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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West. 

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 61 wordt bezorgd
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

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

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

    Wij zijn open voor nieuwe patienten

Help mee tegen meeuwenoverlast

Het Wijkberaad Bezuidenhout gaat dit voorjaar begin-
nen met acties tegen meeuwenoverlast. Lees meer op
www.Bezuidenhout.nl/meeuwenoverlast

Weet u op welke plekken in Bezuidenhout de meeuwen hun
nesten bouwen? Meld het ons zo precies mogelijk via
meeuwen@bezuidenhout.nl
Vermeld uw naam, telefoon en/of e-mailadres 
en de locatie van het nest (adres).

Bedankt!
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Vanaf februari worden de eerste statushouders gehuisvest

in het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Op 25 ja-

nuari was er een informatiebijeenkomst voor omwonen-

den. Zo’n 40 buurtbewoners, uit Bezuidenhout en

Voorburg, waren aanwezig. Het werd een redelijk rustige

avond met af en toe applaus voor de gekozen aanpak en

een verrassing over het aantal.

Veel aandacht voor statushouders

Lilian Blankwaard, stadsdeeldirecteur Haagse Hout, trapte

af met het verhaal dat rondom de komst van de statushou-

ders een maatschappelijke broedplaats moet gaan ont-

staan. Er komen niet alleen statushouders in het pand,

maar ook kunstenaars, ondernemers en maatschappelijke

organisaties.

Een hele reeks partijen staat vervolgens klaar om de status-

houders zou goed mogelijk te begeleiden in de samenle-

ving en in onze wijk. Dit gaat van de eigenaar van het pand

(Vorm Bouw B.V.) en de beheerder van de woningen (Gapph

Leegstandbeheer), beleidsmedewerkers, programmamana-

gers en casemanagers van de gemeente tot aan het Jeugd

Interventie Team en Vluchtelingenwerk. Al deze partijen

kregen op de avond kort spreektijd om te vertellen wat zij

gaan doen. Een van de bezoekers merkte het treffend op:

‘Het lijkt wel of voor iedere statushouder een hulpverlener

klaar staat’ en ‘Doen we niet te veel voor ze? Zitten ze wel

op zoveel hulp te wachten?’ Toch krijgt iedere spreker een

applausje uit de zaal. Of het nu gaat om begeleiden naar

werk, het leren van de taal of mentale en psychische hulp,

er lijkt altijd wel iemand beschikbaar voor hulp. 

Aantal statushouders

Na een vraag uit de zaal naar het tempo van intrekken van

de statushouders werd duidelijk dat van die 175 bewoners

er 88 statushouders worden en de rest studenten. Dit

leidde tot enige beroering onder de aanwezigen. Reacties

uit de zaal: ‘Er zouden toch alleen statushouders komen?’

en ‘Er is een vergunning aangevraagd voor de komst van al-

leen statushouders. Beste gemeente, hoe zit dat?’ De uitleg

die werd gegeven is dat er minder behoefte is aan plekken

voor statushouders en de ervaring leert dat het goed is dat

statushouders tussen andere mensen wonen. Aangezien

de geplaatste statushouders allemaal jonger zijn dan 30

jaar is ervoor gekozen om ze meer kennis te laten maken

met studenten. Over hoe het dan met de vergunning zit, is

het laatste woord vast nog niet gezegd. De komst van de

studenten laat in ieder geval nog even op zich wachten.

Vanaf 1 februari zullen iedere week 4 statushouders hun in-

trek nemen in het pand.

Toekomst van het ministerie

Buurtbewoners waren ook erg geïnteresseerd in wat eige-

naar Vorm Bouw B.V. van plan is met het hele pand. Vorm

Bouw B.V. geeft aan wel bezig te zijn met planvorming. Veel

kon daar nog niet over gezegd worden, omdat het allemaal

nog te pril is. Wel is de toezegging gedaan dat voor de

zomer de eerste concepten met de buurtbewoners gedeeld

zullen worden. 

Vanaf februari worden de eerste statushouders gehuisvest in het voormalige

ministerie van Sociale Zaken. Op 25 januari was er een informatiebijeenkomst

voor omwonenden. Zo’n 40 buurtbewoners, uit Bezuidenhout en Voorburg,

waren aanwezig. Het werd een redelijk rustige avond met af en toe applaus

voor de gekozen aanpak en een verrassing over het aantal.

Mark Hoogland

Geen 175 maar 88 statushouders 
in voormalig SZW

Buurtbewoners nemen een kijkje in het voormalig ministerie van

SZW (Foto: Mark Hoogland)

Zo’n 40 bewoners uit Bezuidenhout en Voorburg worden geïnfor-

meerd over de komst van statushouders (Foto: Ap de Heus)

Op zaterdag 27 januari was het ministerie opengesteld

voor publiek. Ruim 250 inwoners hadden zich hiervoor

aangemeld. Het Open Huis is goed bezocht. Alle betrok-

ken partijen waren aanwezig voor het beantwoorden

van vragen. Op de 6e verdieping waren de voorbeeldka-

mers, - sanitair en – keukens te bezichtigen. 



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Fietsenstalling Laan van NOI

Veilig en snel je fiets stallen bij station Laan van NOI? Daartoe is een particulier initiatief gestart

door wijkbewoner Koen Idzenga. Hij is bezig met het realiseren van een fietsenstalling in het ge-

bouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken, tegenover het station. 

Idzenga reist zelf veel met het openbaar vervoer. Hij merkte

dat je je fiets alleen kunt stallen in de onbewaakte stallin-

gen (als er al plek is). De plekken zijn krap en is er nauwelijks

ruimte voor bakfietsen, scooters, e-bikes en andere fietsen

die je niet onbeheerd wilt achterlaten. Daar komt bij dat de

gemeente steeds vaker verkeerd geparkeerde fietsen verwij-

dert.

Een oplossing door de gemeente laat op zich wachten.

Daarom heeft Idzenga het heft in eigen hand genomen en

heeft hij de nieuwe eigenaar van het voormalige ministerie

benaderd. Het idee is dat je voor € 17,50 per fiets per maand

24/7 toegang krijgt tot de overdekte fietsenstalling met ca-

meratoezicht. Het is nog niet helemaal rond, maar naar ver-

wachting gaat de fietsenstalling in maart dit jaar al open.

Wil jij ook je fiets veilig en snel kunnen stallen bij station

Laan van NOI of wil je op de hoogte blijven? Laat het weten

via www.fietsenstallinglaanvannoi.nl. 

Zoektocht 

Initiatiefnemer en Teslabezitter Rik Hoekstra vertelt: “Net

als meerdere mensen in de straat heb ik zonnepanelen.

Omdat ik ook een elektrische auto rijd, vroeg ik me af of ik

de zonne-energie van mijn dak niet zou kunnen gebruiken

om mijn auto op te laden.” Het oorspronkelijke idee van

Hoekstra bleek na overleg met de gemeente niet haalbaar

omdat het erg ingewikkeld is om particulier eigendom in de

openbare ruimte neer te zetten. Hoekstra had ondertussen

wel begrepen dat er subsidie was voor creatieve ideeën om

elektrische auto’s op te laden en was in contact gekomen

met Bram Coremans, die in andere gemeenten al projecten

had uitgevoerd met oplaadpalen in betonpaaltjes en bloem-

bakken. 

Hagenaartjes

Samen met Jacob Snijders (wijkberaad) is het idee ontstaan

een stopcontact te gaan inbouwen in de Hagenaartjes in de

straat. Hoekstra: “Het uitgangspunt was om meer oplaad-

punten te realiseren maar dan liefst zonder verstoringen in

de openbare ruimte. Die paaltjes staan er toch al. De laad-

paaltjes komen aan de oneven zijde van de straat tussen de

Juliana van Stolberglaan en de 2e Louise de Colignystraat.

Twee reguliere laadpalen in de Jacob Mosselstraat (een aan

het begin van de straat en een in het midden) zijn tijdens de

looptijd van de proef buiten gebruik.“ De laadpunten zijn

vanaf 20 parkeerplekken te gebruiken. Bij de paaltjes komen

geen gereserveerde parkeervakken voor elektrische auto’s.

De verwachting is dat er altijd wel een vrije parkeerplaats

met laadpunt te vinden is. Hoekstra: “We hopen dat de

mensen die in een benzineauto rijden bereid zijn om aan de

andere kant van de straat te parkeren. We zullen ze daar ac-

tief toe oproepen, bijvoorbeeld via een groep in Nextdoor of

met een app. Dat wordt op dit moment nog verder uitge-

werkt. Op deze manier komen er dus meer laadpunten voor

elektrische auto’s (tien in plaats van de huidige vier) en gaat

dat niet ten koste van ‘gewone’ parkeerplaatsen. “

Proef

Hagenaartjes als laadpaal zijn uniek. In Den Haag zijn eind

vorig jaar wel lantaarnpalen als laadpaal in gebruik geno-

men maar nog niet eerder werden Hagenaartjes op deze

manier gebruikt. Het gaat om een proef die tot eind oktober

2018 zal duren. De gemeente gaat onderzoeken hoeveel ge-

bruik er wordt gemaakt van de laadpunten, hoe de paaltjes

in de praktijk werken, of bewoners met een elektrische auto

voldoende vrije laadplekken kunnen vinden en wat buurtbe-

woners en gebruikers van de nieuwe manier van laden en

parkeren vinden. Als de resultaten goed zijn, is het de be-

doeling dat er op meer plaatsen in de stad Hagenaartjes

met laadpunten komen. Mocht blijken dat de proef niet

werkt, dan blijft de gemeente gewone laadpalen plaatsen

op basis van de vraag naar oplaadpunten. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website

www.denhaag.nl/luchtkwaliteit. 

Hagenaartjes laden je auto op

Marjon Damen

In februari start in de Jacob Mosselstraat een proef met het op-

laden van elektrische auto’s aan ‘Hagenaartjes’. Deze proef is

een samenwerking van een enthousiaste buurtbewoner, het

wijkberaad en de gemeente Den Haag. Hieraan ging wel een

traject van een paar jaar vooraf.



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
Op 21 maart mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Thema’s die spelen in Bezuidenhout: de komst van nog meer hoogbouw, 
parkeerdruk, goede zorg, duurzaamheid en bewonersinitiatieven.

Benieuwd wat de politieke partijen voor onze wijk in petto hebben? 

Zaterdag 3 maart in de Theresiastraat
14.00 – 16.00 uur

Stap één van de vijf duidelijk herkenbare winkels binnen en ga het gesprek aan! 

Lijsttrekkersdebat met 'CDA, D66, GroenLinks, Groep de Mos, HSP, PvdA, VVD' 
16.00 – 17.00 uur Theresiastraat

Bezuidenhout voert campagne!

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



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  F E B R U A R I  2 0 1 8 9

Om het drukke stadsgewoel van Den Haag te ontlopen be-

sloten Jonkheer Karel van der Noot en zijn echtgenote Jonk-

vrouw Anna Manmakers zich in 1589 te vestigen aan de

toenmalige landelijke straatweg ‘Bezuiden-Hout’. Zes jaar

lang werd gewerkt aan de bouw van een echt kasteel met

een ‘zwaare steene poort’ en rondom ‘gragten’ met een ‘op-

haalbrugge’ en een lange achtertuin.

Met veel voldoening over het resultaat betrokken de echte-

lieden in 1595 hun nieuwe huisvesting. De enige teleurstel-

ling was dat het onderkomen geen ‘kasteel’ mocht worden

genoemd, omdat het echtpaar niet tot de hoge adel be-

hoorde. Karel en Anna moesten het doen met de benaming

‘Hofstede by wyze van een slot of kasteel’.

Niettemin verkeerde het echtpaar in de hoogste kringen.

Karel was Heer van Hoog- en Aartswoude in Noord-Holland

en Kolonel en Gouverneur van het stadje Sluis en andere

kwartieren in Vlaanderen. Voorts was hij een goede vriend

van Stadhouder Prins Maurits, die hem in 1590 benoemde

tot Commandant van zijn lijfwacht.

Van hofstede tot ambtswoning

In 1685 behoorde het landgoed niet meer tot de familie en

kwam het in handen van de Haagse Magistraat en de Sta-

ten van Holland. Tot 1696 werden hier de vrouwelijke Hu-

genoten gehuisvest, die Frankrijk hadden moeten

ontvluchten. Onder de tijdelijke benaming ‘Zuiderhout’

werd het vorstelijk onderkomen ter beschikking gesteld

van de Haagse burgemeester Willem Anthony Pieterson. 

In de 19e eeuw woonden de Minister van Staat A.R.F. Valck

en later de directeur Van der Hoeven van de Nederlandse

Handelmaatschappij in het inmiddels verbouwde pand, dat

- ontdaan van zijn grachten en ophaalbrug - al lang geen

‘kasteel’ meer was. De laatste eigenaar was de bankier P.J.

Landry. In 1863 werd de hofstede gesloopt voor de bouw

van nieuwe Haagse woningen.

De teloorgang van de kasteeltuin

Ter herinnering aan het voormalige landgoed kreeg een

van de straten in deze nieuwbouwwijk in 1884 de naam Ter-

noot. Een gedeelte van de kasteeltuin bleef behouden. Daar

werd een kwekerij aangelegd, die in 1896 een gedeelte

moest afstaan voor de bouw van de Haagse Kookschool.

Later diende dit indrukwekkende pand als onderkomen

voor respectievelijk de Vakschool voor Meisjes en de

Rooms-Katholieke instelling St. Ursula, die er een pension

voor ongehuwde en alleenstaande vrouwen van maakte.

Het Britse bombardement legde dit laatste overblijfsel van

de aloude glorie van het inmiddels al praktisch verdwenen

landgoed volledig in de as. In 1961 nam het Ministerie van

Landbouw en Visserij het stuk grond aan de Bezuidenhout-

seweg in bezit waar voorheen het slot had gestaan. Het

tramstation, dat op de grond van de voormalige kasteeltuin

op 3 mei 1976 werd geopend, is nog het enige dat aan de

hofstede van het echtpaar Ternoot herinnert.

Het kasteel dat geen kasteel 
mocht worden genoemd

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Dagelijks stappen honderden passagiers op het station Ternoot aan de drukke Juliana van Stolberglaan in

en uit de tram. Vrijwel niemand zal zich realiseren dat hier eeuwen lang de weldadige rust heerste van de

weelderig groene tuin van het kasteel ‘Ternoot’ aan de Bezuidenhoutseweg. In de 19e eeuw werd het

landgoed opgeofferd aan de Haagse stadsuitbreiding. Het Britse bombardement van maart 1945 maakte

definitief een einde aan het kleine stukje landgoed dat nog was overgebleven.



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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De ideeën van nieuwe eigenaar Egeria met het kantoorge-

bouw aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 123 tot 127 zijn nog

pril, maar als ze werkelijkheid worden, komen er op die plek

100 tot 200 woningen, waarvan een deel sociale woning-

bouw.

Het bestaande gebouw, om de hoek van de Theresiastraat,

wordt dan gestript en uitgebreid en krijgt nieuwe gevels.

De eigenaar wil er ‘een echt woongebouw’ van maken dat

voldoet aan moderne eisen voor bijvoorbeeld duurzaam-

heid, en geen voormalig kantoor waarin appartementen

zitten. 

Egeria zet in op een gebouw dat past bij het verleden van

Bezuidenhout. Dat kan betekenen dat de Laan van Nieuw

Oost-Indië op die plek weer meer het uiterlijk van een laan

krijgt.

Op de begane grond aan de voorzijde kan ruimte komen

voor voorzieningen. Dat kan commerciële dienstverlening

zijn, maar ook bijvoorbeeld een huisartsenpost. Ook horeca

behoort tot de mogelijkheden, maar winkels komen er

waarschijnlijk niet.

Op z’n vroegst kan de ombouw van het kantoor over twee

jaar beginnen. Tot die tijd worden omwonenden in samen-

spraak met gemeente en wijkberaad van tijd tot tijd op de

hoogte gehouden van de plannen. “Wij hebben liever wo-

ningen dan kantoren”, zegt voorzitter Jacob Snijders van

het wijkberaad. “Bezuidenhout kunnen we dan ‘dekantori-

seren’. Door hier mensen te laten wonen komt er meer reu-

ring.”

Maar dan moeten de buurtbewoners wel op tijd weten wat

hun te wachten staat, benadrukt Snijders. Even verderop in

de wijk leidde onvrede van inwoners van vooral de Wilhel-

minastraat tot behoorlijke vertraging van het project met

vier flats die in de plaats komen van het oude TNO-gebouw

aan de Juliana van Stolberglaan. De buurt klaagde dat de

torens te hoog werden en te dicht op hun huizen kwamen

te staan. De bewoners boekten succes met hun verzet: de

flats worden geen negen maar acht verdiepingen hoog,

met in totaal een kleine 130 appartementen. Bovendien

komen twee flats aan de Juliana van Stolberglaan ook nog

eens een stuk verder van de huizen af te staan.

Ook twee andere kantoorgebouwen gingen recent in an-

dere handen over: het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg

tussen het Zandvliet College en de SER is aangekocht door

projectontwikkelaar Tetteroo, die recent het Spaarwaterhof

bouwde. Investeerder Innova is de nieuwe eigenaar van het

pand Laan van Nieuw Oost-Indië 14-16. Beide bedrijven

laten weten voorlopig nog geen plannen te hebben met

hun aanwinsten.

John Hermse

Kantoren wijken voor woningen

Kantoren beginnen in Bezuidenhout op steeds meer plekken plaats te maken voor

woningen. Aan de Laan van Nieuw Oost-Indië bestaan plannen voor woningen in

een groot kantoorgebouw. 

De nieuw te bouwen 4 woontorens op de hoek Marialaan en 

Juliana van Stolberglaan. Sloop van het huidige TNO gebouw is

voorzien in dit jaar.



Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag    11.00 - 21.30

zaterdag                        12.00 - 21.30

zondag                         16.00 - 21.30

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen 

Welke partij is het beste voor Bezuidenhout?

Kom langs! Op zaterdag 3 maart in de Theresiastraat

14.00 – 16.00 uur: Vijf thema’s in vijf winkels

16.00 – 17.00 uur: Lijsttrekkersdebat 

'CDA, D66, GroenLinks, Groep de Mos, HSP, PvdA, VVD' 

Bezuidenhout voert campagne!
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Op zaterdag 3 maart voert Bezuidenhout zelf campagne in de

Theresiastraat. In 5 winkels presenteren wijkbewoners 5 thema’s

met stellingen. Van 14.00 – 16.00 uur komen verschillende poli-

tieke partijen langs om te reageren op de wensen vanuit de wijk.

Van 16.00 – 17.00 uur is er een einddebat waarbij verschillende

lijsttrekkers van de politieke partijen zijn uitgenodigd. 

Dit zijn de thema’s:

■   Wonen

■   Infrastructuur

■   Zorg

■   Milieu

■   Participatie

Bezuidenhouters zijn van harte uitgenodigd om in gesprek te

gaan met de politieke partijen in één van de 5 herkenbaar aange-

klede winkels . Om vooraf de mening van de Bezuidenhouters al-

vast te peilen zijn de volgende stellingen bedacht. Wil je zelf

stelling nemen of hier op reageren? Graag zelfs! Ga naar www.be-

zuidenhout.nl voor meer informatie of houd Nextdoor, twitter

(@BezuidenhoutDH) of facebook (@bezuidenhout.nl) goed in de

gaten.

De partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s het beste

voor met de stad, maar staat er iets specifieks in voor Bezuiden-

hout? Bezuidenhout heeft bijvoorbeeld weinig aan een lagere

parkeerdruk in geheel Den Haag als er maar 4 extra parkeerplek-

ken in Bezuidenhout bij zijn gekomen. Welke partijen hebben in

hun programma specifiek aandacht voor wat er in Bezuidenhout

leeft? 

In de verkiezingsprogramma’s hebben de partijen PvdA, CDA,

GroenLinks SP, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren geen

aparte aandacht of plannen voor Bezuidenhout. Hieronder een

overzicht van de partijen die wel punten hebben specifiek voor

Bezuidenhout.

Stelling Wonen: Bezuidenhout verwacht een apart Hoog- en

Laagbouwakkoord tussen gemeente en Bezuidenhout inclusief

een toezegging van een leefbaarheids-effect-rapportage.

Stelling Infrastructuur: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente

de afspraak van 500 extra parkeerplaatsen inlost. Tot die tijd

graag meer handhaving op onveilig parkeren, ook ’s avonds.

Stelling Zorg: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente betere

zorgcoördinatie stimuleert of meer ruimte maakt voor organisa-

ties en bewoners om dit zelf ter hand te nemen.

Stelling Milieu: Bezuidenhout verwacht van de gemeente

(groene) maatregelen en een coördinerende rol voor een wijkaan-

pak tegen wateroverlast, bijvoorbeeld door het instellen van een

Adviesorgaan Wateroverlast.

Stelling Participatie: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente

bewoners vroegtijdig en actiever inzet bij plannen en beter luis-

tert en sneller beslist bij verzoeken uit de wijk.

Mark Hoogland

Bezuidenhout voert campagne
Op 21 maart is het weer zo ver. Dan mag u stemmen voor de gemeenteraadsver-

kiezingen. Politieke partijen voeren momenteel druk campagne. Op verschillende

manieren zullen zij vertellen dat zij het beste met ons voor hebben. Een aantal 

Bezuidenhouters heeft bedacht dat het anders kan en heeft de rollen omgedraaid.

Bezuidenhout gaat namelijk zelf campagne voeren. Onder de noemer: ‘zullen we

onze stem al laten horen vóór de verkiezingen en niet pas in het stemhokje?' 

