzaam Bezuidenhout

Bij energieleverancier Vattenfall gaat een doorsnee huishouden

bij een gemiddeld energiegebruik volgend jaar 472 euro meer be-

talen. Het is te hopen dat we geen al te koude winter krijgen bijna

de helft van onze energierekening gaat op aan verwarmingskos-

ten. Er valt dus veel winst te halen met het sowieso wat lager zet-

ten van de thermostaat of het terugzetten van de thermostaat

een uur voordat u naar bed gaat. Een andere tip: bevestig radia-

torfolie achter de verwarming. Zo blijft de warmte in de ruimte en

verdwijnt niet via de muur naar buiten.

Warm water 

Warm water is, volgens Milieu Centraal, goed voor zo’n 13 procent

van de energierekening. Daarop besparen kan simpel met een wa-

terbesparende douchekop. Of door minder lang onder de warme

douche te staan. Een andere belangrijke kostenpost (zo'n 37 pro-

cent van de energierekening) vormen alle apparaten en lampen in

huis. Besparen kan door bijvoorbeeld energieslurpers als oude

koelkasten op tijd te vervangen door energievriendelijkere model-

len. Vervolgens is het verstandig apparaten ook efficiënt te ge-

bruiken: draai een was pas als de trommel vol is, laat de televisie

niet aan als niemand kijkt, vergeet ook de standby-knop niet, en

zet de computer ’s avonds uit als die niet meer wordt gebruikt.

Winst valt er ook te halen door te kiezen voor ledverlichting. Die is

inmiddels verkrijgbaar voor alle typen lampen, ook voor de licht-

jes in uw kerstboom.

Een aantal van de bovengenoemde kleine energiebesparende

maatregelen zit ook in de box die u gratis bij de gemeente kunt

aanvragen. Indien gewenst, worden ze zelfs gratis thuis geïnstal-

leerd. U kunt de box aanvragen. 

Isoleren en ventileren

In het pakket van de gemeente zit ook een tochtstrip. Een eenvou-

dige en goedkope manier om kieren in tochtige deuren en ramen

te dichten. Want uiteindelijk is isoleren een van de belangrijkste

maatregelen om energie te besparen. Door te isoleren houdt u de

warmte binnen en de kou buiten. Dat kan op een voordelige wijze

ook met kozijnfolie. Maar denk bij een structurele oplossing

vooral aan dubbel glas, HR++ of triple glas, en dak-, vloer- en bui-

tenmuurisolatie. Kies bij die maatregelen wel voor hoge isolatie-

waarden en let ook op voldoende ventilatie. Dit alles betekent

natuurlijk een fikse investering, maar uiteindelijk levert het ook

meer comfort en een besparing op uw energierekening op. Boven-

dien kunt u voor dit soort grote maatregelen subsidie krijgen. 

Warmtepomp

We begonnen dit artikel met slim omgaan met de verwarming.

Energiezuinige hr-ketels zijn inmiddels standaard. Een zonneboi-

ler of warmtepomp gaat nog een stap verder. Die laatste zijn

moeilijk te installeren in oudere, minder goed geïsoleerde wonin-

Tips om te besparen op de energierekening

De prijzen voor stroom en gas gaan fors omhoog. Zaak dus

om zuinig om te gaan met energie. Een aantal tips waar-

mee u soms eenvoudig geld kunt besparen.
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gen, en die zijn er genoeg in Bezuidenhout. Vattenfall kondigde

onlangs, behalve een prijsverhoging voor energie, ook de intro-

ductie aan van een warmtepomp die water levert van een hoge

temperatuur. Daardoor kunnen de bestaande radiatoren gehand-

haafd blijven en moet er niet eerst fors worden geïnvesteerd in

isolatie van de woning. Eind volgend jaar komen de eerste pom-

pen op de markt.

Bespaar geld, zet de verwarming iets lager.

Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Word vrijwillig energiecoach

Lijkt het u leuk om uw buurtgenoten te helpen bij het be-

sparen van energie? Word dan vrijwillig energiecoach. U on-

dersteunt dan wijkbewoners om energiezuiniger te wonen.