Partij                                         GR2014 (%)

VVD                                           13,1

PvdA                                          10,8

CDA                                           5,6

D66                                           24,6

GroenLinks                              8,1

SP                                               4,7

CU/SGP                                    1,8

PVV                                            9,8

PvdD                                         2,7

HSP                                            12,6

Groep de Mos                        3,1

Overig                                       3,1

Opkomst                                 57,2

VVD                       - Markconsultatie rondom ontwikkeling hoogwaardige woningen 

                                rondom Malietoren en voormalig gebouw Buitenlandse Zaken

                                - Verbeteren toegang binnenstad – Theresiastraat

                                - Startups de ruimte bieden in Bezuidenhout

                                - Herontwikkelen Bezuidenhout-West

D66                        - Ontwikkeling Beatrixkwartier mede mogelijk te maken door sporen te 

                                overbouwen of ondergronds te brengen

                                - Toestaan van hoogbouw rondom Centraal Station

CU/SGP                 - Samen met omwonenden en pleinwerkgroepen de pleintjes 

                                en plantsoentjes aanpakken

                                - Parkeerproblemen in Bezuidenhout aanpakken met 

                                inventieve oplossingen

                                - Ombouwen van kantoren naar woningen voor ouderen, 

                                studenten, starters en vluchtelingen

                                - Steun voor bewonersinitiatief Duurzaam Bezuidenhout

Groep de Mos     - Verlagen parkeerdruk Bezuidenhout door aanleg van meer parkeerplaatsen

                                - Overal ORAC’s

                                - 30km-zone in de Theresiastraat

                                - Klassieke lantaarnpalen in Bezuidenhout

                                - Nieuwbouwprojecten en splitsingen onderwerpen aan een 

                                leefbaarheids- effectenrapportage

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 



Bezuidenhoutseweg 193 

(1ste etage) 

2594 AJ  Den Haag

Telefoon: 070 385 76 30 

E-mail:

tandartspraktijk@waldent.nl

www.waldent.nl

mevrouw Sabrina Walden  tandarts

mevrouw Jo-Ann Walden  mondhygiëniste

Samen vormen wij een team met als doel u op maat 
goede mondzorg te bieden.

Niet iedere patiënt is hetzelfde, maar door u op uw gemak te stellen
denken we dat ook angstige patiënten bij ons op het juiste adres zijn.

Wij nemen nog patiënten aan!

Tandartspraktijk Bezuidenhout

wordt:

Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring. 

Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen 

van uw uitvaartwensen. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag
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Die tijd is door de samenvoeging van rijks- en gemeentepo-

litie tot nationale politie voorgoed voorbij. Eerder al sloten

bureaus als gevolg van bezuinigingen hun deuren. Waar

Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot in

het verleden hun eigen bureaus hadden, moeten deze wij-

ken het nu doen met één bureau, Overbosch aan de Vlas-

kamp, op de grens van Bezuidenhout en Mariahoeve. En

ook dat bureau dreigt nu te verdwijnen.

Voorzitter Jacob Snijders van het wijkberaad Bezuidenhout

schrok zich wezenloos, toen politiemensen hem vertelden

van de dreigende sluiting van Overbosch. Formeel is er nog

niets besloten, zegt de politie, maar het personeel is al drie-

kwart jaar geleden geïnformeerd. De tachtig man die op

Overbosch werken, gaan naar het bureau Scheveningen te-

genover het Kurhaus. Vanuit dat bureau wordt straks de

surveillance in onder meer Bezuidenhout gedaan.

,,Dat betekent’’, zegt Snijders, ‘’dat de aanrijtijden alleen

maar langer worden. De wijkagent heeft veel meer tijd

nodig om langs te komen, de afhandeling van meldingen

gaat veel langer duren. Het dichtstbijzijnde politiebureau is

straks dat van Voorburg/Leidschendam op anderhalve kilo-

meter, maar die mogen niet komen. Het bureau Schevenin-

gen, waaronder we gaan vallen, ligt verder weg. Probeer

daar maar eens te parkeren als je aangifte wilt doen’’.

De voorzitters van de wijkverenigingen Benoordenhout,

Bezuidenhout en Mariahoeve trekken gezamenlijk op om

het naderende onheil te voorkomen. De politieke partijen

in de gemeenteraad zijn geïnformeerd; de PvdA heeft in-

middels schriftelijke vragen gesteld. Het probleem is dat

niet de gemeente maar de Nationale Politie zelf over de bu-

reaus gaat. “Burgemeester Krikke gaat over de openbare

orde en veiligheid. Zij kan de bezwaren tegen de voorgeno-

men sluiting bespreken in de driehoek van burgemeester,

politie en openbaar ministerie. In Pijnacker/Nootdorp is het

op die manier gelukt de sluiting van een politiebureau

tegen te houden’’.

Met 45.000 inwoners in Benoordenhout, Bezuidenhout en

Mariahoeve en nog eens 25- tot 35.000 mensen die werk-

zaam zijn in het Beatrixkwartier verdient dit deel van Den

Haag volgens Snijders een eigen politiebureau. Bovendien

heeft Bezuidenhout bijzondere omstandigheden, die poli-

tie-om-de-hoek rechtvaardigen. ‘’Denk daarbij aan het Ma-

lieveld met zijn demonstraties, aan de overlast die het

Centraal Station veroorzaakt. Over twee jaar verhuist de

Tweede Kamer naar het voormalige ministerie van Buiten-

landse Zaken voor tenminste vijf jaar; ook dat vergt extra

maatregelen voor de openbare orde en de veiligheid’’, zegt

Snijders. 

Extra veiligheidsmaatregelen zijn ook nodig, omdat straks

de koning en zijn gezin weer in paleis Huis ten Bosch

komen te wonen. Ook de komst van 75 statushouders naar

het vroegere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid vergt de aandacht van de politie. Het bureau Scheve-

ningen heeft volgens Snijders de handen al vol aan het

eigen stadsdeel. Hij sluit niet uit dat de politieaandacht uit

zal gaan naar dat deel van de stad, ten koste van Haagse

Hout en Mariahoeve.

Burgemeester Krikke moet er voor gaan liggen, schrijven de

voorzitters van de wijkberaden in een brief aan het college

van burgemeester en wethouders. Als het gezamenlijk ver-

zet tegen de sluiting van Overbosch geen resultaat ople-

vert, is het aan het einde van dit jaar gedaan met de

politiepost aan de Vlaskamp.

Het politiebureau 

Politiebureau dreigt te verdwijnen
Er was een tijd dat elke wijk in Den Haag haar eigen politiebureau had. Toen ik als

kleine jongen nog in Benoordenhout woonde, was er een politiepost gevestigd in wat

eigenlijk een woonhuis was, in de Mildestraat. Klein, maar het gaf een veilig gevoel, de

politie om de hoek.

Jos Heymans

Wijkberaad-voorzitter Jacob Snijders voor politiebureau Overbosch,

dat met sluiting wordt bedreigd. (Foto: Willem Verheijen)
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Met vader, moeder en haar 7 jaar jongere broer Herman

woonde Itie Rutten aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 38,

achter de door haar vader gerunde sigarenzaak Korlvinke

(tegenwoordig de winkel Regina). “Ik heb daar mijn hele

jeugd meegemaakt.” Zij koestert herinneringen aan het

altijd buiten spelen met jongens en meisjes van haar leef-

tijd en aan haar sportieve verrichtingen. “Ik stond al als 4-

jarige op schaatsen in het Haagse Bos. Dat kon ik heel

goed en ik ben later ook gaan kunstrijden. Op de kale

muur bij ons aan de overkant sloeg ik voor het eerst met

een racket tegen een bal. Een tennisleraar die mij zag,

bood spontaan aan mij te leren tennissen.”

De Tweede Wereldoorlog, de hongerwinter en het bom-

bardement dat op 3 maart ‘45 een groot deel van Bezui-

denhout vernietigde maakten daar een bitter einde aan.

“Ik zal die dag nooit vergeten. Bij eerdere bommen die op

de wijk vielen, zei mijn vader nog wel eens dat hij niet

meevluchtte voor één zo’n bommetje, hoezeer wij ook in

paniek waren bij elk nieuw luchtalarm. Nu renden wij alle-

maal voor ons leven richting Voorburg. Ik was verschrikke-

lijk bang, zag dode mensen op straat en er was een

enorme paniek.” Pas onder het viaduct bij Voorburg voelde

zij zich weer veilig. Naar Bezuidenhout durfde zij na die

dag jaren lang niet meer terug te gaan. In Voorburg vond

het dakloos geworden gezin tijdelijk onderdak. Eerst met

in totaal 14 mensen in één kamer aan de Laan van Nieuw

Oost-Einde, daarna ruim een jaar met z’n vieren in een

door de dames De Graaf aangeboden kamer aan de Dr.

Blookerstraat. Met de verhuizing na de oorlog naar een

nieuwe Korlvinke-zaak aan de Laan van Meerdervoort liet

het gezin Bezuidenhout definitief achter zich.

Praten over de ingrijpende gebeurtenissen die zij mee-

maakte deed Itie (nu Keijzer-) Rutten niet veel, ook niet

met haar broer Herman of haar oudste vriendin Hannie

uit de Rijklof van Goensstraat. Dat het meemaken van het

bombardement sporen heeft nagelaten, blijkt vooral uit

het feit dat zij op 3 maart moeilijk ergens anders aan kan

denken dan aan de rampspoed van toen. Vóór het bombar-

dement was zij ook ooggetuige van de executie van ver-

zetsmensen aan de overkant van de Laan van Nieuw

Oost-Indië. “Mijn vader zei nog dat ik niet moest kijken,

maar ik deed dat toch en zag ze één voor één neervallen.”

Na al dat leed bleef mevrouw Keijzer-Rutten heel lang weg

uit Bezuidenhout. Vorig jaar bewoog haar dochter Mari-

anne haar om deel te nemen aan de herdenking van het

bombardement. “Wij zijn samen eerst naar de kerk ge-

weest en daarna met koude knieën naar de kranslegging.

Jammer alleen dat wij geen bloemen hadden meegeno-

men.” Dit jaar komt dat goed, want zij is als één van de

overlevende ooggetuigen uitgenodigd om samen met de

burgemeester van Leidschendam-Voorburg een krans te

leggen.

Roeland Gelink 

3 maart nooit meer een gewone dag
Het bombardement op Bezuidenhout van 3 maart 1945 maakte een diepe indruk op de

toen bijna 17-jarige Itie Rutten. Hoewel zij sinds die tijd op 3 maart nergens anders aan

denkt, nam zij pas 72 jaar later deel aan de herdenking van het bombardement.
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15 december 1944

Gelukkig herinneren nog vele panden aan de allure van de

begindagen van de Laan van Nieuw-Oost Indië. Wie langs

tandartsenpraktijk La Clinique loopt ziet dat de nummers 5

en 7 een andere bouwstijl hebben. In heel veel lijken ze op

de oude panden eromheen, maar ze zijn net een beetje mo-

derner en hebben net wat minder details. Dit is terug te lei-

den naar 15 december 1944. Op deze dag werden door de

Duitse bezetter 12 gevangenen gefusilleerd als wraak

omdat het verzet eerder die maand een Duitse militair zou

hebben vermoord op de Laan van Nieuw-Oost Indië. 

Een half uur

Deze laan werd als symbolische plaats gekozen voor de

wraakactie waarvan ook het opblazen van de drie panden

onderdeel was. De bezetter belde bij de bewoners van huis-

nummer 3, 5 en 7 aan en op een briefje kregen ze te lezen

dat ze per direct hun woning moesten verlaten. Ze kregen

een half uur de tijd om hun meest belangrijke spullen mee

te nemen. Toen het half uur om was werden de panden op-

geblazen. De panden zijn na de oorlog afgebroken en in de

huidige stijl herbouwd. 

Gedenkteken 

Na de oorlog organiseerde Bezuidenhout een herdenking

voor de 12 slachtoffers bij een provisorisch aangebracht ge-

denkteken. Tot grote ontsteltenis van buurtbewoners wierp

in 1972 een onwetende bewoner het gedenkteken op een

berg huisvuil. De plaat werd opnieuw aangebracht en is te

vinden in de gevel van Laan van Nieuw-Oost Indië 3. 

Wandelroute

Het bombardement wordt jaarlijks rond 3 maart herdacht.

Daarnaast is het verhaal verbeeld in een historische wan-

delroute langs 13 informatieborden die door Stichting 3

maart ’45 en wijkbewoners is gerealiseerd. De historische

wandeling is het gehele jaar door te wandelen. Ter aanvul-

ling kunt u ook de gedenkplaat op de Laan van Nieuw-Oost

Indië bezoeken. Meer informatie vindt u op www.bb45.nl. 

Jeffrey Lemm

Bommen op de Laan
Ongeveer de helft van de originele Laan van Nieuw-Oost Indië is

vernietigd tijdens het bombardement van 3 maart 1945. Wan-

neer je door deze laan rijdt of loopt, is aan de nieuwbouw goed

te zien waar de bommen hebben toegeslagen. De herbouwde

panden op nummers 5 en 7 hebben echter een afwijkend ver-

haal. De originele panden werden vier maanden eerder opge-

blazen door de Duitse bezetter.

Bezuidenhout is een wijk met een bewogen geschiede-

nis. Er stonden al geruime tijd buitenhuizen langs de Be-

zuidenhoutseweg toen in 1863 begonnen werd met de

aanleg van het Rhijnspoor. Daarna is langzamerhand

een wijk aangelegd die aanvankelijk bedoeld was voor

welgestelde mensen. Dat veranderde door het tragische

bombardement van 3 maart 1945. Veel schoons is ver-

dwenen maar er is ook nog het een en ander gebleven

of nieuw gebouwd. Nu, 73 jaar later, is het een wijk met

woningen en kantoren. De wandeling gaat zowel over

heden als verleden van deze door en door Haagse wijk. 

Op 1 - 2 - 3 - 8 - 9 en 10 maart 

Aanvang: 11.00 uur

Start: Centraal Station/Anna van Buerenplein

Duur: Ongeveer 1½ uur

Einde: Hoek Theresiastraat/Laan van Nieuw Oost-Indië

Kosten: € 5,– p.p.

Aantal deelnemers: Maximaal 15 

Reserveren noodzakelijk: telefonisch, per e-mail of via

het formulier op de website.

Wilt u de wandeling op een ander moment maken, kijk

dan op www.gildedenhaag.nl

Jeanette Doll, oprichtster van de stichting 3 maart herdenking

bombardement Bezuidenhout bij het monument aan de Juliana

van Stolberglaan. (Foto: Willem Verheijen)

Gildewandeling rond herdenking



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!

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Fit worden en een gezondere leefstijl?

Ongetwijfeld het beste resultaat bereik je wanneer je 

de drie dimensies voeding, beweging en ontspanning tegelijk aanpakt. 

Ik bied een unieke geïntegreerde 3D-methode, met: 

3   intensieve professionele begeleiding

3   maatwerk met veel persoonlijke aandacht

3   jouw werkelijkheid als basis

3   geen strenge dieetregels of onhaalbaar sportschema

3   plezier, motivatie en echte resultaten: na drie maanden 

       zijn je gezondheid en je leefstijl duurzaam verbeterd

3D HEALTH COACH
R I C H A R D  H O L L E M A N

NEEM CONTACT MET ME OP VOOR EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK 

06-295 534 94  I  post@professionalhealth.coach  I  www.professionalhealth.coach

Personal trainer & voedingsconsulent

Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

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



De oplevering van het Stuyvesantstraat/Zwaardecroon-

straat-plein is een mijlpaal voor de Werkgroep Pleinen Be-

zuidenhout-Oost die sinds oktober 2014 actief is. Vanuit de

aanpak van het wijkberaad om de straatbewoners te acti-

veren bij de vervanging van de riolering ontstond op initia-

tief van enkele omgevingsbewuste bewoners de

‘pleinengroep’. Zij drong er bij de gemeente op aan om bij

de geplande rioleringswerkzaamheden ook alle (verwaar-

loosde) pleinen, groot èn klein, in de hele wijk mee te

nemen in de ontwerpplannen. 

Van het begin af aan werd de werkgroep Pleinen Bezuiden-

hout-Oost volop gesteund door de ambtenaren van het

stadsdeelkantoor die meewerkten aan de extra bewoners-

avonden om naast de straatontwerpen ook de pleinont-

werpen te bespreken met de bewoners. Er werd in

samenwerking met het ingenieursbureau een wijkbrede

enquête uitgezet om alle wensen en ideeën te verzamelen.

Een ongekend hoog aantal mensen reageerde. Met alle re-

acties en input op bewonersavonden kon het ontwerpbu-

reau aan de slag om voor de hele wijk één ontwerp te

maken. Er was intensief overleg tussen het ontwerpbureau

en de werkgroep, die het totaalplaatje en het bewonersbe-

lang in de gaten hield. Ook werd voor het De Silleplein een

proefopstelling gemaakt om zo de bewoners te laten zien

wat er mogelijk was.

Hoewel men aan het Spui in eerste instantie nog niet zo

warmliep voor het pleinenproject is men ook in de ge-

meentelijke politiek inmiddels helemaal om vanwege het

succes en wordt de aanpak van Bezuidenhout tot voor-

beeld gesteld aan andere Haagse wijken (maar zelfs ook

landelijk). Het pleinenproject laat zien dat buurtparticipa-

tie werkt. Dat samenwerking tussen bewoners en ge-

meente even wennen is, zal niemand verbazen. Over en

weer zijn er veel lessen geleerd en is veel (heel veel vrije)

tijd gestoken om tot een mooi resultaat te komen. 

Wanneer de rioleringswerkzaamheden in Fase 2 en 3 afge-

rond zijn, zal Bezuidenhout een stuk mooier aanzien heb-

ben. Mede door de pleinen, met dank aan de bewoners!

Immers: “Buurtparticipatie is een feestje!” Die uitspraak

deed wethouder Revis afgelopen zomer naar aanleiding

van het pleinenproject. Dat feestje moet dus gevierd wor-

den met een officiële opening van het eerste plein. Dat

gaat ergens eind februari, begin maart gebeuren. Samen

met de wethouder, alle betrokkenen en dus ook de bewo-

ners.

Het eerste plein is er

Wie deze winter door de Stuyvesantstraat ten zuiden van de Juliana van Stolberglaan gelopen is, zal het zijn

opgevallen: een compleet nieuw plein! Eind december werd de ruimte tussen de Hendrik Zwaardecroon- en

Stuyvesantstraat aangepakt. De bestrating is aangepast van grijze stoeptegels naar kleine gele klinkers, met

verhoogde stoepbanden kwamen er grote plantvakken en - het meest in het oog springend - er werd een

lange zigzagvormige bank geplaatst. In januari kwamen de nu nog kale meerstammige bomen en in fe-

bruari zal de lage beplanting volgen. Daarmee kan Fase 1 van de riolerings-werkzaamheden officieus afge-

sloten worden en is het eerste plein een feit! En er zullen nog vele pleinen volgen. 
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Werkgroep Pleinen Bezuidenhout

Ooit zag het plein er zo uit, circa 1925 

Het nieuwe plein op de hoek Stuyve-

santstraat/Hendrik Zwaardecroon-

straat. (Foto: Willem Verheijen)



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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De wijkagent over 

Bezuidenhout na een jaar

Wanneer deze krant uitkomt ben ik ongeveer een jaar wijk-

agent in Bezuidenhout. Ik kende Bezuidenhout niet echt.

Wel de doorgaande straten en wat restaurantjes natuur-

lijk, maar verder eigenlijk niet. Ik was tenslotte werkzaam

als wijkagent in Leidschendam-Voorburg. Daar kende ik

bijna elke straat en elk huis na de vele jaren op straat. Die

gemeente vond ik altijd een uit de kluiten gewassen dorp.

Maar nu zou ik als wijkagent naar het grote Den Haag

gaan, de grote broer van mijn “dorp”. Ook Den Haag kende

ik in grote lijnen wel van mijn werk bij bureau Verkeer en

wijkagent zijn in de stad leek mij erg oké.

Dus ik begon in Bezuidenhout. Een grote stadswijk met

een behoorlijke diversiteit aan mensen en zaken. Er is in-

derdaad ook veel gebeurd het afgelopen jaar. Voor mij

springen er diverse zaken uit, zoals de gewelddadige dood

van de heer Nissi in West, diverse woningbranden, geweld

achter de voordeur waarbij kinderen betrokken waren, de

vele winkeldieven die aangehouden werden, overlast van

zwervers, overlast van de horeca, maar ook de betrokken-

heid van zoveel mensen in de wijk. Neem nou het buurt-

preventieteam: een groep wijkbewoners die met weer of

geen weer de wijk in gaat om te werken aan veiligheid.

Daarnaast organiseert de winkeliersvereniging van alles,

de hulpverleners zijn beschikbaar in o.a. de wijkcentra voor

hulp en advies, de wijkvereniging Bezuidenhout die ieder

jaar vele activiteiten organiseert. Ik heb het nog niet eens

gehad over de buurtwinkels die een enorm belangrijke rol

spelen in de wijk. Dit geheel maakt onze wijk een heel dy-

namische maar ook gelijk een heel gemoedelijke wijk,

waar het heel erg goed toeven is.

Wel zie ik veel eenzaamheid en armoede en dat baart mij

zorgen. Ik zie mensen die eigenlijk alleen nog voor een

boodschap naar buiten gaan en verder binnen blijven. Ik

zie mensen lopen in kleren die hun beste tijd reeds jaren

geleden gehad hebben. En soms denk ik: ben ik nu de enige

die dat ziet? Is iedereen zo druk met zijn carrière, kinderen

of hobby’s bezig dat deze buren niet meer opvallen? Ik kan

die mensen zelf niet enorm veel bieden behalve een

praatje, maar ik kan wel proberen ze te begeleiden naar de

hulpverleners die wel het verschil daarin kunnen maken.

Voor mij geldt dat ik dit jaar nog meer mijn best ga doen

om wat voor die mensen te doen. En ik hoop dat u als mo-

gelijke buur (nog) eens wat aandacht wilt schenken aan

die persoon die misschien wel heel erg zit te wachten op

een bezoekje van u.

Aan goede voornemens doe ik niet, omdat ik die toch altijd

weer vergeet (soms na een dag al), maar ik probeer aan

jaarthema’s te doen en dit is mijn jaarthema. Wellicht wilt

u dat ook doen voor dit jaar………..

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en

Ernst Käuderer. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en 

politie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. 

Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen) 
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Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt zich het hiernaast

afgebeelde detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief

naar de redactie (zie het colofon op pagina 3) en maak ook

kans op een boekenbon, beschikbaar gesteld door Primera

aan de Theresiastraat.

De afbeelding van het kinderkopje in de vorige edi-

tie bleek te moeilijk. Er kwamen geen goede inzen-

dingen binnen. Het kopje is te vinden op de

Bezuidenhoutseweg 273, aan het pand waar het

hoofdkantoor van TOTAL is gevestigd.
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Vanuit zijn voorkamer kon Fred Fuit stratenmakers de laat-

ste steentjes zien leggen in de Juliana van Stolberglaan.

Nieuw riool, nieuwe stoep, maar vooral een nieuw fietspad,

een kwestie die Fuit, lid van de werkgroep verkeer van het

Wijkberaad, maanden bezighield. Het fietspad maakt deel

uit van de nieuwe sterfietsroute, die fietsers ruim baan

biedt vanaf het Spui in het centrum naar Leidschenveen

aan de rand van de stad. Het kruispunt van de Juliana van

Stolberglaan met de Laan van Nieuw Oost-Indië werd over-

zichtelijker voor fietsers, die er niet meer tussen de auto’s

op groen licht hoeven te wachten. Ook elders werden

auto’s en fietsers van elkaar gescheiden: tussen fietspad en

rijbaan ligt nu een parkeerstrook.

Behalve dan tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg.

Daar rijden fietsers en auto’s nog vlak naast elkaar, Het is

een doorn in het oog van Fred Fuit en het Wijkberaad. Zelfs

na lang aandringen wilde de gemeente op die plek de fiets-

strook niet verleggen: dat zou zoveel ruimte kosten dat er

bomen moesten sneuvelen in de middenberm. Toch moet

Fuit toegeven dat de straat voor zijn huis er nu weer mooi

bij ligt. "Voor de rest ben ik niet ontevreden. Ik heb de in-

druk dat het werk naar behoren is uitgevoerd." 

Maar er blijft wel wat te wensen over: de fietsnietjes bij-

voorbeeld. "Daarvan zijn er veel te weinig en ze staan veel

Veilig fietsen door Bezuidenhout

Lekker doorfietsen vanuit het centrum naar Leidschenveen,

dwars door Bezuidenhout. Nu deze ‘sterfietsroute’ in onze wijk

klaar is, zitten auto en fiets elkaar niet meer in de weg. Maar

niet iedereen langs de nieuwe route is tevreden. 

te gecentreerd. Mensen zijn te belazerd om tien meter te

lopen." Dus kwakken ze hun fietsen maar overal neer,

vreest Fuit. Over het einde van de Juliana van Stolberglaan

is hij ook niet erg te spreken: fietsers die daar de IJsclub-

weg over moeten, hebben volgens de wijkbewoner maar

slecht zicht op het autoverkeer dat ook vanaf de Juliana

van Stolberglaan komt, wat tot gevaarlijke situaties kan lei-

den.

Even verderop, bij de Carel Reinierszkade, moesten fietsers

die wilden oversteken, jarenlang heel goed uitkijken. De

kruising was onoverzichtelijk en auto’s rijden er flink door.

Levensgevaarlijk, vond Antoinette Jans, die daar om de

hoek woont. Ze dwong de gemeente om in actie te komen.

Dat deed ze met een zogeheten burgerinitiatief: als genoeg

burgers dat steunen, moet de gemeente het aangesneden

onderwerp op de agenda zetten. Met 750 handtekeningen

slaagde Jans glansrijk: de gemeenteraad boog zich over de

verkeerssituatie en nam maatregelen om de kruising veili-

ger te maken. Zo werden er parkeerplaatsen geschrapt,

waardoor overstekende fietsers beter zicht kregen.

Maar dat waren eigenlijk lapmiddelen, in afwachting van

de sterfietsroute, die de gevaarlijke kruising écht veilig zou

maken. Bijna zes jaar na haar burgerinitiatief is het zover

en kan Jans nu meer op haar gemak oversteken richting de

Nieuwe Veenmolen. Het fietspad langs de volkstuintjes

naar de spoortunnel is verlegd, zodat die nu recht tegen-

over de Carel Reinierszkade ligt, wat voorheen niet het

geval was. Nu er midden op de weg twee vluchtheuvels

zijn aangelegd, hoeven de fietsers ook niet meer in één

keer de drukke weg, met razende auto’s van twee kanten,

over te steken. "Die extra ruimte is fijn", vindt Jans. "Het

heeft jammer genoeg wel lang geduurd, maar het is echt

een forse verbetering."

John Hermse

Een stukje van de nieuwe fietsroute op de IJsclubweg.

(Foto: Koen de Lange)

De fietsroute werd geopend door wethouder Tom de Bruijn 

(Foto: Eric Stins)
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Maandag                         Art Workshop voor kleuters                  09.00   -   11.00 

                                           Maaltijdgroep                                            12.00     -   14.00

                                           Zangkoor Bezuidenhout                        14.00    -   16.00

Dinsdag                           Ontmoetingstafel                                    10.00    -   15.00

                                          Engelse Les Gevorderden                       13.30      -   15.00 

                                           Engelse taalles Beginners                      15.15       -   16.30 

Woensdag                      Nederlandse taalles                                 09.00   -   11.30 

                                           Art Workshop voor kleuters                  09.00   -   11.00

                                           Crea Club Woensdag                               09.30    -   12.30 

                                           Klaverjasclub                                              13.00     -   16.00 

                                           Jong kookt met Oud                                16.00    -   19.00  

Donderdag                     Country- Linedance                                  10.00    -   10.45 

                                           WMO Consulent                                       12.00     -   16.00 

                                           Bridgeclub                                                   13.00     -   16.30

                                           Huiswerkbegeleiding                              15.00     -   17.00

                                           Nederlandse Taalles Moe-landers      18.30     -   22.00 

                                           Spreekuur Wijkagent                              19.00    -   20.00 

Vrijdag                             Ontmoetingstafel                                    10.00    -   15.00 

                                           Nederlandse Taalles                                 17.00     -   19.00 

                                           Klaverjas                                                      18.30     -   22.30 

Zaterdag                         Nederlandse Taalles                                 10.00    -   12.30 

                                           Nederlandse Taalles 2                             12.45      -   15.30 

Zondag                            Chinese taalles voor kinderen              12.00     -   14.00 

Servicepunt                   Informatie en advies op het gebied van werk, wonen en overige zaken.

Mariahoeve:                  Ondersteuning waar nodig, ma tot en met vrij van 9.00 tot 16.30 uur. 

                                           Adres: Ivoorhorst, 155 2592 TH  Den Haag

                                           Telefoon: 070-2052450.                          

Ouderenwerk:               Informatie en ondersteuning van wijkbewoners 65+: 

                                           Gesprek met ouderenconsulent op afspraak.

Ontmoetingstafel:      Ontmoetingsbijeenkomst op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.

                                           welkom voor een gesprek, spelletje Rummikub, breien, piano spelen en andere ontspanning.

Alzheimer Café:           Elke 2e woensdag van maand 19.30-21.00 uur een thema avond met 

                                           gastspreker betreffende dementie op locatie Mariahoeve, Ivoorhorst 155.

Bingo:                               Elke eerste vrijdag van de maand wordt er op vrijdagmiddag een bingo georganiseerd voor volwassenen.

Femtech:                         Iedere vrouw die het een uitdaging vind om zelf te klussen kan zich aanmelden bij de kluscursus van Femtech.

                                           Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Francisca Van Hoefen, 06-51282924.

Bezuidenhut:                 Voor het huren voor kinderfeestjes en dergelijke op het Spaarwaterveld kunt u terecht bij: 

                                           Robert Boer, Bezuidenhut@Bezuidenhout.nl

Zaalverhuur:                  Voor huren of verhuren van de zalen en ruimtes in dit centrum kunt u terecht bij het beheer:

                                           El Hooft, Peter Lustig of Raymond Maduro, 070-2052560.

Uitgaansgroep:             Mocht u geïnteresseerd zijn in leuke groepsactiviteiten dan bent u bij de Uitgaansgroep 

                                           aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u terecht bij

                                           Henk en Anny Weijers, 070-2201406 of per mail: henkwsr@ziggo.nl

Pedicure:                         Voor een afspraak kunt u terecht bij pedicure Edith Ruhler, 06-54720014.

Wijkbus:                          Voor informatie, het maken van een afspraak, of wilt u het team komen versterken, 

                                           dan kunt u contact opnemen met Arie Mooijman, 06-40224825 of het Meldpunt 070-3477498

NB:                                    Vrijwilligers kunnen zelf activiteiten organiseren in het centrum.

                                           Vraag het beheer voor informatie.     

Activiteiten, cursussen en diensten

Wijkcentrum Bezuidenhout
Johannes Camphuijsstraat 25, 2593 CH  Den Haag

Doet u mee met 

de Buurtpreventie?

Bezuidenhout West kan veiliger en beter. U kunt daaraan

een bijdrage leveren door zich aan te sluiten bij het Buurt-

preventie Team Bezuidenhout; door avond- en nachtwan-

delingen te maken maakt het Buurtpreventie Team onze

wijk veiliger en beter. Het team houdt een oogje in het zeil

en u kunt daarbij helpen. Vanuit de Buurtpreventie is er

goed contact met de politie. Voordat u start wordt u inge-

werkt, zodat u weet waar u op kunt letten. Als lid van het

Buurtpreventie Team kunt u uw EHBO- en/of reanimatie-

diploma halen. Iets voor u? Meld u dan aan voor de Buurt-

preventie in het wijkcentrum Bezuidenhout West, Jan van

Riebeekplein 90, 070 2052550 bij Jaap de Wit:

j.dewit@voorwelzijn.nl   

Jaap de Wit



Klankbordgroep/bewonersplatform Bezuidenhout-West
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Daarom is in overleg besloten om voor de wijk Bezuiden-

hout-West ook een dergelijke groep mensen te verzamelen

die als bewonersplatform fungeert. Doel van dit bewoners-

platform is het namens de bewoners onderhouden van

contacten met: Gemeente Den Haag, Woningcorporatie(-s)

en, daar waar het projecten in de openbare ruimte betreft,

de belanghebbenden hiervan. Het bewonersplatform heeft

een aantal vaste leden maar naargelang de activiteiten en

de interesse van de bewoners kan het platform in wisse-

lende samenstelling de bewoners vertegenwoordigen. Het

bewonersplatform Bezuidenhout-West is formeel geen

rechtspersoon, dus daar waar dit nodig zal blijken zal de

Stichting Vóór Welzijn (bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen)

deze rol vervullen namens het bewonersplatform. Tevens

zal de Stichting Vóór Welzijn het bewonersplatform admi-

nistratief ondersteunen. Hoewel het principe wordt gehan-

teerd dat alle deelnemers van het bewonersplatform

gelijkwaardig zijn, is in de laatste vergadering aan Johan

Vogelaar gevraagd om een sleutelrol te vervullen als con-

tactpersoon. Johan Vogelaar zal daarom optreden als voor-

zitter en “spreekbuis” van het bewonersplatform

Bezuidenhout-West. Momenteel zijn hierbinnen twee

werkgroepen actief: Ruimtelijke ordening & Verkeer (ROV)

en Welzijn & Leefomgeving (WL). De vergaderingen van het

bewonersplatform zijn openbaar en vinden in 2018 plaats

in het Wijk en Diensten Centrum aan het Jan van Riebeek-

plein (aanvang 19.00) op de volgende data:

28 maart 2018

27 juni 2018

26 september 2018

14 november 2018

Daarnaast vergaderen de werkgroepen in wisselende sa-

menstellingen en op wisselende data naargelang er ont-

wikkelingen in en rond de wijk zijn die dit vragen. De

wijkbewoners worden via de “Bezuidenhout-West” pa-

gina’s in het Bezuidenhout-Nieuws geïnformeerd over de

ontwikkelingen uit het bewonersplatform.

Wijkbudget

De stadsdeeldirecteur -Lilianne Blankwaard- bracht in aan-

loop naar de kerstdagen een cadeautje mee voor de wijk

Bezuidenhout-West. Het betreft hier een extra (éénmalig)

vrij te besteden wijkbudgetter grootte van € 50.000. Aan

het budget is een aantal randvoorwaarden verbonden. Zo

moet het budget worden ingezet ten gunste van de wijk

Bezuidenhout-West (in het publieke domein) en dient het

budget in kalenderjaar 2018 besteed te worden (in ieder

geval dient de opdracht in dit jaar gegund te zijn). Aan

eventuele voorzieningen vanuit het budget dienen geen

vervolgkosten ten laste van de Gemeente Den Haag (in de

vorm van onderhoud o.i.d.) verbonden te zijn. Het budget

kan voor meerdere doelen aangewend worden zolang het

plafond hiervan maar niet overschreden wordt en het rea-

listische doelen betreft.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het bewonersplatform is

door de bewoners een aantal ideeën ingebracht. De ideeën

variëren van een wijkfeest tot aanpassingen in de publieke

ruimte (meer speeltoestellen, kunst in de wijk, honden-uit-

laatplaats etc.). Het is de bedoeling dat het budget “value

for money” dient te geven en dat het bewonersplatform

streeft naar een zo evenredig mogelijke besteding. Als u

ideeën heeft om het wijkbudget aan te wenden kunt u dit

voor 22 maart aanstaande (bij voorkeur via e-mail) onder

vermelding van uw contactgegevens (Naam, adres en tele-

foonnummer) doorgeven aan j.dewit@voorwelzijn.nl.

Ontwikkelingen busplatform

Het gehele komende jaar zullen er werkzaamheden plaats-

vinden aan het busplatform. De eerste fase hiervan –groot

wegonderhoud en herinrichting van het Prins Bernard-Via-

duct- heeft inmiddels plaatsgevonden. Een tweetal leden

van het Bewonersplatform Bezuidenhout-West woont het

periodiek overleg bij, tezamen met enkele bewoners (-orga-

nisaties) van de omliggende wooncomplexen. Het project

is te volgen via Facebook en via een digitale nieuwsbrief. De

facebookpagina is KWSBusplatformDHC. Opgeven voor de

tweewekelijkse digitale nieuwsbrief kan door u aan te mel-

den op de volgende website: http://eepurl.com/c86xLj 

Even kennismaken…

Na de opheffing van de Wijkraad Bewonerscommissie (nu zo’n twee jaar geleden) was er in de

wijk Bezuidenhout-West geen bewonersorganisatie meer aanwezig die de wijk vertegen-

woordigde. Na een informele bijeenkomst met een aantal bewoners en de Stadsdeeldirecteur

namens de gemeente is uitgesproken dat er wederzijds behoefte is aan periodiek contact. Bij

de aanleg van het metroviaduct en het metrostation is gebleken dat de specifiek daarvoor op-

gerichte klankbordgroep zijn vruchten had afgeworpen. 

Jan van Westen



Parels 10 jaar

Toon je talent als 

Parel van Bezuidenhout! 

Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie? 

Doe mee tijdens de 10e editie van 

Parels van Bezuidenhout op 9 & 10 juni 2018. �

Verras je wijkgenoten met jouw passie! 

Meer info: www.parelsvanbezuidenhout.nl

Aanmelden: parels@bezuidenhout.nl

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Bezuidenhout voert campagne!

Lijsttrekkersdebat over de toekomst van Bezuidenhout

o.l.v. voormalig politiek verslaggever van RTL4 

en Bezuidenhouter Jos Heymans

Zaterdag 3 maart

16.00 – 17.00 uur

Theresiastraat

Bezuidenhut is voor wijkbewoners

te huur voor kinderfeestjes, 

lezingen, VVE- vergaderingen.

Voor informatie: bezuidenhut.nl

bezuidenhut

Parels 10 jaar

Wat een mooie oldtimer!

Wil jij deze auto/brommer/motor aan 

veel meer wijkgenoten laten zien?

Meld jouw oldtimer aan als Parel tijdens het 

Parelweekend van Bezuidenhout op 9 juni 2018.��

Show hier jouw unieke oldtimer naast meerdere 

oldtimers uit de buurt!

Meer info: www.parelsvanbezuidenhout.nl

Aanmelden: parels@bezuidenhout.nl
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De groep biedt een programma aan met (betaalde) uitstap-

jes, bezoeken aan musea, lezingen, concerten, filmvoorstel-

lingen en themamaaltijden. Er zijn ongeveer honderddertig

ouderen bij de groep aangesloten. Voor het dekken van de

administratiekosten betalen zij een lidmaatschapsbedrag.

Al het werk van de Uitgaansgroep wordt belangeloos ge-

daan door het echtpaar Weijers en enkele andere vrijwilli-

gers. Mevrouw Weijers-Luchies houdt zich onder meer

bezig met het organiseren van de activiteiten en alles wat

hierbij komt kijken.

Daarnaast doet ze sinds 2000 vrijwilligerswerk voor het

wijkberaad Bezuidenhout: ze regelt en verzorgt de catering

tijdens de nieuwjaarsrecepties en andere grote evenemen-

ten. Mevrouw Weijers-Luchies doet de inkoop, maakt de

hapjes klaar, helpt met het inrichten van de zaal en assis-

teert in de bediening.

Al vanaf de beginperiode van de Uitgaansgroep is ook me-

vrouw Weijers-Wühl erbij betrokken. Zij helpt met het in-

richten van de zaal, gaat bij uitstapjes mee als begeleidster,

serveert hapjes en drankjes en neemt ook tal van andere

taken voor haar rekening.

Mevrouw Winkels ondersteunt sinds 2000 mevrouw Wei-

jers-Luchies bij het organiseren van de activiteiten. Ze be-

schikt daarnaast over veel kennis op het gebied van theater

en kunst. Mevrouw Winkels gebruikt deze kennis bijvoor-

beeld bij het bedenken van excursies. Ook geeft ze tijdens

deze uitstapjes en de bezoeken aan musea toelichtingen

aan de deelnemers bij wat ze zoal zien, of te zien krijgen.

Locoburgemeester Saskia Bruines reikte de onderscheidin-

gen uit op maandag 15 januari in het Wijk- en Dienstencen-

trum, tijdens de nieuwjaarsreceptie van het wijkberaad

Bezuidenhout.

Onderscheidingen uitgereikt

Voor hun jarenlange inzet voor de zogeheten Uitgaansgroep Haagse Hout is aan drie vrijwillig-

sters een onderscheiding toegekend. Mevrouw A.M.H. Weijers-Luchies is benoemd tot Lid in de

Orde van Oranje-Nassau. Haar schoondochter, mevrouw M.H. Weijers-Wühl en mevrouw 

J. Winkels ontvingen de Stadsspeld van de gemeente Den Haag.

Mevrouw Weijers-Luchies besloot ruim twintig jaar geleden met haar echtgenoot om voor ou-

deren in het stadsdeel Haagse Hout activiteiten te gaan organiseren. Hier is de Uitgaansgroep

uit ontstaan. Deze wil met haar activiteiten voorkomen dat bewoners zich eenzaam voelen.



Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

Tel. 06 387 284 27 - yassin767@yahoo.com

Nieuwe eigenaar De Stomerij

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - VLOERKLEDEN

DEKBED - LEER/SUEDE

KLEDINGREPARATIE - GORDIJNEN

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea
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Short

■ ■ ■ The Hague Guild organizes

courses on the historical develop-

ment of our city. Interested? Informa-

tion on course content and how to

sign up is available here: www.gilde-

denhaag.nl/hagologie (only in

Dutch).

■ ■ ■ Football club VUC has started

free training for girls 10 to 12 years

old. Trainings will take place on Wed-

nesday afternoons, starting at 5:30

pm. Trial matches will be played in

March with the goal of starting at

least one VUC girls team next season.

■ ■ ■ In an effort to address the gro-

wing problems with seagulls in Bezui-

denhout, residents are asked to report

the presence of any seagull nests on

their roofs. More information on

www.bezuidenhout.nl/meeuwen-

overlast/ (in Dutch).

■ ■ ■ Did you know that in honor of

International Women's Day an event

entitled Women's Participation in Po-

litics of the Arab Region: Challenges

and Successes will be held in Bezui-

denhout? Location: Christus Triumfa-

torkerk, Juliana van Stolberglaan 154

Saturday March 10th, from 1:00pm to

6:00pm. Entry € 20 incuding dinner.

(Event is in English). More info:

www.ctkerk.nl

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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Goodbye Hello

Over the last four years I have had the honor of sharing my expat per-

spective on our neighbourhood in this column. It has opened doors

and helped me look at Bezuidenhout with an eye for something new.

Some of you have stopped me on the sidewalk, in a shop or at the

gym to tell me that you actually read my column. It’s been a fun ex-

perience!

Although I plan to live in Bezuidenhout for some time to come, I felt

it was time to pass the column on to another expat. So, it is time to

say ‘goodbye’ to me, but also time to say ‘hello’ to Lorraine Witten-

berg, the new expat columnist!

Originally from London, Lorraine has lived in Bezuidenhout for nearly

fifteen years. 