Daarvoor volgt u een korte basistraining. Deze bestaat uit

drie online bijeenkomsten en enige zelfstudie. De cursus

wordt afgesloten met een toets en de toekenning van een

certificaat. Elke maand beginnen nieuwe reeksen trainingen.

Die zijn ‘s avond of ‘s middags.

U kunt uw interesse voor de training aangeven via:

heba@duurzaamdenhaag.nl. Daarna volgt een kort kennis-

makingsgesprek en kunt u zich inschrijven. 

De training voor vrijwillig energiecoach is een onderdeel van

de Haagse Energiebesparingsaanpak (HEBA). Hierin werken

Duurzaam Den Haag en HOOM samen met diverse Haagse

wijkinitiatieven. Inmiddels zijn in negen Haagse wijken ruim

vijftig energiecoaches actief of in opleiding. Kijk voor meer

informatie op de website. (zie onder)

Box:

https://www.denhaag.nl/nl/formulieren/direct-bespaar-

actie-aanvragen.htm

Subsidies:

https://duurzamestad.denhaag.nl/subsidies/

Energiecoach:

https://hoom.nl/online-leertraject-energiecoach/



MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Wilt u meewerken aan de 

Bezuidenhut ga dan naar:

wijkberaad@bezuidenhout.nl

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht

Pan is een café-restaurant, met veel liefde voor
goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Koningin Marialaan

Voor info 06-30120523 

VERWARMDE GARAGE TE HUUR
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Gezelligheid

The mention of gezelligheid peaks in December in the Netherlands.

Cold weather combined with the different holidays and the New Year’s

Eve makes December the perfect month to experience gezelligheid

with friends and family.

As an international, living in the Netherlands, you most likely heard

about Gezelligheid around this time of year. For most of us, this was/ is

a new concept, not present in all cultures, or at least not all cultures

have a word for it. 

What is gezellig this month in the Hague? 

The Royal Christmas fair definitely makes the list. From the 9th to 22nd

of Dec, at Lange Voorhout, the city center will be dressed up, ready for

the holidays. In addition to Christmas decorations with fire baskets and

twinkling lights, there will be singing choirs and cultural activities. Even

a visit from Santa Claus. 

Scheveningen shines. This year on the 17th and 18th of December Sche-

veningen will be dressed up with lights. The walk has been cancelled

but the exposition still takes place. Also, in Scheveningen if you want to

see Santas surfing the North Sea waves, or even be one of the surfing

Santas, Hartbeach is organizing the event, registration is needed.

Last but not least, there will also be a Swan lake performance this

months in the new Theater building Amare www.amare.nl/

Wishing you a great holiday season and a Happy New Year!

Hopefully these ideas will inspire you. For ideas and feedback contact

us at: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Short
■ ■ ■  Christmas route

The Christus Triumfatorkerk in Bezuiden-

hout organizes a Christmas route

through the district on Wednesday after-

noon, December 22. In small groups we

walk a route of about three quarters of

an hour through the neighborhood and

we look for the people from the Christ-

mas story. Suitable for all ages: join your

friends, or together with your parents or

grandparents. You can start between 2

and 3 pm, at the Christus Triumfatorkerk,

Juliana van Stolberglaan corner Laan van

Nieuw-Oost-Indië. Afterwards there is so-

mething for everyone to eat and drink.

Participation is free. Please register the

number of participants at:

kerstroute@ctkerk.nl

■ ■ ■  Spaarwaterveld

The Spaarwaterveld is important for chil-

dren and young people in the district.

There they can play sports, play and

make friends. The Van Hoogstraten

school, kindergarten 't Hoogstraatje and

childcare 2Samen are located in the buil-

ding that borders the playing field. The

Richard Krajicek Foundation, once the ini-

tiator of this playing field, is no longer in-

volved. That is why the three

organizations have teamed up as a broad

neighborhood school and recently repla-

ced the old, faded wall drawing with a

new fresh façade canvas. With an appea-

rance that matches the green playing

field.

Gezelligheid [def] 'conviviality', 'coziness', 'fun'. 

It is often used to describe a social and relaxed situation. 

It can also indicate belonging, time spent with loved

ones, catching up with an old friend or just the general

togetherness that gives people a warm feeling.
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