She works as ‘Head of School’ for an international elementary school

in the neighborhood. 

When I asked Lorraine what she likes about Bezuidenhout, she had a

long list of answers, from the location and feel of the neighborhood,

to the forest, pool, proximity to downtown and easy access to the

beach. She and her husband looked at fifteen homes before settling

on the perfect house, which they have called home ever since.

Many other expats live on their street. Seeing that she is from Lon-

don, works at an international school and has many expat neighbors,

Lorraine is very well-suited to bring her unique expat perspective to

the column. Let’s give her a warm welcome!

Signing off.

Kristin Anderson

P.S. You can still see what I’m up to in the area of writing on my blogs:

https://kristininholland.wordpress.com/ or https://authorkristinan-

derson.com/

EXPATS

(Foto: Willem Verheijen)



F E B R U A R I  2 0 1 7  B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  30

Het schort in de zorg voor ouderen vooral aan persoonlijke

aandacht en tijd, menen de oprichters van de stichting

Zorgcoöperatie Haagse Hout. En dat is vervelend voor

zowel de persoon die zorg krijgt als degene die zorg geeft.

Met enige weemoed verwijst de Stichting naar de ‘ouder-

wetse’ wijkverpleegkundige die iedereen kende en die

nooit haast leek te hebben. Niet dat oude tijden moeten

herleven, maar wel dat de menselijke maat weer terug

moet in de zorg. De Stichting wil dat realiseren door alle

zorg voor één cliënt zoveel mogelijk door één zorgverlener

te laten uitvoeren. 

Wmo

Wij stellen vast dat steeds meer mensen hun zorg zelf wil-

len regelen, onafhankelijk van een zorginstelling, mantel-

zorger of vrijwilliger. De Stichting Zorgcoöperatie Haagse

Hout speelt daarop in met het organiseren van zorg en

hulp ‘voor en door’ de bewoners van Bezuidenhout, Benoor-

denhout, Marlot en Mariahoeve. Daarbij gaat het om zorg

die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo). Denk aan eenvoudige zaken als hulp in het huis-

houden. Maar ook bij andere zorgvragen kan de zorgco-

öperatie van dienst zijn.

Bewoners Haagse Hout

Omdat de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout de per-

soonlijke relatie zo belangrijk acht, zoekt deze bij het mat-

chen van partijen nadrukkelijk naar een klik tussen

zorgvrager en zorgverlener. Die kan zitten in bijvoorbeeld

het delen van dezelfde hobby of het wonen in dezelfde

buurt. 

Elke bewoner van Haagse Hout kan gebruik maken van de

diensten van de zorgcoöperatie. Aanmelden kan onder

meer via de website www.hhzorg.nl of via een ouderen-

consulent van Voor Welzijn. Na de aanmelding volgt een

persoonlijk gesprek waarin - geheel vrijblijvend - de zorg-

behoefte wordt vastgesteld. Vervolgens wordt onder-

steund in de Wmo-aanvraag met een PGB en stelt de

zorgcoöperatie een aantal zorgverleners voor die qua speci-

alisme en persoon goed zouden passen bij de zorgvrager.

De laatste kiest uiteindelijk de zorgverlener die hem of

haar het meest aanspreekt. Ook in de financiële afhande-

ling tussen de zorgvrager en zorgverlener kan de Stichting

ondersteunen. U, als zorgvrager, wordt volledig ontzorgd.

Uitsluitend professionals

De zorgverleners zijn niet bij de Stichting in dienst, maar

worden wel door haar geselecteerd. ‘In onze pool hebben

we uitsluitend professionals en geen vrijwilligers. Dat doen

we om zowel de kwaliteit als de continuïteit van de zorg te

kunnen garanderen. Daarom kijken we ook regelmatig met

de zorgvrager of de kwaliteit van de geleverde diensten

voldoende is en of de zorgbehoefte wellicht veranderd is.'

De zorgverleners komen zoveel mogelijk uit Haagse Hout.

Sommigen zijn er gevestigd als zelfstandig verpleegkun-

dige, anderen werken parttime bij zorginstellingen in de

buurt. ‘We gaan voor vertrouwde, professionele en be-

trouwbare zorg, dichtbij.’

Kosten

De kosten voor de zorg die onder de Wmo valt, betaalt de

gemeente. Van de wettelijke tarieven die daarvoor gelden,

ontvangt de zorgcoöperatie 10 procent. De bedragen die

voor de zorgverlener overblijven, zijn altijd gelijk aan de cao

of zijn hoger. Daarnaast vraagt de zorgcoöperatie aan de

zorgvrager en de zorgverlener respectievelijk 10 en 25 euro

lidmaatschapsgeld per jaar. Wij zijn geen zorginstelling en

hebben geen overhead en doen niet aan winstdeling. Ook

is de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout niet uit op het

maken van winst. Hier blijft niets aan de strijkstok hangen.

Als we geld overhouden, gaat dat voor iets extra’s naar de

leden. Waaraan de leden een mogelijk overschot willen uit-

geven bepalen ze ook zelf.

In de stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout participeren

Voor Welzijn, de gemeente Den Haag en het Wijkberaad

Bezuidenhout. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 070 - 347 72 97 of

stuur een mail naar info@hhzorg.nl .

Krijg je drie keer per week thuishulp van een zorginstelling, dan kan het zomaar zijn

dat er drie keer iemand anders aan je deur verschijnt. En de volgende maand zijn het

soms weer andere hulpverleners. Dat kan beter vindt de Stichting Zorgcoöperatie

Haagse Hout. Dit bewonersinitiatief organiseert in de wijk persoonlijke en professi-

onele hulp en zorg. ‘Voor bewoners door bewoners; vertrouwd, betrouwbaar en al-

tijd dichtbij.’

Vertrouwde en betrouwbare zorg en altijd dichtbij

HH
zorg

Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

(Advertorial)
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Kort
■ ■ ■  VvE’s die willen verduurzamen,

kunnen daarvoor een plan ontwikkelen

waarmee ze kans maken op een geld-

prijs tot 10.000 euro. Aanmelden en in-

dienen van een plan op

http://duurzaamdenhaag.nl/vveactie

voor 1 april 2018.

■ ■ ■  Het Gilde Den Haag organiseert

cursussen over de historische ontwikke-

ling van onze stad. Voor belangstellen-

den is informatie over inhoud en

aanmelding te vinden op www.gilde-

denhaag.nl/hagologie.

■ ■ ■  Ter gelegenheid van Internatio-

nale Vrouwendag (8 maart) wordt op

zaterdag 10 maart een Engelstalige bij-

eenkomst gehouden met als onder-

werp Women's Participation in Politics

of the Arab Region: Challenges and Suc-

cesses. Plaats van handeling is de Chris-

tus Triumfatorkerk, Juliana van

Stolberglaan 154, van 13.00 tot 18.00

uur. De toegangsprijs bedraagt 20 euro,

inclusief diner. Meer informatie:

www.ctkerk.nl

■ ■ ■  Voetbalvereniging VUC is begon-

nen met gratis trainingen voor meisjes

van 10 tot en met 12 jaar op woensdag-

middag (vanaf 17.30 uur). Vanaf maart

start VUC met oefenwedstrijden met

als doel volgend seizoen minstens één

meisjesteam voor de competitie in te

schrijven.

■ ■ ■  Wieteke Bours geeft sinds eind ja-

nuari Franse les in een Bourgondische

sfeer aan de 2e de Carpentierstraat 145.

Meer informatie is te vinden op

www.frankrijkindenhaag.nl.

■ ■ ■  Met een oproep om meeuwen-

nesten op het eigen dak te melden is

een begin gemaakt met de aanpak van

de overlast die de vogels in Bezuiden-

hout veroorzaken. Ga voor meer infor-

matie naar

www.bezuidenhout.nl/meeuwenover-

last/ 

■ ■ ■  Ekoplaza is wegens verbouwing

gesloten van 18 februari tot 9 maart.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl
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Meeuwen

Het klinkt een beetje gek, maar ik kan er niet meer omheen: als inwo-

ner van Bezuidenhout zijn herfst en winter de afgelopen jaren uitge-

groeid tot mijn favoriete seizoenen. Korte dagen, regen, storm, kou –

ik neem het allemaal voor lief. 

Wat daar tegenover staat? Weldadige rust, ongestoorde nachten –

slechts een auto die door de straat rijdt, een deur die dichtvalt in een

portiek, het gerinkel van een fietsketting. Waar we in de winter van

verschoond blijven: gekrijs van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat,

verminkte vuilniszakken, een spoor van afval over straat en boze

meeuwen die in duikvlucht rakelings langs je hoofd scheren.

Want: een nieuwe lente, een nieuw gekrijs. Volgende maand trekken

de eerste meeuwen weer naar de wijk om onze platte daken te bezet-

ten. De hele zomer terroriseren deze ongenode gasten de buurt en

geen vogelverschrikker die ze terug wist te jagen naar plekken waar

we ze wel graag zien: zee en strand.

Geen wonder dat aanpak van de gevederde terreur hoge ogen gooide

toen Bezuidenhouters mochten aangeven waar ze speciaal geld voor

de wijk aan uit wilden geven. Ziet u de komende maanden wijkgeno-

ten over daken struinen, dan zijn het leden van de speciale meeuwen-

terreureenheid die de beesten het nestelen onmogelijk proberen te

maken. Niet met grof geweld: gif of jachtgeweren laten ze thuis, maar

ze nemen wel netten mee om nestelen voor te zijn. Nachten wakker

gelegen van een meeuw op je dak? Stuur een mailtje naar

meeuwen@bezuidenhout.nl en je krijgt de meeuwenverschrikkers op

je dak.

Bezuidenhouters zijn natuurlijk niet gek. Dat speciale wijkgeld steken

ze ook in groene daken: goed voor milieu en goed voor het dak, maar

slecht voor meeuwen: die kiezen voor warm en droog en halen hun

neus op voor een koele en vochtige daktuin, waar ze steeds gestoord

worden door bewoners die hun dakplantjes water komen geven.

Zo snijdt het mes aan twee kanten en mag ik hopen dat ik volgend

voorjaar mijn nestkastje weer op het balkon kan hangen. Misschien

keren de pimpelmezen die daar in nestelden dan ook weer terug.

Door de katten die steevast op de loer lagen om hun kroost te veror-

beren, lieten ze zich niet verjagen, maar die meesjes hadden aan het

gekrijs van hun grote, witte soortgenoten net zo’n hekel als de andere

Bezuidenhouters.

Mét meesjes en zónder meeuwen. Dat moet er met de Bezuiden-

houtse meeuwenbrigade toch in zitten. Je zou haast weer uitkijken

naar voorjaar en zomer.



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor

Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West. 

De krant verschijnt 5 keer per jaar in een

oplage van 10.500 exemplaren. 

Bezuidenhout Nieuws 62 wordt bezorgd

in de week van 1 - 8 juni 2018. 

Deadline kopij en advertenties: 21 mei.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Evelien ter Meulen, 

Eric Stins (eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Elles Pleijter

Fotografie Koen de Lange

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

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.
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Op de cover

Op zondag 4 maart werden bloemen gelegd bij het standbeeld van Juliana

van Stolberg ter herdenking van de slachtoffers van het vergissingsbom-

bardement op het Bezuidenhout. Daarbij vielen op 3 maart 194 550 doden

en raakten 250 mensen zwaar gewond. Duizenden bewoners van het Be-

zuidenhout werden dakloos. Tijdens de herdenking werd onder meer een

krans gelegd door de burgemeesters van Den Haag, Voorburg en Wasse-

naar. Verderop in dit blad, op pagina 27, een interview met Jeannette Doll,

een van de oprichters van de herdenking die onlangs door de gemeente

Den Haag werd geëerd met de stadspenning. (Foto: Koen de Lange)

7 Terugblik op het lijsttrekkersdebat
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16 Alles over de leefbaarheid van de wijk
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29 Aanpak meeuwenoverlast van start
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

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

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

    
Wij zijn open voor nieuwe patienten

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tegen inlevering van deze bon krijgt u eenmalig

15% korting op uw volledige behandeling.

De actie is geldig tot en met 12-05-2018.

Bel ons om eventuele teleurstelling te voorkomen!!!

Theresiastraat 194, 2593 AV  Den Haag - 070-3850759
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Het is weer de tijd van het jaar voor herdenken en vieren.

Dat begon op 4 maart, tijdens de jaarlijkse herdenking van

het bombardement op Bezuidenhout. Deze maand april

vieren we Koningsdag met de traditionele vrijmarkt op het

Spaarwaterveld. Op 4 mei, Nationale Dodenherdenking,

herdenken we de landgenoten die door oorlogsgeweld om

het leven zijn gekomen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en

daarna. Naast de Dam in Amsterdam, waar de nationale

herdenking plaatsvindt, is er ook in de buurt gelegenheid

om de doden te eren. De meest bekende plek is de Waals-

dorpervlakte, waar tijdens de oorlog meer dan 250 mensen

door de Duitsers zijn geëxecuteerd. Er is een bescheiden

monument met vier houten kruisen, waar bezoekers in een

stille tocht bloemen leggen. Voor en na de twee minuten

stilte, om 20.00 uur, wordt de grote Bourdonklok geluid. Tot

diep in Bezuidenhout te horen. De Waalsdorpervlakte is

rond 4 mei de moeite van een bezoek waard.

Op 5 mei vieren we de vrijheid met in onze wijk, ook al

weer een traditie, de komst van de Liberty Tour. Zo’n 60 his-

torische voertuigen van de organisatie ‘Keep them rolling’

rijden van Wageningen naar Den Haag. Eindpunt is de Ko-

ningin Marialaan, waar de voertuigen om half vier aanko-

men en daar blijven tot circa 17.00 uur. Voor meer

informatie: libertytour.nl

Herdenken en vieren

Onverwacht schaatsgenot

Het is al weer een tijdje geleden, maar deze winter kon er

voor het eerst sinds lange tijd weer worden geschaatst op

natuurijs. Bezuidenhouters hebben hun eigen ijsbaan, de

vijver in het Haagse Bos. De vorst kwam onverwacht, het

was inmiddels al half maart, en hield maar een paar dagen

aan. Maar voor de liefhebbers net lang genoeg om midden

in het bos hun baantjes te trekken. (Foto: Koen de Lange)

Uw mening

!

!

Ook ik ben zeer verbaasd over de mogelijke sluiting van het politiebureau 

Overbosch.

Ik las hierover in Bezuidenhout Nieuws van februari 2018.

In het artikel staan al veel argumenten genoemd om sluiting tegen te gaan. 

Zoals het groot aantal inwoners van de drie wijken en de locatie van het koninklijk

paleis in het Haagse bos. 

Komt nog bij: de aanwezigheid van de Amerikaanse ambassade en een aantal 

ministeries. Allemaal gevoelige zaken die eerder extra politieaandacht vragen. 

Kortom dit bureau moet overduidelijk gewoon open blijven. 

Margriet Rutgers (wijkbewoner)



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Op zaterdag 3 maart hield Bezuidenhout zelf campagne

richting de politieke partijen met ‘Bezuidenhoutse’ stellin-

gen. Het was een drukte van belang van paraderende poli-

tieke partijen in de Theresiatraat. In verscheidende winkels

in de Theresiastraat konden zij reageren op stellingen. Bij

opticien Roel Optiek gingen bewoners stevige de discussie

aan met raadsleden over verbeteringen in de (thuis)zorg en

de bureaucratie. Het viel daar op dat raadsleden niet over

heel veel kennis beschikten over wat zich precies bij de men-

sen thuis afspeelt die zorg ontvangen. 

Idee overgenomen door de politiek

Bijna iedere partij is van mening dat de gemeente een gro-

tere coördinerende rol moet spelen om Bezuidenhout duur-

zamer te maken. Groep de Mos is echter van mening dat

eerst het Rijk over de brug moet komen met goede initiatie-

ven en dan pas de gemeente. Voor de toonbank met brood-

jes van Baker’s House hebben Bezuidenhouters voorgesteld

om een onafhankelijk adviesorgaan Grondwateroverlast in

het leven te roepen. De problematiek is namelijk dermate

lastig en er zijn zoveel partijen bij betrokken dat bewoners

met grondwaterproblemen extra hulp nodig hebben. Ook

dit punt is omarmd door alle partijen. Nu is het afwachten

of een onafhankelijk adviesorgaan de komende jaren ook

daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Waar nodig herinneren aan gemaakte toezeggingen

Naast de Haagse Kakkers bij Bakkerij Hessing werd al snel

duidelijk dat alle politieke partijen open staan voor nog

meer actieve participatie vanuit Bezuidenhout. Ze waren

unaniem voor het voorstel vanuit Bezuidenhout om de

proef van vrije besteding van het wijkbudget structureel te

maken en bewoners eerder te betrekken in allerlei planvor-

ming. De praktijk zal de komende jaren moeten uitwijzen of

hier ook naar gehandeld gaat worden. Bezuidenhout heeft

in ieder geval toezeggingen van alle partijen, dus waar

nodig kunnen wij hen hieraan herinneren.

Complimenten voor Bezuidenhout

Tussen de geurtjes bij Douglas werd al snel duidelijk dat ie-

dere partij het wel ziet zitten dat hoogbouw pas mag

plaatsvinden na uitvoering van een leefbaarheidseffectrap-

portage. Dus eerst in beeld brengen wat de hoogbouw gaat

betekenen voor de leefbaarheid van onze wijk. Het idee voor

deze rapportage wordt in Bezuidenhout door wijkbewoners

zelf in de praktijk gebracht. Verschillende partijen gaven

daar de complimenten voor en zien in dit idee graag stads-

brede navolging. Hopelijk zien we dit standpunt terug in het

coalitieakkoord.

Parkeren als splijtzwam

Zowel in de winkels als in het afsluitende lijsttrekkersdebat

werd duidelijk dat de partijen het beste met Bezuidenhout

voor hebben en ze zijn het onderling redelijk eens. Behalve

als het aankomt op parkeren. D66 wil geen cent steken in

extra parkeerplaatsen voor auto’s. Zij zien meer toekomst in

minder auto’s in de wijk. GroenLinks was nog wel te porren

voor deelparkeerplaatsen, te organiseren in samenwerking

met verschillende kantoren. De VVD blijft van mening dat

een eigen auto nog lange tijd voor de deur zal blijven staan

en willen graag meer parkeerplaatsen daar waar de druk te

hoog is. Groep de Mos was het meest uitgesproken: de be-

loofde 500 extra parkeerplaatsen moeten er komen! 

Bezuidenhout nog meer op de kaart 

bij de politieke partijen
Mark Hoogland

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er

wordt gewerkt aan een nieuw college. Groep de

Mos is de grote winnaar. Met 8 zetels in de raad

wordt zij gevolgd door VVD (7 zetels), D66 

(6 zetels) en GroenLinks (5 zetels). Wat betekent

deze uitslag voor Bezuidenhout? 

Onder leiding van Jos Heymans (derde van rechts) het lijsttrek-

kersdebat met CDA, PvdA, PvdD, Groep de Mos, HSP, D66, VVD,

GroenLinks. (Foto: Erwin van der Lem)

Partij                          GR2014 (%)         GR2018 (%)

VVD                           13,1                         17,0

PvdA                          10,8                       6,8

CDA                            5,6                         4,9

D66                            24,6                      20,5

GroenLinks              8,1                          17,3

SP                               4,7                         2,2

CU/SGP                     1,8                          2,4

PVV                            9,8                        3,26

PvdD                          2,7                          6,2

HSP                            12,6                       6,2

Groep de Mos         3,1                          10,7

Overig                       3,1                          5,1

Opkomst                  57,2                        54,6



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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locatie:

theresia 
straat

@
t

h
e

r
e

s
ia

s
t

r
a

a
t

.n
l

 

S T R A A T

THE HAGUE

T H E R E S I A Spelletjes bekend van thuis... 
heel veel leuke activiteiten voor kinderen 

verspreid over de:

FOODTRUC
KF
ES

T
IV
A
L E v e n t s

alle dagen  12.00 - 23.00 uur

zondag  tot 21.00 uur

+ live muziek & kinderactiv� e� en+ live muziek & kinderactiv� e� en

- Gebrek aan spankracht
- Rimpels en lijntjes
- Zonbeschadigde huid
- Ouderdoms- en pigmentvlekken
- Littekens
- Grove poriën
- Acné

Dé huidverbeteringsmethode bij:

Maak een afspraak voor 
een gratis en vrijblijvend 

intakegesprek.

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Paulinastraat 88

2595 GK Den Haag
www.salonnolliekleijheeg.nl

06 23659531

Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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Egbert Groenendijk woont al 14 jaar in een appartemen-

tencomplex aan de Louise de Colignystraat en had nooit

last van grondwater. Tot vorig jaar zomer. Groenendijk:

“Vanaf dat moment staat er continu zo’n 40-50 cm water

in de kruipruimte van ons complex. Mijn buurvrouw Karin

Krens heeft een kelder en woont hier 35 jaar zonder pro-

blemen. Nu heeft zij onlangs een pomp moeten installeren

die drie keer per dag water wegpompt. Doet zij dat niet

dan staat daar ook het water tot 50 cm hoog.” Namens de

VvE en met zijn buren is Groenendijk druk bezig iets aan

de problemen te doen, maar met nog niet zo veel succes. 

Groenendijk beseft dat het een complex probleem is. “Kijk,

Bezuidenhout is van oudsher een drassig veenlandschap.

Door alle bebouwing zijn veel afwateringssloten verdwe-

nen. Het overtollige grondwater uit de duinen en Benoor-

denhout wordt door Bezuidenhout via de Schenk

afgevoerd. Dan hebben we nog de Utrechtsebaan als wa-

terbarrière en alle hoogbouw in onze wijk. Daar komt bij

dat de wateroverlast niet overal in de wijk even groot is.

Dat maakt het allemaal best lastig. We snappen dat een

simpele oplossing niet zo maar voorhanden is. Maar het

Hoogheemraadschap Delfland laat helemaal niets van zich

horen en de gemeente schuift alles af op de huizenbezit-

ter,” aldus Groenendijk. 

Volgens artikel 3.6 Waterwet heeft de gemeente een zorg-

plicht om maatregelen te nemen voor het voorkomen van

structureel grondwateroverlast. Groenendijk heeft hier-

over contact gehad met de gemeente: “Wij kregen te

horen dat grondwateroverlast in de eigen kruipruimte of

kelder een probleem is dat u zelf moet oplossen. Feitelijk

klopt dat ook wel en dat snappen we, maar het wordt las-

tig maatregelen nemen als het grondwater structureel te

hoog staat. Er is hier toch sprake van een probleem waar

meerdere partijen bij betrokken zijn. Het kan niet zo zijn

dat het oplossen van het probleem alleen maar bij ons

ligt.” 

De gemeente heeft voor de hele stad als norm gesteld dat

het grondwaterpeil niet hoger mag komen dan 0,7 meter

onder NAP.  Peilbuizen door de hele stad houden bij hoe

hoog het grondwater staat. De gegevens van die peilbui-

zen staat op een website van de gemeente. Groenendijk:

“En via die website valt goed te zien dat een peilbuis hier

om de hoek al maanden een grondwaterpeil registreert

tussen de -0,6 en -0,4 meter. In januari hadden wij het

hoofd van de riolering van de gemeente uitgenodigd om

met eigen ogen onze wateroverlast te bekijken. Hij gaf aan

dat het tijdelijk hoog kan zijn vanwege langdurige regen,

maar dat was de afgelopen maanden niet het geval. En het

peil zakt vervolgens ook niet.”

Groenendijk ziet mogelijkheden in goede samenwerking:

“Grondwateroverlast is een gedeeld probleem. Wij als be-

woners maken ons zorgen. Het geeft een gevoel van onze-

kerheid en onveiligheid. En dan moeten wij zelf maar uit

zien te zoeken welke maatregelen in ons geval het beste is

om toe te passen. Dat is lastig, want wij beschikken niet

over de juiste kennis. De gemeente wel. Onze oproep is

dan ook om deze kennis te delen en open kaart te spelen.

Kom met meer voorlichting en neem op zijn minst onze

zorgen wat meer weg. We weten dat alle politieke partijen

een onafhankelijk adviesorgaan Grondwateroverlast wel

zien zitten. Wij kijken daar nu al naar uit, maar of dat de

oplossing gaat bieden voor de wateroverlast is nog maar

afwachten.”

Meer inhoudelijke informatie over grondwateroverlast in

onze wijk is te vinden op www.bezuidenhout.nl/grondwa-

teroverlast.  

Zelf maatregelen nemen tegen 
grondwateroverlast is niet voldoende
Grondwateroverlast is een bekend probleem in Bezuidenhout.

Ondergelopen kelders of kruipruimten zijn niet uitzonderlijk.

Zelf maatregelen nemen is vaak nodig en dat hebben vele be-

woners al gedaan. Toch houden de problemen aan en worden

soms juist groter. Het heeft de aandacht van de politiek, maar

daarmee is een oplossing nog niet geregeld.

Mark Hoogland

Egbert Groenendijk samen met buurvrouw Karin Krens bij de 

waterpomp. (Foto: Koen de Lange)

D66 had begin van het jaar een meldpunt Grondwa-

teroverlast ingesteld. Daar zijn 200 meldingen op

binnengekomen, waarbij veel meldingen uit Bezui-

denhout-Midden. Op basis van deze meldingen heeft

D66 een actieplan opgesteld. Zo wil D66 een aanpak

per wijk, meer peilbuizen en beter overleg tussen ge-

meente, hoogheemraadschap en bewoners. 



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk

Johan van Hoornstraat 39

zijstraat Laan van N.O.I

(070) 383 84 05

info@autohoutwijk.nl

www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

w w w . a l e x a n d r i a b v . n l

9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 29 beoordelingen
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Kort
■ ■ ■  Op 23 april 2018 kun je in het

Haagse Bos met boswachter Jenny van

Leeuwen mee op StinsenSafari. De bos-

wachter vertelt onderweg alles over de

rijke geschiedenis van dit historische

stadsbos en over de mythische verhalen

van de voorjaarsbloeiers. Locatie: verza-

melen bij de entree van het Haagse Bos,

aan de Boslaan in Den Haag, schuin

achter de Malietoren. De kosten bedra-

gen € 7,50. Aanmelden verplicht: via

j.leeuwen@staatsbosbeheer.nl

■ ■ ■  Forum Bezuidenhout is een face-

bookpagina, aangemaakt door de wijk-

bewoners Pierre en Alexa Petit. Daar

kunnen discussies plaatsvinden over ac-

tuele kwesties die in de wijk spelen. De

bedoeling van de initiatiefnemers is om

de betrokkenheid van de wijkbewoners

te vergroten. Voor meer informatie:

https://www.facebook.com/forumbe-

zuidenhout

■ ■ ■  De zomertentoonstelling Open

Tuin met Kunst ter Plekke start dit jaar

op 2 juni in de tuinen van de Vereniging

Natuurtuinen de Groene Schenk aan

het IJsclubpad 1, naast de Nieuwe Veen-

molen. De kunstenaars zullen hun uit-

eenlopende objecten van o.a. keramiek,

hout, glas en steen verspreid over de

tuinen exposeren. Bezoektijden: week-

enden van 2 juni t/m 1 juli van 12:00 tot

17:00 uur.

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl
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Eigenzinnig wijkje

Zijn we nog een beetje een eigenzinnig wijkje hier in Bezuidenhout,

zo verscholen achter het spoor, een beetje afgescheiden van de rest

van de stad, met ons eigen bos en onze eigen uitvalswegen? Mis-

schien wel, als we af mogen gaan op het referendum van vorige

maand. Van de sleepwet moet een meerderheid (57 procent) van deze

wijk niets hebben.

Dat is een nog net iets fellere weerstand dan in de hele stad: 54 pro-

cent van de Hagenaars wil ook niets weten van dat gesleep met onze

privé-gegevens. Maar erg veel uit de pas liepen we hier in Bezuiden-

hout dus niet met die sleepwet. Jammer dan, als je tenminste gesteld

bent op een beetje eigenzinnigheid.

Gelukkig waren er nog de stembiljetten waar het op 21 maart echt om

draaide: die voor de gemeenteraad. In het stadhuis verdubbelde Ri-

chard de Mos met zijn Groep zijn zetelaantal en werd hij de grote

winnaar. Het moet raar lopen als De Mos straks geen wethouder is.

Misschien wel stadsdeelwethouder van Bezuidenhout. Wie weet? Kan

hij mooi de gelegenheid aangrijpen zich nog wat in de kijker te spelen

in onze wijk, want de Mos mag grote delen van Den Haag dan aan

zijn voeten hebben liggen, in Bezuidenhout speelde hij dat nog lang

niet klaar: een vierde plek was zijn deel, net naast het podium dus.

Zo tonen we in Bezuidenhout toch een heel eigen gezicht, en dan

komt daar ook nog eens bij dat onze wijk een wel heel verrassende

winnaar kende. Raakte D66 in het stadhuis de koppositie kwijt, in Be-

zuidenhout bleven de democraten doodleuk de grootste partij. Een op

de vijf stemmen in Bezuidenhout ging naar D66.

Komt het door al die ambtenaren en juristen - meer D66-types dan

De Mosvolk? - rond de kop van de Theresiastraat, die hier niet wonen,

maar wel hun stem uitbrachten? In stembureaus bij hun kantoren om

de hoek, in Hogeschool Inholland en de Liduinaschool, stemde bijna

een kwart D66! Maar die partij trok ook in andere stembureaus aan

het langste eind.

Dus zijn we hier dan zo liberaal met een GroenLinks-randje (want die

partij eindigde als derde)? Toch niet helemaal, want binnen onze wijk

is het juist Bezuidenhout-West dat nogal afwijkt door in de pas te

lopen met de rest van de stad: hier won De Mos (zij het nipt, van D66).

Zo toont Bezuidenhout een eigen gezicht, maar wel een die twee kan-

ten op kijkt.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wilt u weten waar het Wijkberaad Bezuidenhout zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet en waar de vrijwilligers

in de wijk zich hard voor maakten? Wilt u weten hoe u uw steentje kunt bijdragen aan de wijk? Of zijn er volgens u

aanvullende zaken waarvoor aandacht nodig is? 

Kom dan 23 mei 2018 naar de bewonersvergadering in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 25.

Inloop vanaf 19.30 uur; begin 20.00 uur.

Het jaarverslag 2017 en agenda staan vanaf 7 mei online op 

Bezuidenhout.nl bij menu bewoners/wijkberaad

Bewonersvergadering 2018



Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag    11.00 - 21.30

zaterdag                        12.00 - 21.30

zondag                         16.00 - 21.30

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

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!

Edith Pedicure
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Op 20 juni 1885 konden reizigers voor het eerst gebruik-

maken van de nieuwe lijn, die startte op de hoek van de

Bezuidenhoutseweg en de toenmalige Schenkweg. De

tram reed parallel aan het langgerekte treinspoorempla-

cement om vervolgens via Voorburg, Veur en Voorschoten

op zijn eindbestemming in de Lakenstad aan te komen.

Vanwege de modernisering van het tramverkeer ver-

dween op 12 april 1924 deze unieke stoomtramverbinding

uit het stadsbeeld.

Illustere bewoner

De oude Haagse stoomtram, hier op de tekening net op

stoom na vertrek vanaf het beginpunt van de tramlijn op

de hoek van de Schenkweg en de Bezuidenhoutseweg, op

weg naar Voorburg en Veur met als eindbestemming Lei-

den. Links achter de bomen het spoorwegemplacement

van het Rhijnspoorstation. Rechts de huizen aan de voor-

malige Schenkweg. Op nummer 138 woonde hier Vincent

van Gogh, van december 1881 tot september 1883. In een

van zijn brieven aan zijn broer Theo schreef de kunstschil-

der over zijn nieuw gehuurde atelier en voegde daar een

schetsje van de Schenkweg aan toe, gezien vanuit zijn

raam.

Romeins militair snelverkeer   

Zoals de Schenkweg een onlosmakelijk onderdeel vormde

van de stoomtramlijn naar Leiden, zo onmisbaar was

deze route tweeduizend jaar geleden voor de Romeinen.

Het traject, dat pas eeuwen later zijn huidige naam

kreeg, vormde destijds onderdeel van de Romeinse ‘snel-

weg’ van Rome naar de Hollandse kust bij Katwijk voor

het verplaatsen van militairen en het vervoer van goede-

ren.

Grafelijk transport turf en koeien

In de Middeleeuwen maakten de Graven van Holland in

de winterperiode dankbaar gebruik van de Schenkweg

om turf uit het voormalige Heerenveen - het huidige Ma-

riahoeve - naar de stad te vervoeren. Deze brandstof werd

gebruikt voor de verwarming van het kille Binnenhof in

Den Haag. Voorts lieten de edelen hun koeien in ‘Die Vene

Besuyden den Houte’ grazen. De voor de slacht bestemde

runderen werden eveneens via dezelfde weg naar de

Haagse binnenstad gebracht. In de warmere perioden

van het jaar werden de brandstof en het vee verscheept

per schuit over de in 1403 gegraven Scheysloot en het

Spuye naar de Cingelgracht rond het Binnenhof.

De teloorgang van de oude Schenkweg

De Schenkweg, die zo’n prominente rol in de geschiede-

nis heeft gespeeld, ging tijdens het Britse bombardement

van 1944 roemloos ten onder. In de na de Tweede Wereld-

oorlog herbouwde wijk Bezuidenhout-West bleef nog

slechts een klein stukje hoekstraat met dezelfde naam

over.

De oude Schenkweg 

Hét traject voor Hagenaars, Romeinen en Hollandse Graven  

Van 1879 tot 1932 beschikte Den Haag over meerdere vervoerslijnen per stoom-

tram. Een daarvan liep vanaf het toenmalige Rhijnspoorstation naar Leiden. Dit

traject was de enige verbinding waar de tram over een smalspoor reed. Van-

wege de smalle wegen en dijken in het betrokken gebied had het Haagse ver-

voersbedrijf gekozen voor de Engelse spoorbreedte, die met 1067 millimeter

smaller was dan de gebruikelijke afstand van 1435 mm.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)



Bezuidenhoutseweg 193 

(1ste etage) 

2594 AJ  Den Haag

Telefoon: 070 385 76 30 

E-mail:

tandartspraktijk@waldent.nl

www.waldent.nl

mevrouw Sabrina Walden  tandarts

mevrouw Jo-Ann Walden  mondhygiëniste

Samen vormen wij een team met als doel u op maat 
goede mondzorg te bieden.

Niet iedere patiënt is hetzelfde, maar door u op uw gemak te stellen
denken we dat ook angstige patiënten bij ons op het juiste adres zijn.

Wij nemen nog patiënten aan!

Tandartspraktijk Bezuidenhout
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S T R A A T

THE HAGUE

T H E R E S I A Spelletjes bekend van thuis... 
heel veel leuke activiteiten voor kinderen 

verspreid over de:

FOODTRUC
KF
ES

T
IV
A
L E v e n t s

alle dagen  12.00 - 23.00 uur

zondag  tot 21.00 uur

+ live muziek & kinderactiv� e� en+ live muziek & kinderactiv� e� en

HH
zorg

Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

Ben jij verpleegkundige - al dan niet zzp’er - en toe aan

een nieuwe uitdaging? Kom dan het thuiszorgteam van

de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout versterken.

Ook als je geen verpleegkundige achtergrond hebt,

maar je hebt schoonmaak ervaring en affiniteit met 

ouderen, dan ben je van harte welkom!

Geïnteresseerd? Bel naar 06 - 18505267 

of mail: info@hhzorg.nl "

Wij zoeken verpleegkundigen
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Het begin

Will Snijders-Twilt neemt met de sieraden en objecten die

ze maakt al vanaf de eerste editie deel aan de Parels van

Bezuidenhout. Ze is inmiddels ook al een flink aantal jaren

betrokken bij de organisatie en vertelt over hoe het tien

jaar geleden allemaal begon: ‘Stichting Boog had het idee

bij de gemeente geopperd en in meerdere Haagse wijken

werd een parelroute georganiseerd. In Bezuidenhout sloeg

het meteen goed aan want het eerste jaar deden er al 25

Parels mee en waren er meer dan 400 bezoeken (in latere

jaren steeg het aantal bezoeken tot boven de 2000). Niet

alleen vanwege de bijzondere dingen die mensen tentoon-

stellen maar het bleek ook dat mensen het stiekem wel

leuk vinden om eens een kijkje in diverse huizen te kunnen

nemen. Het was van begin af aan de bedoeling dat de Pa-

rels na drie jaar door de bewoners zelf georganiseerd zou-

den gaan worden. We wilden in Bezuidenhout na die drie

jaar heel graag zelf doorgaan en nu zijn we dus al bij de

tiende editie.’

Over wat er zo leuk is aan het organiseren van de Parels is

Snijders duidelijk: ‘het bezoeken van nieuwe Parels, ter

voorbereiding vind ik het allerleukst. Wat je te zien krijgt is

zo ontzettend divers en het is mooi om te zien dat mensen

echt een passie hebben.’

Tiende editie

Snijders en een aantal andere fanatieke vrijwilligers zijn al

druk bezig met de organisatie van de tiende editie. Omdat

het de tiende keer is, zijn de Parels dit jaar twee dagen te

bezoeken en er zijn meer bijzonderheden bij deze jubileu-

meditie. Snijders: ‘de tuin van het Hofje van Hoogelande is

open voor bezichtiging en daar zal ook een lezing over het

hofje gehouden worden. Er zijn meer bijzondere locaties

zoals het verzorgingshuis Cato waar kunstenaars van

Kunstpost gaan exposeren.’ De deelnemers aan de Parels

zijn altijd al van alle leeftijden maar dit jaar zal dat nog

meer het geval zijn dan anders omdat er ook speciale acti-

viteiten voor kinderen zijn. Snijders: ‘alle scholen in de wijk

zijn uitgenodigd. Op het Spaarwaterveld gaat het HipHop-

centrum activiteiten organiseren. Je moet denken aan graf-

fiti, rappen en breakdance. Kinderen kunnen panelen

beschilderen en de graffiti kunstenaar verwerkt details

daarvan in zijn werk.’ 

Zonder anderen tekort te doen, zijn een paar Parels van de

komende editie volgens Snijders bijzonder de moeite

waard: ‘Jan Timmer heeft een vleugel midden in zijn woon-

kamer in de Stuyvesantstraat. Daar begeleidt hij jonge mu-

zikanten voor kleine huiskamerconcerten. De muziek doet

het sowieso altijd erg goed bij de Parels. Maar er zijn uiter-

aard ook heel andere dingen te zien en te doen, zoals: de

tuinen, een concert met klankschalen in het Haags yoga-

centrum en kunstschilder Matthijs Winnubst die ook ver-

telt over zijn andere passie; de sport tai chi. Naast Snijders

zijn er nog een paar vrijwilligers uit de organisatie die zelf

deelnemen: Gerda Klop met haar schilderijen, Nico Piket

met het prachtige glas in lood en Ingo Wewer vertelt ver-

halen over wijn. 

Oldtimers

Eén van de hoogtepunten van de afgelopen tien jaar was

de tentoonstelling van de oldtimers die bij de vijfde editie

plaatsvond. Ook bij de tiende editie is het de bedoeling dat

er weer flink wat oldtimers te zien gaan zijn en er kunnen

nog wat mooie exemplaren bij. Aanmelden kan via

www.parelsvanbezuidenhout.nl. Daar is natuurlijk ook alle

andere informatie te vinden.

Tien jaar Parels Bezuidenhout
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni is het weer zover: de Parels van Bezuidenhout. Een

extra lange editie want het is de tiende keer. Bijna 50 bewoners met een bijzondere

hobby of verzameling openen weer hun deuren voor het publiek. 

V.l.n.r. Nico Piket, Desiree Snijders, Ingo Wewer,

Wil Snijders, Robert Boer en Gerda Klop. Op de

foto ontbreken: Anne-Mariek Beerthuyzen en

Petra van der Vlugt. (Foto: Koen de Lange)

Parels 10 jaar

Marjon Damen
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De conceptversie van de leefbaarheidsmonitor, een soft-

ware-applicatie die de werkgroep met subsidie van de ge-

meente heeft laten bouwen door StrateGis, werd vorige

maand gepresenteerd aan wethouder Wijsmuller van

Stadsontwikkeling. Hij ziet mogelijkheden voor een pilot

voor andere Haagse wijken en wil het instrument graag

presenteren aan de gemeenteraad. De monitor biedt alle

bij stadsontwikkeling betrokken partijen - inclusief bewo-

ners - actuele en objectieve informatie hoe leefbaar een

wijk precies is en laat bovendien zien welk effect verande-

ringen zoals met name de bouw van nieuwe woningen op

die leefbaarheid hebben.

Op een driedimensionale plattegrond van de wijk toont de

monitor hoe Bezuidenhout ervoor staat op tal van onder-

werpen: omgeving (bos in de buurt), kwaliteit openbare

ruimte (onder meer geluidsbelasting, luchtkwaliteit en

groen), mobiliteit (wegen en treinstations, parkeerplaatsen

en fietsenrekken), voorzieningen (van scholen en speelplek-

ken tot aantal artsen en tandartsen), ruimtegebruik (wo-

ningen en inwoners per hectare) en overige zaken zoals

veiligheid en de aanwezigheid van oppervlaktewater. Bij al

die onderwerpen is de huidige situatie afgezet tegen wet-

telijke normen of afspraken die daarvoor bestaan. "De uit-

komsten hebben ons zelf soms verrast", vertellen

wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders en coördinator Jonneke

Thijssen van de werkgroep. "Zo wist niemand hoe ruim wij

in ons jasje zitten als het gaat om de aanwezigheid van art-

sen en tandartsen."

Belangrijker dan het beeld van de huidige situatie is dat de

monitor het mogelijk maakt het effect van nieuwe bouw-

projecten op de leefbaarheid in kaart te brengen. "Met de

monitor zijn alle leefbaarheidsaspecten inzichtelijk en be-

oordeelbaar", stellen Snijders en Thijssen vast. "Voor de ko-

mende jaren hebben wij echt alles in beeld." En als de

definitieve versie van de monitor gereed is (naar verwach-

ting eind april of begin mei), kan iedereen daar gebruik van

maken. "Dat betekent dat als wijkbewoners straks over

bouwplannen praten met de gemeente of projectontwik-

kelaars, dat gebeurt op basis van harde cijfers. En met de

monitor lopen we ook enkele jaren vooruit op de nieuwe

Omgevingswet."

Roeland Gelink

Monitor maakt leefbaarheid inzichtelijk
Met één muisklik zien hoe leefbaar de wijk is als het gaat om luchtkwaliteit, geluidsbelas-

ting, groen, wegen, parkeerplaatsen, scholen, speelplekken en nog veel meer zaken. Die

mogelijkheid krijgt Bezuidenhout als eerste in Nederland dankzij de inspanningen van het

wijkberaad en de werkgroep Bezuidenhout Leeft.

Primeur voor Bezuidenhout
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‘Het valt eigenlijk reuze mee. Zeker als je bedenkt dat het

Haagse Bos een echt stadsbos is met de problematiek en

de dynamiek die bij de grote stad horen. Het bos ligt mid-

den tussen de bebouwing en dicht bij het station, dus ja,

we komen wel eens wat tegen,’ vertelt boswachter Jenny

van Leeuwen van Staatsbosbeheer.

Sommige daklozen willen niet in de opvang en leiden een

zwervend bestaan, ook ’s nachts. Van Leeuwen: ‘In de win-

ter zoeken ze gelukkig beter verwarmde plekken en trekken

ze meer de stad in. Wij zijn gedurende koude dagen wel

extra alert. Je wilt gewoon niet dat hen iets overkomt. Wij

kennen een aantal personen ondertussen wel een beetje

en maken af en toe een praatje met ze. Met de GGD onder-

houden wij contact over deze personen. Het gaat erom dat

ze in beeld zijn en waar nodig hulp krijgen. Uiteindelijk zijn

het maar 2 à 3 daklozen die wij regelmatig tegenkomen.’

Van Leeuwen constateert dat het niet per sé daklozen zijn

die wel eens langer dan gebruikelijk rondhangen of willen

overnachten. ‘Dit zijn ook mensen die willen wildkamperen

en denken dat het mag. We komen ook seizoenarbeiders

tegen die uit kostenoverweging geen andere optie denken

te hebben dan in het bos te overnachten. Wij treden hier

streng tegen op. Het mag niet en vaak gaat het gepaard

met het maken van rotzooi. Waar nodig brengen we deze

personen in contact met de juiste instanties om ze verder

te helpen.’ 

Van Leeuwen legt uit wat je als bezoeker kunt doen: ‘Als

wandelaars iets geks tegenkomen dan horen wij dat na-

tuurlijk graag. Bij nood of spoed bel altijd de politie of an-

dere hulpdiensten, maar als je je zorgen maakt dan kan je

ook contact met ons opnemen. Als je een dakloze ergens

ziet slapen, doe dan zelf vooral niets, want je weet niet hoe

ze reageren als je ze wakker maakt. Als je denkt dat het

nodig is, schakel dan de juiste hulp in. Zo heb ik eens mee-

gemaakt dat twee personen van een bankje een soort van

stapelbed gemaakt hadden. Ze waren niet aanspreekbaar

en ik kreeg ze niet wakker. Daarop heb ik de ambulance ge-

beld en bleken ze mede onder invloed van alcohol flinke

ondervoeding- en onderkoelingsverschijnselen te hebben.

De hulp is gelukkig net op tijd gekomen.’

Op de vraag of er veel meldingen komen rondom daklozen

in het Haagse Bos reageert Van Leeuwen luchtig: ‘We krij-

gen niet heel veel meldingen binnen. De meeste meldin-

gen komen voort uit medemenselijkheid of omdat er

ergens veel afval ligt. En dat kan weer duiden op frequent

bezoek. Daar gaan wij dan op af. We krijgen zeer weinig

meldingen vanuit een gevoel van onveiligheid. Gelukkig

maar. En weet ook dat we in het Haagse Bos samenwerken

met de politie, de gemeentelijke BOA’s en de marechaussee

- vanwege Paleis Huis ten Bosch . Het Haagse Bos is dus

misschien wel het best bewaakte bos van Den Haag. Door

samen op te trekken ontgaat ons niet veel.’

Mark Hoogland

Het best bewaakte bos van Den Haag?

Begin maart stond het Haagse Bos volop in het landelijk

nieuws. Dit keer omdat een dakloze Rus een blauwe reiger roos-

terde en op had gegeten. Terwijl er nog sneeuw lag had de Rus

midden in het bos een vuurtje gestookt om de reiger te kunnen

roosteren. Oplettende wandelaars hadden de politie gebeld. 

Gebeurt het vaker dat daklozen het Haagse Bos iets te veel als

hun ‘huis’ beschouwen en overlast veroorzaken?

Boswachter Jenny van Leeuwen. (Foto’s: Staatsbosbeheer)

Afval van een dakloze in het Haagse Bos.
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Na een milieubewuste jeugd tussen sierplanten en veel

dieren op een oude boerderij in Stompwijk en een studie

geschiedenis in Leiden bracht de Partij voor de Dieren

Christine Teunissen naar politiek Den Haag. Bij die partij

zag zij mogelijkheden om in de praktijk iets te doen met

haar idealen. "Wat mij vooral aansprak was het bredere ge-

dachtegoed: opkomen voor de meest kwetsbare bewoners

van onze planeet." 

Begonnen als communicatiemedewerker werd zij vlak voor

de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 persvoorlichter.

"Omdat ik vaak tot laat in de weer was, ben ik toen dichter

bij mijn werk in Den Haag gaan wonen." Op zoek naar een

ruimere woning om te gaan samenwonen verhuisde Chris-

tine in 2014 van de Veenkade naar de Willem van Out-

hoornstraat. "Het was fantastisch om van het versteende

Zeeheldenkwartier te gaan naar een huis met een tuin bij

het Haagse Bos. Ik vind de sfeer hier ook heel fijn: rustig en

toch levendig en gezellig."

Ondertussen kwam de politieke carrière van Christine in

een stroomversnelling. De gemeenteraadsverkiezingen van

vier jaar terug ging zij in als lijsttrekker van de Partij voor

de Dieren. Zij heeft de overtuiging dat zij in de lokale poli-

tiek - dicht bij bewoners en omgeving - veel kan verande-

ren, "ook als het gaat om de mentaliteit van andere politici.

Daarbij gaat het mij vooral om dingen waarvan de waarde

niet in geld is uit te drukken, zoals natuur en schone lucht."

Een jaar later zei zij ook ja op het verzoek de partij te verte-

genwoordigen in de Eerste Kamer. "Het maakt mij niet uit

wat ik doe, als ik maar kan bijdragen aan de emancipatie-

beweging voor stemlozen: dieren, natuur en milieu." 

Haar werk als senator en gemeenteraadslid vindt zij goed

te combineren. "De vergaderdagen sluiten ideaal op elkaar

aan, ook als het gaat om de voorbereiding. Wel is het vaak

heel druk en moet je dus ook je rustige momenten pakken

om te herstellen." Wat voor Christine op dit moment de

hoogste politieke prioriteit heeft, is het in beleid omzetten

van het door bijna alle gemeenteraadsfracties en tal van

Haagse bedrijven en instellingen ondersteunde Haagse Kli-

maatpact. Nog dichter bij huis hoopt zij ook werk te maken

van onder meer een verbetering van de luchtkwaliteit, een

'nee/ja-sticker' om ongevraagd drukwerk beter tegen te

gaan en het vergemakkelijken van afvalscheiding. "Uitein-

delijk begint een betere wereld dichtbij, in dit geval in Be-

zuidenhout."

Betere wereld begint in Bezuidenhout
Sinds november 2014 resideert Christine Teunissen in Bezuidenhout. Vanuit de

Willem van Outhoornstraat strijdt Nederlands jongste senator én gemeente-

raadslid voor de Partij voor de Dieren voor een betere wereld.
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Bijzondere buur: Christine Teunissen

(Foto: Koen de Lange)

 

 

Roeland Gelink



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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De wijkagent over 

De wijkagent over…. 112

Eind maart meldde de media dat 112 vaak ten onrechte ge-

beld wordt. Wij misten in deze berichtgeving wanneer je

112 of 0900-8844 moet bellen. Wij merken dat de drempel

juist heel hoog is om 112 te bellen. We kennen de slo-

gan:”112 daar red je levens mee”. Dit impliceert dat je dat

alleen in levensbedreigende situaties mag doen. Dit is

maar ten dele waar!

De meldkamer deelt meldingen die zij krijgen in 3 prioritei-

ten. Prioriteit 1 zijn meldingen waarbij de collega’s zo snel

mogelijk ter plaatse moeten en vaak ook met toeters en

bellen rijden. Te denken valt aan een overval, woningin-

braak, aanrijding met letsel. Prioriteit 2 zijn meldingen

waar wij ook snel naar toe moeten maar dan zonder de

toeters en bellen. Dat zijn bijvoorbeeld een aangehouden

winkeldief, aanrijding die het verkeer ernstig belemmert,

heterdaad vernieling en verdachte omstandigheden. Priori-

teit 3 zijn alle overige meldingen zoals geluidsoverlast, hin-

derlijke jeugd, kop-staart aanrijding, geen heterdaad

woninginbraak.

De prioriteit 3 meldingen moet men melden bij het tele-

foonnummer 0900-8844. Prioriteit 1 en 2 bij 112.

In tegenstelling tot de berichtgeving in de media merken

wij vaak in gesprekken met u dat men een te grote drem-

pel voelt om 112 te bellen zeker bij verdachte omstandighe-

den. Maar wat zijn dan verdachte omstandigheden? Dit

zijn situaties die duidelijk afwijken van het gewone en

waarbij u een niet pluisgevoel krijgt. Te denken valt aan ie-

mand met een rugzak die een paar keer langs de huizen

loopt, naar binnen kijkt, even later weer terugkomt en

weer naar binnen kijkt. Misschien is hij de weg kwijt of

zoekt het huis van een vriend of het is toch een inbreker

die kijkt in welk huis hij het beste inbreken kan. Wij willen

graag deze situaties weten zodat een eenheid daar naar-

toe kan gaan. Wanneer die persoon een goede verklaring

heeft, zijn wij zo klaar. Wanneer dat niet is, dan heeft u

samen met ons waarschijnlijk een inbraak voorkomen! Een

onbekende voor u kan een bekende zijn voor de politie!

In Bezuidenhout hebben dit jaar tot 1 april 13 (poging) wo-

ninginbraken plaatsgevonden. Wij hopen dat wanneer u

verdachte situaties ziet ook overdag 112 belt. Er rijden in

Haagse Hout ongeveer 2 politieauto’s maar ook politieau-

to’s van andere bureaus zullen hier komen wanneer dat

nodig is. U moet altijd maar zo denken: wanneer u ons niet

belt, is de kans wel heel erg klein dat een van die auto’s

nou net door uw straat rijdt.

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Peter Hoogeveen. Ik

ben 10 jaar wijkagent in het stadsdeel Haagse Hout. Ik ben be-

gonnen als wijkagent Mariahoeve. Ik ben daar ook geboren, dus

die wijk die kende ik al goed. Daarna heb ik ongeveer drie jaar in

Benoordenhout gewerkt. Door een vacature kreeg ik de moge-

lijkheid om samen met Evert-Jan in Bezuidenhout te gaan wer-

ken.
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Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt zich

het hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw

antwoord per e-mail of brief naar de redac-

tie (zie het colofon op pagina 3) en maak

ook kans op een boekenbon, beschikbaar

gesteld door Primera aan de Theresiastraat.

Oplossing van de vorige keer: de ophangbeugel voor

de bovenleiding van de tram is te vinden op de hoek

van de Stuyvesantstraat en het Stuyvesantplein.

Onder de winnende inzendingen is geloot: de boe-

kenbon, af te halen in het wijk- en dienstencentrum,

gaat naar Petra Staaij.
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Dag van de Aarde op 21 april

U hebt soms een auto nodig maar wil deze niet bezitten? U

wilt onderhoud en verzekering ervan door een ander laten

regelen? U vindt schone lucht belangrijk? U wilt parkeer-

ruimte vrijmaken voor groen? U hebt weleens behoefte

aan een tweede auto? Dan is een elektrische deelauto voor

u interessant. U kunt er kennis mee maken tijdens Dag van

de Aarde. Op uitnodiging van de werkgroep Duurzaam Be-

zuidenhout staat op die dag Buurauto met een voorbeeld

van een elektrische auto, een Nissan Leaf met vijf zitplaat-

sen. U krijgt er antwoord hoe Buurauto werkt, hoeveel

huishoudens er per auto kunnen deelnemen en wat deel-

name aan Buurauto kost. 

Elektrische deelauto

Buurauto is een aanbieder van elektrische deelauto’s. Het

bedrijf kwam als meest interessante alternatief uit de bus

na een onderzoek door een projectgroep opgericht door de

werkgroep Duurzaam Bezuidenhout. Dit gebeurde nadat

eind vorig jaar uit een peiling was gebleken dat redelijk

wat Bezuidenhouters interesse hebben in een elektrische

deelauto. Ruim 90% van de ruim 60 respondenten gaf aan

deelname te overwegen. 26% van de respondenten met

auto(‘s) is dan bereid de huidige auto weg te doen. Bezoek

www.duurzaambezuidenhout.nl voor meer informatie.

Groendaken Bezuidenhout

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout zit niet stil. Dit

blijkt ook het feit dat het project Groendaken Bezuiden-

hout tijdens Dag van de Aarde van start zal gaan. Het doel

van dit project is eigenaren van een woning met uit-/op-

bouwen of bewoners van topappartementen in Bezuiden-

hout te informeren, te ondersteunen en te begeleiden bij

het vergroenen van het bestaande (of nieuwe) dak. 

Een groendak levert, zeker in combinatie met het isoleren

van je dak, meer wooncomfort op vanwege de verkoelende

werking in de zomer. Zo kan het in bovenwoningen op

warme zomerdagen al snel 6 tot 7 graden minder warm

worden. Ook filtert het groendak fijnstof uit de lucht en

kan het regenwater bergen, zodat bij hevige buien het riool

wordt ontlast. Het groendak is daarnaast ook een onaan-

trekkelijke broedplaats voor meeuwen en het bevordert de

biodiversiteit in de wijk, omdat het bijvoorbeeld bijen en

andere insecten aantrekt. Tot slot is het ook goed voor het

milieu want het vermindert de hittestress (hitte-eiland-ef-

fect) in een versteende wijk zoals Bezuidenhout.

Tijdens Dag van de Aarde organiseert de werkgroep een

workshop over het aanleggen van een groendak. Ook is er

een voorbeeld van een echt groendak te zien en kunt u al

uw vragen op het gebied van het verduurzamen van uw

woning bij ons stellen.

Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout  

Ervaar de elektrische deelauto en het groendak
Een proefritje maken in een elektrische deelauto? Of wilt u nu weleens alles weten over de

voordelen van een groendak? De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout laat het u allemaal

graag ervaren tijdens Dag van de Aarde op zaterdag 21 april.

De Internationale Dag van de Aarde Den Haag 2018

Wanneer: Zaterdag 21 april, 10:00-15:00 uur

Waar: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.

Wat: Een eco-markt met duurzame winkels en eten, informatie

over lokale en nationale duurzame stichtingen, workshops over

alles van ‘zero waste levensstijl’ tot ‘plastic en de zee’, vegan kook

workshop (10 euro bij reservering), kledingruil, reparatie inloop,

duurzame kinderactiviteiten, en nog veel meer.

Waarom: Het verkleinen van de ecologische voetafdruk, vooral op

het gebied van plastic, afval, voedsel en energieverbruik.

Geschiedenis: De Dag van de Aarde wordt wereldwijd in meer dan

192 landen gevierd. Op deze dag komen mensen samen om te

leren, te delen, te netwerken en in actie te komen voor de aarde.

Bezuidenhout doet voor de derde keer mee met een Haagse versie

van deze internationale viering. 

Meer info: https://earthdaynetherlands.com/ 

https://www.facebook.com/events/164618920965339/

De buurauto is te zien op zaterdag 21 april.

Compost maken op de Dag van de Aarde.

(Advertorial)
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Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het wijkcentrum

Bezuidenhout-West. Elke dag zijn er diverse activiteiten

voor en door de buurt. Er is een overzicht van alle activitei-

ten voor volwassenen en één voor de jeugd. Beide over-

zichten hangen duidelijk zichtbaar op het gebouw. Zo

komt elke maandagochtend de handwerkgroep bij elkaar.

Elke dinsdagochtend is er Nederlandse les. Op dinsdag-

avonden oefent niet alleen de brassband maar ook de

kaartclub oefent voor de competitie. Elke woensdagoch-

tend is er koffieclub. De sportzaal wordt elke dag gebruikt,

op dinsdag – en donderdagochtend zijn er zelfs twee groe-

pen. Wilt u zelf een activiteit in het wijkcentrum ontwikke-

len? Neem dan contact op!

Na sluiting van de indientermijn zijn er 45 ideeën binnen-

gekomen voor de besteding van het éénmalige wijkbudget

van ¤50.000 dat door het stadsdeel beschikbaar is gesteld.

De ideeën zijn ingebracht door de bewoners van de wijk

(volwassenen en kinderen). Aan de besteding van dit bud-

get heeft het stadsdeel  vanzelfsprekend “spelregels” ver-

bonden. 

De ideeën zijn globaal ingedeeld en ongeveer 25 ideeën

hebben betrekking op de openbare ruimte. Er zijn zes

ideeën ingediend voor een buurtfeest en vier ideeën voor

de verbetering van (faciliteiten van) het Wijk- en Diensten-

centrum. De overige ideeën zijn divers en hebben betrek-

king op o.a. hondenbeleid en Wijk- c.q. Jongerenwerk.

Daarnaast is één idee ingediend voor kunst in de wijk.

Hoe nu verder?

In de openbaar toegankelijke vergadering van 28 maart jl.

is een werkgroep geformeerd die de ideeën gaat beoorde-

len op haalbaarheid. Deze werkgroep zal zich tevens gaan

bezighouden met (de voorbereiding van) de uitvoering

nadat er een selectie is gemaakt. Deze selectie wordt geba-

seerd op de spelregels met als uitgangspunt om zoveel

mogelijk ideeën te 

verwezenlijken binnen het toegekende budget. Namens de

gemeente zal dit proces begeleid worden door Mw. Brug-

man in de hoedanigheid van projectleider Haagse Kracht.

Doelstelling is om alle opdrachten vóór de zomervakantie

ingediend te hebben bij eventuele uitvoerders, zodat de

periode september-december gebruikt kan worden voor de

realisatie.

Over de selectie en de voortgang van de ingebrachte

ideeën zal in de volgende editie van Bezuidenhout Nieuws

worden bericht.

Wijkbudget 2018

Activiteiten in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West

Jeugd in West enthousiast aan het werk voor NL doet.

Oproep: wij zoeken actieve vrijwilligers

Voor de volgende activiteiten kunt u zich melden in

het wijkcentrum Bezuidenhout-West, vraag naar Jaap

de Wit of Helen Baun 070 – 2052550.

Kunt u goed schrijven? Wilt u vanuit Bezuidenhout-

West meedoen met de redactie van dit Bezuidenhout

Nieuws?

Vindt u de social sofa op het Jan van Riebeekplein ook

zo bijzonder; binnenkort start de mozaïekgroep weer.

U kunt meedoen!

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout is bezig met de

uitvoering van het wijkplan voor Bezuidenhout West;

u kunt meedoen, meedenken en meepraten in de

klankbordgroep. 

Spelregels voor besteding van het wijkbudget

■  In 2018 gerealiseerd

■  Evenredige besteding bij meerdere ideeën

■  Publiek domein of doel

■  Draagvlak

■  Realistisch

■  Geen vervolgkosten

■  Iedereen uit de doelgroep heeft ideeën kunnen inbrengen

■  Verantwoording van keuzes en (financiële) middelen

De eerstvolgende openbare vergadering van het bewonersplat-

form/klankbordgroep Bezuidenhout-West is op 27 juni 2018 om

19.00 in het Wijk- en Dienstencentrum
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Openbare verlichting

Bij de avondschouw is vooral gekeken naar de openbare

verlichting en de toegankelijkheid en veiligheid van de ken-

merkende “binnentuinen”. Hierbij liepen ook vertegen-

woordigers van de afdeling Openbare Verlichting (OVL) van

de Dienst Stedelijk Beheer en wijkagent Evert-Jan Rusticus

mee. Hoewel er in een enkel geval sprake was van een niet

functionerende lichtmast is de verlichting in de wijk af-

doende gebleken. 

Bijzondere aandacht hierbij is gegaan naar de openbare

verlichting bij de onderdoorgangen naar de binnentuinen

en de lichtsituatie onder het Prins Bernard-viaduct nabij de

Biesieklette. Hierbij viel op dat deze punten in de avond ei-

genlijk beter verlicht zijn dan overdag, waarbij zeker op be-

wolkte dagen de vraag ontstond of de verlichting hier

overdag niet zou moeten branden. 

De situatie onder het Prins Bernardviaduct bleek hierbij te

voldoen aan de OVL-norm, maar geeft desondanks op be-

wolkte dagen een donkere indruk. Het bewonersplatform

heeft bij de gemeente gevraagd of hier ondanks de be-

haalde norm de toch al aanwezige Led-verlichting overdag

kan blijven branden. Voor wat betreft de onderdoorgangen

is deze vraag uitgezet bij woningcorporatie Haagwonen die

in veel gevallen hiervan eigenaar is.

Binnentuinen

Bij de binnentuinen is het onderhoudsvraagstuk de rode

draad gebleken. Na afloop van de onderhoudscontracten

met betrekking tot de groenvoorziening bieden sommige

plaatsen een desolate indruk. Dit punt is onder de aan-

dacht gebracht bij met name woningcorporatie Haagwo-

nen die in veel gevallen eigenaar is van deze delen van de

openbare ruimte. Ontwikkelingen op dit onderwerp wor-

den nauwgezet gevolgd door het bewonersplatform.

Met name aan de randen van de wijk (Centraal Station en

Beatrixkwartier) kan de parkeerdruk op sommige tijden

hoog zijn. Naast parkeerproblemen geeft dit op gezette tij-

den tevens geluidsoverlast in de nachtelijke uren. Op initia-

tief van één van de buurtbewoners zijn hierbij diverse

gesprekken gevoerd met de gemeente om te bekijken of en

hoe deze problematiek kan worden aangepakt. Hierna zijn

door de gemeente metingen verricht om de parkeerdruk

vast te kunnen stellen. Doordat hierbij de parkeerdruk voor

het gehele gebied als gemiddelde wordt genomen (waarbij

er op gebiedsniveau gemiddeld genomen geen overschrij-

ding plaatsvindt van de norm) heeft de gemeente aange-

geven geen maatregelen te kunnen nemen op de korte

termijn.

In een persoonlijk gesprek met wethouder De Bruin (het

gesprek vond plaats voorafgaand aan de verkiezingen) is

door de wethouder aangegeven dat dit probleem meege-

nomen dient te worden in de evaluaties die door de ge-

meente hiervoor worden uitgevoerd. Er wordt nog bekeken

of, gezien de ligging van de wijk ten opzichte van het Cen-

traal Station, dit de evaluatie met betrekking tot het Cen-

trum zou moeten worden, dan wel de evaluatie voor

Bezuidenhout. Als gevolg van de formering van een nieuw

college van B&W na de verkiezingen en het uitzetten van

(nieuwe) beleidslijnen zal dit niet eerder dan dit najaar in

gang kunnen worden gezet, zo is de verwachting. 

Op de korte termijn wordt wel bekeken of de handhavings-

vraagstukken omtrent de geconstateerde overlast nader

bekeken kunnen worden. De wethouder heeft toegezegd

hier op korte termijn op terug te komen bij het bewoners-

platform.

Wijkschouwen in West
Het afgelopen kwartaal zijn er in Bezuidenhout-West verschillende wijkschouwen verricht.

Deze schouwen hebben zowel overdag als in de avonduren plaatsgevonden. De gemeente is in

wisselende samenstelling vertegenwoordigd geweest, waarbij Mariëlle Zomerschoe en stads-

deeldirecteur Lilianne Blankwaard een rode draad zijn gebleken bij deze bezoeken. Goed om te

zien dat de leefbaarheid van de wijk onder de aandacht is bij het stadsdeel. Daarnaast hebben

volksvertegenwoordigers van de fracties van D66 en PVDA in deze periode kennis kunnen

maken met (bewoners van) de wijk Bezuidenhout-West. Voor de komende periode zijn o.a. ver-

tegenwoordigers van de VVD-fractie uitgenodigd om kennis te komen maken met de wijk. 

Lichtmast in het groen in een binnentuin.

Parkeren/overlast



Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

Klaar voor het voorjaar

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

 

 

 

 

 

    

EN gratis poffertjes!

.Met het Meemaaktheaterr.

Meer groen, minder zwerfvuil! 

.oor kinderen van 0 tot 12 jaarr.VVoor kinderen van 0 tot 12 jaar

oensdag 13 juniWWoensdag 13 juni

Johannes Camphuijsstraat

Buitenspeeldag Speeltuin 13 j

 van 13.00 tot 16.00 uur
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ops,

 

 

 

 

 

    

Kapsalon La Martina.

. Spar Angela, Buutveld Vis&Snacks, M.m.vv. Spar Angela, Buutveld Vis&Snacks, 

Dansen Muziek Buurtbarbecue 

ervelwind WWePiratenschip 

 van 12.00 tot 17.00 uurZondag 24 juni

van 12.00 tot 20.00 uurZaterdag 23 juni

Zomerfeest Stuyvesantplein
23/24 juni

Creatieve workshops,

Theater

 

 

 

 

 

    

Biologisch eten!erras TTeMuziek 

eel workshops! VVeel workshops! Luchtkussen 

Meer dan 30 kramen.

oor een duurzame wijk!  VVoor een duurzame wijk!  

van 12.00 tot 17.00 uurZondag 1 juli 

(IJsclubpad)

Ecomarkt langs de Schenk 1 juli

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    a.ruting@voorwelzijn.nl of      0619044347

Meld je aan als vrijwilliger!
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Mevrouw Doll was tevens bestuurslid bij de Stichting Alt-

lantikwall, Museum Scheveningen en de Stichting Straat-

consulaat. Daarnaast was ze jaren actief in de Haagse

politiek, onder meer als gemeenteraadslid voor het CDA en

voorzitter van de afdeling CDA-Den Haag. Samen met haar

man Michel Doll is zij in ook de initiatiefneemster geweest

voor de komst van het Cross of Nails uit Coventry naar het

Bezuidenhout en de stad Den Haag. Dit Cross of Nails is ge-

construeerd uit oude spijkers die afkomstig zijn van de ge-

bombardeerde kathedraal uit Coventry in Engeland. Veel

ooit gebombardeerde steden bezitten intussen in hun ker-

ken een replica van dit Cross of Nails. Het is na de oorlog

het symbool geworden voor internationale vrede en ver-

zoening. 

De eerste vraag die ik Mevrouw Doll stel is hoe zij denkt

over de eer die haar te beurt gevallen is. Daar hoeft zij niet

lang over na te denken: ‘Mijn gedachten gingen onmiddel-

lijk uit naar de mensen die dit hebben mogelijk gemaakt, in

de eerste plaats mijn man en kinderen. Want wat was ik

vaak weg. Of kwam ik laat thuis’. Mevrouw Doll oogt zeer

actief, ook als zij op een stoel zit. Het lijkt of zij ieder mo-

ment kan opspringen om weer ergens mee aan de slag te

gaan. 

In 1978 kwam Mevrouw Doll met haar gezin naar Den

Haag, Bezuidenhout, naar het huis waar zij nog altijd met

haar man woont. Eerder had zij in Amsterdam biologie ge-

studeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens

gaf zij les op verschillende middelbare scholen. Na een

korte tijd woonachtig te zijn geweest in Rotterdam, ves-

tigde het gezin zich in Den Haag, vanwege de werkzaam-

heden van haar echtgenoot. 

Als ik Mevrouw Doll vraag welk onderdeel van haar vele

vrijwilligersactiviteiten haar het meest met trots vervuld,

hoeft zij niet lang na te denken: De mede-realisatie van de

herdenking van het bombardement op het Bezuidenhout.

In 1994 richtte zij met twee andere wijkbewoners de stich-

ting 3 maart ‘45 op. Aanvankelijk was er weinig belangstel-

ling. Maar Mevrouw Doll is niet iemand die snel opgeeft. Ze

bezocht talloze instanties en bedrijven om de handen op

elkaar te krijgen. En dat wierp zijn vruchten af. Het lag aan-

vankelijk in de bedoeling om een eenmalige herdenking te

organiseren. Er werd een zaal in het kantoor van Nationale

Nederlanden ter beschikking gesteld. Daarin werd een fo-

totentoonstelling gerealiseerd. Op grote schermen waren

foto’s te zien in drie categorieën: foto’s van Bezuidenhout

50 jaar voor het bombardement, foto’s kort na het bombar-

dement en foto’s van herdenking jaarlijks terug te laten

keren in een bescheidener vorm. Jaarlijks wordt nu rond 3

maart een herdenking gehouden met kranslegging bij het

Juliana van Stolbergmonument, op de kruising Juliana van

Stolberglaan en de Koningin Marialaan. Tevens vinden die

dag in dit kader een oecomenische dienst plaats in de

Christus Triumfatorkerk en een concert in het Koninklijk

conservatorium. 

Mevrouw Doll herinnert zich nog goed de hectische dagen,

voorafgaand aan en tijdens die eerste herdenking in 1995.

‘Het was een bizar druk, maar ook fantastisch jaar’. Uitein-

delijk wist ze met haar enthousiasme overal geld vandaan

te toveren, maar er werd vooral heel veel hulp in natura

aangeboden. 

Al met al is Mevrouw Doll een groot voorbeeld en een in-

spiratiebron voor veel wijkbewoners. 

De Stadspenning van de gemeente Den Haag is aan 

Mevrouw Jeannette Doll toegekend voor haar gehele staat

van dienst.

Jeanette Doll, een buur om trots op te zijn

Op voordracht van wethouder Karsten Klein kreeg Mevrouw Jeannette Doll uit het Bezuiden-

hout op 6 januari 2018 de bijzondere Stadspenning van de gemeente Den Haag uitgereikt. 

Mevrouw Doll ontving deze bijzondere erkenning voor haar grote inzet als vrijwillig bestuurder

bij diverse organisaties, onder andere bij de Stichting Nationale Herdenking ’s Gravenhage.

Mevrouw Doll voor haar woning aan de Schenkkade. 

(Foto: Koen de Lange)

Elles Pleijter



(Advertorial)

Zoals bekend kunt u deelnemen in het project door te inves-

teren in een aantal zonnepanelen dat past bij uw energie-

verbruik. Geen gedoe op eigen dak, maar wel zelf 100%

duurzame energie opwekken in uw eigen buurt. 

In aanwezigheid van enkele tientallen buurtbewoners en

betrokkenen gaf wethouder Joris Wijsmuller op een koude

zaterdag 24 februari het startsein voor de aanleg. Ten zui-

den van het IJsclubpad, het fietspad dat door het gebied

loopt, bouwt Energie van Hollandsche bodem een zonne-in-

stallatie met 5.719 panelen. De stroomopbrengst is vergelijk-

baar met het verbruik van ongeveer 500 huishoudens. 

Ecopark

Ten noorden van het fietspad is een eco-zonnepark in voor-

bereiding. Dat wordt een park voor duurzame energie- en

voedselvoorziening. Het is een mooi initiatief van Fred en

Helena Verhaaren van Helena Sustainable Innovations

samen met Energie van Hollandsche bodem. 

Fred leidde de aanwezigen rond door het ecopark, waarvan

de contouren al zichtbaar zijn. Bomen zijn al geplant, de

paddenpoel is klaar en de moestuin gereed om de komende

seizoenen oogsten op te leveren.

In het ecopark komen enkele honderden zonnepanelen, in

een begrijpelijkerwijs, ruimere opstelling dan het zuidelijke

gedeelte van het zonnepark. Beide zonneparken gaan

samen in totaal 2 MWh aan stroom produceren. 

Inschrijven

De inschrijving voor (zuidelijk deel van) Zonnepark ’t Oor is

nog open tot 1 mei. Particulieren en kleine ondernemers die

gevestigd zijn in postcode 2244, 2245, 2511, 2514, 2591, 2592,

2593, 2594, 2595 en 2596 kunnen nog meedoen en zich aan-

sluiten bij de 74 inschrijvers tot dusverre. Deelnemen kan

vanaf twee panelen. Een zonnepaneel kost eenmalig 

€ 336. Daarnaast betaalt u alleen voor de eerste twee jaar 

€ 13 per paneel (o.a. administratie, onderhoud en verzeke-

ring). De opbrengst verrekent u met uw energierekening.

Weliswaar is de aanleg van het ecopark al in volle gang, in-

schrijven voor deelname is (nog) niet mogelijk. Dat kan na

de zomer wel. Aanmelden als belangstellende kan al wel. 

Ook voor Leidschendam en Voorburg

De voorwaarden om mee te doen zijn voor beide delen van

het zonnepark in alles gelijk. Wel is er één verschil en dat is

dat in het ecopark ook huishoudens en ondernemers uit

Leidschendam en Voorburg mee kunnen doen. Inschrijven

staat - na de zomer - open voor huishoudens en onderne-

mersmet postcode 2272, 2261, 2262, 2264, 2265, 2266, 2271,

2273, 2592 of 2593.

Voor meer informatie: www.evhb.nl en 

www.helena-innovations.nl

Het terrein aan de Loolaan tussen de twee spoor-

verbindingen zal er vanaf de zomer anders uit gaan

zien dan nu. Dan is het eerste deel van zonnepark 

’t Oor klaar en glinsteren de panelen fietsers, wan-

delaars die kun hond uitlaten en passerende trein-

en tramreizigers tegemoet. 

Bouw Zonnepark ’t Oor (Loolaan) gestart 
én u kunt nog meedoen

Joris Wijsmuller (gemeente Den Haag) en Erik Zweers (Energie van

Hollandsche bodem) geven startsein.

Terrein zuidelijk deel Zonnepark 't Oor.

Aanwezigen startsein aanleg Zonnepark 't Oor.
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‘De overlast is van epische proporties’, klaagt Maaike Pe-

terse over het gekrijs van de meeuwen bij haar in de straat.

‘Overlast’ is dan nog te zacht uitgedrukt, vindt Peterse, ei-

genlijk is er sprake van ‘terreur’ van meeuwen die vuilnis-

zakken openscheuren en mensen zelfs aanvallen. ‘Ik moest

echt bukken.’ 

Peterse is de eerste om haar woorden een beetje te relati-

veren (‘Eerste Wereldprobleem’ ), maar de inwoonster van

de Merkusstraat heeft wel degelijk last van de meeuwen

die vanaf maart maandenlang bivakkeren op de Bezuiden-

houtse daken. ‘Ik word er echt wakker van en ik ben echt

niet de enige in de straat.’ 

Peterse klopte aan bij de commissie die in het leven is ge-

roepen om de jaarlijkse invasie van meeuwen in onze wijk

in te dammen. Van het wijkbudget van € 50.000 kan de

commissie tweederde besteden aan bestrijding van de

overlast. "De opzet was om eerst een jaar te experimente-

ren met allerlei middelen om te voorkomen dat de

meeuwen zich ook dit jaar weer op de daken gaan neste-

len", zegt commissielid Harold Vogelaar, die een namaak-

valk op zijn dak heeft wapperen om meeuwen mee af moet

schrikken. Zelf ervaart hij op een bovenste etage aan de

Van Reesstraat ‘een milde vorm van overlast’, zonder dat hij

een nest direct boven zijn hoofd heeft.

Nadat de experimenten hebben uitgewezen welke bestrij-

dingsmiddelen echt helpen, zou in het meeuwenseizoen

van 2019 pas vol de aanval worden geopend. ‘Maar zo ont-

zettend veel mensen smeekten om nu al middelen in han-

den te krijgen dat we de acties aan het opschalen zijn’, zegt

‘De overlast is van epische proporties’,

klaagt Maaike Peterse over het gekrijs van

de meeuwen bij haar in de straat. ‘Over-

last’ is dan nog te zacht uitgedrukt, vindt

Peterse, eigenlijk is er sprake van ‘terreur’

van meeuwen die vuilniszakken open-

scheuren en mensen zelfs aanvallen. ‘Ik

moest echt bukken.’ 

Vogelaar. De commissie bestelde honderd nepeieren, die

bewoners in setjes van drie in een nest kunnen leggen. Als

het plekje bezet lijkt, komen meeuwen daar niet meer nes-

telen. Het is vooral van belang om de beesten weg te hou-

den, want zitten ze eenmaal op hun eigen stekkie, dan zit

verjagen er niet meer in omdat de vogels beschermd zijn. 

Verder zijn er nog fluitlinten en spiegellinten die bewegen

in de wind en geluiden en schitteringen produceren die de

meeuwen op afstand houden. ‘Dat vinden ze irritant’, zegt

Vogelaar.

Meer dan zeventig mensen hebben zich gemeld die last

hebben van een meeuwennest vlak boven hun hoofd. ‘Als je

een plattegrond met de meldingen bekijkt zie je een con-

centratie aan de kant van de Vlaskamp’, stelt Vogelaar vast.

Hij noemt dit patroon een ‘stille hint’ voor de oorzaak van

de meeuwenoverlast: de ruime voorraad voedsel die de

meeuwen in onze wijk voorhanden hebben. ‘s Zomers is het

grasveld aan de Vlaskamp een geliefde plek voor picknick

en barbecue, en het hele jaar door staan er in de wijk vuil-

niszakken soms urenlang langs de straat. ‘Een Walhalla

voor meeuwen’, aldus een van de bewoners die zich meldde

bij de commissie.

Het zou in ieder geval een goed idee zijn om de dikke gele

vuilniszakken die meeuwen niet open kunnen krijgen, nog

beter beschikbaar te stellen, vindt Vogelaar.

Maaike Peterse uit de Merkusstraat kan zich daar wel in

vinden, maar moet er ook een beetje om lachen. ‘Die gele

vuilniszak heeft een meeuw in een kwartiertje open.’ Op

haar komt de aanpak nog wat fragmentarisch over. En op

verzoeken aan de gemeente om het huisvuil wat eerder op

te halen, heeft ze nooit wat teruggehoord, terwijl de situa-

tie alleen maar erger wordt. ‘Het loopt gewoon uit de hand.

Meeuwen horen aan de kust en daar moeten ze ook blij-

ven.’ 

John Hermse

Gele vuilniszakken; daar houden meeuwen niet van.

De strijd tegen de meeuw



Parels 10 jaar

Van kunst, sieraden en muziek tot oldtimers, 

verhalen, tuinen en meer

Speciaal voor PARELDKIDS o.a. Breakdance, 

Rap en Graffiti workshops 

Laat je verrassen dit weekend en ga op ontdekkingsreis 

in je eigen wijk!

Feestelijke opening: 9 juni om 10.00 uur, 

Oldtimer parkeerterrein van Meeùs in de Carpentierstraat

Download de brochure via www.parelsvanbezuidenhout.nl

of haal hem op bij het Wijk-en Dienstencentrum 

en Stadsdeelkantoor.

10-jarig jubileum ‘Parels van Bezuidenhout’

9 & 10 juni 11.00 - 16.30 uur

Bewonder passies en talenten van zo’n 50 wijkgenoten!
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Short
■ ■ ■ A trial has been started with money from the mu-

nicipality against the nuisance of gulls in the neighbor-

hood. Money is also available for greening of roofs.

■ ■ ■ Bezuidenhout has a second district agent, Peter

Hoogeveen. In this edition, his first column.

■ ■ ■ More and more residents are dealing with ground-

water problems. What you can do about it, you can read

here: www.bezuidenhout.nl/grondwateroverlast.

■ ■ ■ An app has been developed that maps the quality

of life in Bezuidenhout. This shows how air quality, noise

standards and inconvenience of train, tram and road.

■ ■ ■ On April 23, 2018 you can join in the Haagse Bos

with forester Jenny van Leeuwen on StinsenSafari. The

forester tells everything about the rich history of this

historic city forest and about the mythical stories of the

spring flowers. Location: gather at the entrance of the

Haagse Bos, at the Boslaan in The Hague, diagonally be-

hind the Malietoren. The costs are € 7.50. Registration re-

quired: via j.leeuwen@staatsbosbeheer.nl

■ ■ ■ Forum Bezuidenhout is a Facebook page, created

by the resident residents Pierre and Alexa Petit. There

can be discussions about current issues that play in the

neighborhood. The intention of the initiators is to inc-

rease the involvement of the residents. For more infor-

mation:

https://www.facebook.com/forumbezuidenhout

■ ■ ■ The summer exhibition Open

Garden with Kunst ter Plekke starts

this year on 2 June in the gardens of

the Nature Gardens Association de

Groene Schenk at the IJsclubpad 1,

next to the Nieuwe Veenmolen. The

artists will exhibit their diverse ob-

jects, including ceramics, wood,

glass and stone, all over the gar-

dens. Visiting times: weekends from

2 June to 1 July from 12:00 to 17:00.

■ ■ ■ An International Earth Day celebration is happe-

ning in Bezuidenhout on Saturday, April 21st from

11:00am-3:00pm. Location: Christus Triumfatorkerk, 

Juliana van Stolberglaan 154. More info:

https://earthdaynetherlands.com/

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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Cycling

Having lived in Bezuidenhout for almost 15 years, I

don’t really count myself as an expat, until it

comes to cycling. It was only when my son started

cycling lessons at school that I finally got back on

the saddle and realised what I had been missing

out on for years! 

Bezuidenhout has a range of bike shops catering

for all tastes and small maintenance workshops

are dotted around in side streets where you might

least expect them.

Van Woerden Tweewielers is one of the oldest fa-

mily run businesses in Theresiastraat, having star-

ted in 1953. With people needing reliable

transport, but money being tight after the war,

van Woerden Senior started renting out mopeds.

The distinctive bicycle shop on the corner of the

Spaarwaterveld is now run by John and his son

Robin. They told me that they have many expat

customers and had this practical advice for

newcomers looking to start cycling:

■ When choosing a bike, look for something that

    is the right size for your build 

■ Make regular bike maintenance a routine- 

    inflate tyres monthly, and tighten and grease

    the chain every 2-3 months

■ Service your bike regularly with a bike 

    specialist- prevention is always better than cure. 

■ Invest in strong locks and chain your bike to a

    post or tree.

■ Choose a quiet area to start - Meijendel and 

    Clingendael are perfect cycling spots!

With the arrival of Spring it’s a perfect opportu-

nity to make the most of our beautiful neighbour-

hood and if you are not sure if cycling is for you,

why not rent a bike from Van Woerden or at an OV

point?

Lorraine Wittenberg

Do you have an interesting story to share with our

expats? Feel free to get in touch: expatpagebzdh-

news@gmail.com

EXPATS
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag

Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl
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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. Het volgende nummer, Be-

zuidenhout Nieuws 63, wordt bezorgd in

de week van 24 – 30 september 2018.

Deadline voor kopij en advertenties: 

18 september.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Evelien ter Meulen, 

Eric Stins (eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, 

John Hermse, Mark Hoogland, 

Elles Pleijter

Fotografie Koen de Lange en 

Willem Verheijen

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

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

Het gele kruis op de schors van de kastanjeboom belooft
niet veel goeds. De meer dan 80 jaar oude boom op de
hoek van de Wilhelminastraat en de Bezuidenhoutseweg is
na een storm van vorig jaar niet meer stabiel en wordt ge-
kapt. Het is een van de laatste bomen die de oorlog en het
bombardement hebben overleefd. Eerder verdween de
oude kastanje bij het Stuyvesantplein. Er zijn nu nog drie
bomen over die de donkere dagen van 1945 hebben meege-
maakt: de twee kastanjes bij het Emmapark en de beuk
achter het Zandvliet College. (Foto: Koen de Lange)

5 Matige opkomst bewonersbijeenkomst

7 Als de rook om je hoofd is verdwenen

9 Opladers in Hagenaartjes

13 Haagse Bos, een kermis van ontucht

15 Wat de boer kent, dat eet hij zeker

19 Nieuwe actie tegen weesfietsen

27 Een uit de hand gelopen hobby

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



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.

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

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: 

bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut
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Een handjevol wijkbewoners, zo’n dertig in totaal, bezoch-

ten op 23 mei de jaarlijkse bewonersvergadering. En dat is

opmerkelijk, want er zijn meer dan genoeg onderwerpen

waarover op straat wél veelvuldig wordt gesproken maar

die kennelijk onvoldoende stimuleren om massaal naar

zo’n bijeenkomst te komen. Neem de 30.000 euro, beschik-

baar gesteld door de gemeente, om de meeuwenoverlast

aan te pakken. Er wordt geëxperimenteerd met verschil-

lende oplossingen, zoals nepeieren, fluitlint en vliegers. De

laatste twee veroorzaken geluid, volgens sommige bewo-

ners overlast. Maar belangrijker: het werkt niet. Het geluid

zou de meeuwen moeten verjagen, maar het tegendeel ge-

beurt. Onder een van de fluitlinten werd een nest aange-

troffen waar de meeuwen ongestoord zaten te broeden;

kennelijk beviel het geluid de dieren beter dan de mensen.

Zodra het broedseizoen voorbij is, zal de werkgroep die zich

hiermee bezighoudt de resultaten evalueren. Verwacht

wordt dat zwaarder geschut zal worden ingezet.

Er is ook goed nieuws. Bezuidenhout floreert als nooit te-

voren. De wijk telt 250 zeer actieve vrijwilligers, die zich in-

zetten voor evenementen zoals straat- en parkfeesten,

vrijmarkt, de schaatsbaan en het volleybalveld, Parels,

sportwedstrijden, de exploitatie van Bezuidenhut, de web-

sites en de uitgave van het wijkblad en ook zitting hebben

in werkgroepen die het leven, wonen en werken in Bezui-

denhout bewaken en veraangenamen. Denk hierbij aan

duurzaamheid, leefbaarheid, de hoogte van nieuwe wo-

ningbouw. Naast die 250 man (en vrouw) zijn er nog eens

80 vrijwilligers die incidenteel inzetbaar voor hand- en

spandiensten. Wilt u ook wat doen? Het wijkberaad is nog

op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie; het kost

u niet meer dan één avondje per jaar. Aanmelden bij het

WDC, Johannes Camphuijsstraat 25 of per mail: 

wijkberaad@bezuidenhout.nl

Matige opkomst bewonersvergadering

Stille getuige bombardement geveld

Met het kappen van de ruim 80-jarige paardenkastanje

op de hoek van het Emmapark met de Bezuidenhoutse-

weg is onlangs een van de overlevers van het bombar-

dement op Bezuidenhout in 1945 geveld. De boom was

niet meer stabiel na de storm van vorig jaar. Twee an-

dere kastanjes aan het Emmapark en de beuk achter het

Christelijk Lyceum Zandvliet staan nog wel overeind als

stille getuigen. (Foto’s: Koen de Lange)

Uw mening

!
Hondenpoep

Ik baal dat er keer op keer op de stoeprand een grote hoop stront van een grote hond is

blijven liggen. Waarom ruimt de eigenaar van de hond dit niet zelf op? Dit is toch een

verplichting; staat beschreven in de politie/gemeentelijke verordening. Ik ben blij dat de

gemeente heeft toegezegd om meer op deze overtreding te gaan handhaven. 

Robert Boer, wijkbewoner

Meeuwen

Wilt u aan de mevrouw in de Merkusstraat doorgeven dat een paar druppels chloor in de

vuilniszak wonderen doen? De meeuwen ruiken dit en laten de vuilniszak met rust. Het

beste werkt het een beetje onderin en een beetje bovenin de zak. Dit is een oud middel-

tje, wat ik jaren geleden van mijn man heb geleerd.

Hester Visser, wijkbewoner

Een matig gevulde zaal; zo’n 30 wijkbewoners bezochten de vergadering. 

!



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Wim Groeneweg had al een postzegelwinkel aan de Juliana

van Stolberglaan toen hij in 1986 de naastgelegen sigaren-

zaak overnam. "Omdat ik uit een middenstandsgezin kom,

wilde ik graag fulltime zelfstandig ondernemer worden. Dit

was een mooie gelegenheid, omdat ik de wijk kende en mijn

postzegelhandel mee kon nemen." Door de rookwaar met

andere zaken te combineren, kreeg Groeneweg het vanzelf

drukker. "Zo ben ik later in kantoorartikelen gegaan, in tijd-

schriften, boeken en cd's en heb ik op nummer 272 nog een

winkel in cadeaus en grenen meubelen gehad. Daardoor

moest er ook personeel bij. Op het hoogtepunt in de jaren

'90 waren we met vijf."

Hoewel hij na de overname van de zaak naar Leidschendam

verhuisde, voelde Groeneweg zich altijd prima thuis in Be-

zuidenhout. "Het is een leuke wijk die iets aparts heeft, ei-

genlijk een dorp op zich. Dat is een van de redenen waarom

Bezuidenhout nu zo in trek is."

Gevoeliger

Door de jaren heen zijn de rookwaren voor Groeneweg (zelf

nog steeds sigarenroker) de belangrijkste klantentrekker ge-

bleven. Andere producten bleken gevoeliger voor verande-

ringen in de maatschappij. "Het verzamelen van postzegels

stortte in, grenen meubelen verdwenen weer en er wordt

minder gelezen." Het aantal rokers is wel teruggelopen,

maar volgens Groeneweg niet spectaculair. Zo verwelkomde

hij buitenlanders als nieuwe klanten. Wat hem wel de helft

van zijn tabaksomzet kostte, was de komst van de Spar aan

het Stuyvesantplein.

Reden voor Groeneweg om binnenkort (waarschijnlijk in

juli) te stoppen, is dat hij in oktober de AOW-gerechtigde

leeftijd bereikt. "Ik moet wel zeggen dat ik het niet gered

had, als het pand niet van mij was geweest. De huur is het

probleem van de meeste middenstanders, omdat je met

kleine winstmarges werkt. De fabrikanten maken het je ook

niet makkelijker om als specialist te overleven." Als zijn win-

kel straks gesloten is, ziet Groeneweg van de vroegere ta-

bakszaken in de wijk alleen Primera Roy van den Hoogen

aan de Theresiastraat overblijven. "De verkoop wordt over-

genomen door de supermarkten, maar je mist wel het uit-

gebreidere aanbod en de service van de specialist. En

bovendien verdwijnen met de winkels ook de daarbij ho-

rende sociale contacten." 

Als de rook om je hoofd is verdwenen

Roeland Gelink

Decennialang waren Bezuidenhoutse sigarenzaken dagelijks mijn eerste halte-

plaats op weg naar school en kantoor. Na de sluiting van Sigarenmagazijn Fet-

ter aan de Theresiastraat en Tabac & Gifts Groeneweg zijn zij straks bijna

allemaal in rook opgelost.

Wim Groeneweg: “Fabrikanten maken

het je niet makkelijker om als specia-

list te overleven.” 

(Foto’s: Koen de Lange)



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

- Gebrek aan spankracht
- Rimpels en lijntjes
- Zonbeschadigde huid
- Ouderdoms- en pigmentvlekken
- Littekens
- Grove poriën
- Acné

Dé huidverbeteringsmethode bij:

Maak een afspraak voor 
een gratis en vrijblijvend 

intakegesprek.

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Paulinastraat 88

2595 GK Den Haag
www.salonnolliekleijheeg.nl

06 23659531

Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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Kom genieten van de prachtige groene tuinen bij de

Schenk en het zomerse weer!

Het festival wordt om 12.00 uur geopend door Jacob Snij-

ders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout. Nie-

mand kent Bezuidenhout (en het Stadsdeel) beter dan

Jacob, die een verrassende terugblik en toekomstvisie

voor een Duurzaam Bezuidenhout zal geven.

Op het Eco festival zijn meer dan 30 kramen met infor-

matie/dialoog, verkoop van biologische producten, kunst

en inspirerende Workshops. Ook zijn er veel dingen te

doen voor de kinderen en dat allemaal in de groene bloei-

ende omgeving van de tuinen en de Schenk. 

Er is informatie/dialoog over “Duurzaam wonen en leven

in Stadsdeel Haagse Hout” met Hou van je Huis, de Wo-

ningwijzerwinkel, Werkgroep Duurzaamheid BZH, het To-

verbosch, Operatie Steenbreek, Compostbakkers,

Vogelbescherming, AVN, Dierenbescherming, de Tuinen

van Mariahoeve, Tuinvereniging ATV Loolaan, Eigen Ar-

beid en Natuurtuinen “De Groene Schenk”, het Repareer-

café en nog veel meer. 

En er is van alles te koop voor zachte prijzen; biologische

en recycle producten zoals honing, groenten, aarde, wijn,

kunst, houtwerk van de houtdraaier, keramiek, poppen

etc. Bij de kantine van de ATV Loolaan is een terras met

bio eten en drinken en natuurlijk muziek! Danella Smith,

Namibische sing-a-songwriter, neemt je mee op een

avontuur met liedjes in het Afrikaans en Engels. 

Voor oud en jong zijn er gratis Workshops: aardappelen

stempelen, stenen schilderen, wilde bloemenschikken,

Eco-cosmetica maken, recycling van leer, Repair kids en

nog meer! De Workshops worden allemaal verzorgd door

bewoners van Haagse Hout. Voor de kinderen is er tot

slot nog een Luchtkussen, waterdiertjes vangen en varen

over de Schenk

En, wie wil kan onder begeleiding van Natuurlijk Nicole:

Wandelen langs de Schenk, zowel op zondag 1 juli gratis

als op afspraak op andere data. Op het Ecofestival kunt u

actieve wijkbewoners ontmoeten, uw licht opsteken wat

er allemaal te doen en te koop is in het groenste Stads-

deel Haagse Hout.

Voor meer informatie neem contact op met: 

Nicole Mekel E: nicole.mekel@casema.nl 

T: 06- 26668727 - www.natuurlijknicole.com

Bij wijze van experiment zijn in de Jacob Mosselstraat tien Hagenaartjes met laadpunten

geplaatst, waaraan elektrische auto’s kunnen worden geladen. De paaltjes staan aan de

kant van de oneven huisnummers tussen de Juliana van Stolberglaan en de 2e Louise de

Colignystraat. Het aantal laadpunten in dit deel van de Jacob Mosselstraat gaat hiermee

van 4 naar 10. De laadpunten zijn vanaf 20 parkeerplekken te gebruiken. Bij de paaltjes

komen geen gereserveerde parkeervakken voor elektrische auto’s. De verwachting is dat

er altijd wel een parkeerplaats en vrij laadpunt te vinden is. De proef duurt tot het einde

van het jaar.

Eco-festival langs 

de Schenk
Zondag 1 juli van 12.00 tot 17.00 uur Langs de

Schenk, op het IJsclubpad van ATV Loolaan tot aan

Natuurtuinen De Groene Schenk en De Nieuwe

Veenmolen.

Groene tuinen langs de Schenk.

Opladers

(Foto’s: Willem Verheijen)



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

w w w . a l e x a n d r i a b v . n l

9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 29 beoordelingen

9 & 10 juni 11.00 - 16.30 uur

10-jarig jubileum ‘Parels van Bezuidenhout’

Speciaal voor en door PARELKIDSParels 10 jaar

9 juni 11.00 - 16.30 uur: Spaarwaterveld

Super gave workshops! Breakdance, Rap en Graffiti. 

9 juni 11.00 - 16.30 uur: CT Kerk

Bewonder prachtige kunst van leerlingen van de

Nutsschool, dr. M. M. den Hertogschool en Van

Hoogstratenschool met als thema 

‘Wat is jouw passie?’
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Kort
■ ■ ■  Sinds een maand beschikt het

voormalige ministerie van SZW, tegen-

over NS-station Laan van Nieuw Oost

Indië, over een overdekte en bewaakte

fietsenstalling. Voor 15 euro per maand

krijg je een persoonlijke pas die 24 uur

per dag, zeven dagen per week, toe-

gang geeft tot de stalling. De stalling

biedt naast de traditionele fiets ook

ruimte aan e-bikes, bakfietsen en scoo-

ters. Voor meer informatie: 

www.fietsenstallinglaanvannoi.nl

■ ■ ■  Het grootste persbureau van Ne-

derland, het ANP, is neergestreken in

onze wijk. Het zetelt sinds kort in het

WTC aan de Prinses Beatrixlaan. Het

ANP, sinds kort eigendom van Talpa

Network van John de Mol, voorziet na-

genoeg alle Nederlandse kranten, radio-

en tv-stations, week- en opiniebladen

en nieuwssites van binnen- en buiten-

lands nieuws. Met de overgang van de

Plaspoelpolder in Rijswijk naar het WTC

in Bezuidenhout is het ANP terugge-

keerd naar Den Haag, waar het altijd in

de buurt van het centrum van de (poli-

tieke) macht was gevestigd.

■ ■ ■  De Nieuwe Veenmolen of Bosch-

molen in de Schenkstrook werd afgelo-

pen maand gerestaureerd. De kap kreeg

een nieuwe bekleding. Deze poldermo-

len dateert uit 1654 en bemaalde

samen met molen de Vlieger in Voor-

burg de Veen- en Binckhorstpolder. De

Nieuwe Veenmolen is eigendom van

het Nederlands Instituut van Aanne-

mers Grootbedrijf (NIVAG). Eenmaal per

maand wordt gemalen om de doorstro-

ming van de sloten rond de molenwerf

te bevorderen.

■ ■ ■  In het WTC aan de Prinses Be-

atrixlaan is een week lang actie gevoerd

tegen gedwongen prostitutie. In totaal

werd deze actie op 33 locaties in Neder-

land gevoerd. Het was een opvallend

gezicht: in de hal van het WTC zaten

vrouwen twaalf uur lang opgesloten in

twee stalen kooien. Bezoekers konden

geld doneren om de prostitutie te stop-

pen. In het WTC werd 31.000 euro opge-

haald (stand bij het ter perse gaan van

dit blad). Meer info: www.lockmeup.nl

Zie voor al het nieuws in de wijk:

www.bezuidenhout.nl
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Goede buur

Er stond een meisje te huilen bij het station. Ik fietste langs en zag

haar staan, keek niet naar haar om. Ik fietste door. Had ik om moeten

kijken, af moeten stappen en rechtsomkeert maken, vragen wat eraan

scheelde? 

Misschien wel. Maar ik fietste door. Ik keek toch om. Ze stond er nog

steeds, in tranen. Niemand stopte. Iedereen had haast en fietste langs

haar, op weg van Bezuidenhout naar de stad.

We wonen in een stad. Stadsmensen kijken niet naar elkaar om. Zeg-

gen ze. Fietsen gewoon langs elkaar heen, stappen niet even af. 

De wijkagenten van Bezuidenhout plaatsten begin vorige maand

twee foto’s op Twitter, van een bed waarin niemand zou willen liggen

en van een toilet dat je met geen vinger aan zou willen raken, laat

staan erop plaatsnemen. Tijden niet schoongemaakt, vies en verwaar-

loosd, vast even vies en verwaarloosd als de wijkgenoot die nog wel

gewoon sliep in dat bed en zat op die pot. Aan het huis was af te

lezen dat deze buurman al veel te lang niet meer voor zichzelf kon

zorgen. En: niemand die naar hem omkeek, afstapte, omkeerde en

vroeg wat eraan scheelde. 

Tot de agent voor de deur stond. Eindelijk iemand die aan de bel had

getrokken, uit mededogen, uit burgerplicht, nabuurschap, of mis-

schien ook wel uit opgekropte ergernis over een buurman die zijn

buren steeds meer tot last begon te worden.

Een goede buur in Bezuidenhout is beter dan een verre vriend in de

Vruchtenbuurt, maar zijn Bezuidenhouters ook echt goede buren van

elkaar? Vast wel, ongetwijfeld wonen hier veel goede buren en ook

veel nabije vrienden. De wijk wemelt van de straten die de handen

ineen slaan: voor een feest, tegen de kap van bomen, voor de aanleg

van een mooi plein, voor een praatje of niet meer dan dag-dag-hoe-

is’t. Ook prima.

Maar toch: we blijven een stad, dacht ik toen ik een tweet las van een

kennis die vanuit Den Haag met vrouw en kinderen was verhuisd naar

een klein dorpje op het platteland, ergens in het noorden. Hij had er

binnen een dag meer buren gesproken dan gedurende dertien jaar in

Den Haag.

Hij woonde niet in Bezuidenhout, maar ik wel, en mij zou hetzelfde

kunnen overkomen als ik morgen wakker zou worden in een klein

dorp, waar ik iedereen zou groeten en veel dorpsgenoten zou kennen.

Maar daar hoef ik natuurlijk niet op te wachten. De volgende keer

stap ik af.

Komend weekend: Parels

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni vindt de tiende editie plaats van ‘de Parels van Bezuiden-

hout’. Het is een extra lange editie; twee dagen in plaats van één vanwege het tweede

lustrum. Wijkgenoten geven een kijkje in hun bijzondere keuken. De deelnemers aan de

Parels zijn te herkennen aan een vlag bij hun huis of bij een bijzondere locatie. Er valt veel

te zien, onder meer oldtimers in het bezit van Bezuidenhouters (parkeerterrein Carpen-

tierstraat), maar u krijgt ook uitleg. Zo zal Anneke van Aalderen in het WDC aan de Johan-

nes Camphuijsstraat niet alleen haar creaties op het gebied van bloemschikken laten

zien; ook geeft zij een demonstratie en uitleg over de bloemen en het groen. In totaal

nemen 52 personen/organisaties deel aan de Bezuidenhoutse Parels.

Parels 10 jaar



Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag    11.00 - 21.30

zaterdag                        12.00 - 21.30

zondag                         16.00 - 21.30

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

International sch
ool

VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

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!

Edith Pedicure



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  J U N I  2 0 1 8 13

Als we terugbladeren in de geschiedenis van dit unieke

stadsbos, zien we dat dit weleens anders is geweest. De

overlast en onveiligheid nam soms zulke grote proporties

aan, dat strenge maatregelen noodzakelijk waren. Om

hun geliefde jachtterrein te vrijwaren van stropers, ille-

gale houtkappers en andere ongewenste indringers stel-

den de Graven van Holland in 1350 Jacob Cats aan als

boswachter. Hij kreeg de opdracht en de bevoegdheid ie-

dereen die zich in het bos misdroeg aan te houden en te

beboeten of andere gepaste strafmaatregelen te nemen.

Van kwaad tot erger

Het kwaad bleek echter hardnekkiger te zijn dan gedacht,

zodat de boswachter het op een gegeven moment niet

allemaal meer aankon. Daarom besloot Philips De Goede

(1396-1467), Graaf van Holland, het jachtgebied af te slui-

ten met hekken en sloten. Er kwamen twee bewaakte

toegangen, waarvan een op de plek waar zich nu de Ko-

ninklijke Schouwburg bevindt, de zogeheten ‘Boschpoort’

of ‘Voorpoort’. De tweede, het ‘Boschhek’, werd aange-

bracht richting Wassenaar even voorbij het later ge-

bouwde paleis ‘Huis ten Bosch’. Wandelaars uit Den Haag

of daarbuiten, die zich netjes gedroegen, waren welkom

in het Haagse Bos. Zij moesten zich bij het in- en uitgaan

melden bij de portiers aan beide zijden van het bos.

De maatregelen konden echter niet voorkomen dat stro-

pers en bosdieven af en toe een onwelkom bezoek aan

het privéterrein van de Hollandse graven brachten. Als zij

door de boswachters in de kraag werden gegrepen,

moesten zij als boetedoening een waskaars offeren in de

St. Anthonis Kapel in het Haagse Bos.

Uitspattingen en vergaande ontucht

Om de vanwege de 80-jarige oorlog ontstane omvang-

rijke schuld aan het Haagse stadsbestuur te vereffenen,

droegen de Graven van Holland hun jachtterrein in 1576

over aan Den Haag. De stad stelde het natuurgebied ver-

volgens open voor het algemeen publiek. De uitstapjes

van de Hagenaars en andere natuurliefhebbers bleven

echter niet beperkt tot een rustig wandelingetje tussen

het groene loof. Regelmatig werd er op de open plekken

‘welig getierd en gewoeld’.

Vooral op feestdagen, zoals in het Pinksterweekeinde, lie-

pen de gebruikelijke eet- en drankpartijen flink uit de

hand. De autoriteiten spraken van ‘allerhande ongebon-

denheid en zeer verregaande ontuchtigheid’. Het stads-

bestuur ergerde zich dermate aan deze uitspattingen, dat

het in 1729 deze zogenoemde ‘Haagse Boskermis’ ver-

bood. 

Exhibitionisme en prostitutie

Na een langere periode van betrekkelijke rust veranderde

het vredige en vriendelijke aanzien van het bos in de

jaren dertig van de twintigste eeuw als een blad aan de

boom. Als gevolg van de beurskrach en de daarop vol-

gende economische crisis verspreidde de misdaad zich

over de statige wijk Bezuidenhout.

Het aangrenzende bos kreeg te maken met het frequente

bezoek van uitdagend geklede dames in het gezelschap

van haar beschermers, die er kennelijk niet op uit waren

om alleen maar de natuur te bewonderen. Daarnaast ver-

toonden zich tussen het loof regelmatig exhibitionisten,

spiritusdrinkers en andere duistere figuren. De politie had

haar handen vol aan de beteugeling van deze onge-

wenste gasten.

Haagse Bos, kermis van ontucht en uitspattingen
In het aprilnummer van Bezuidenhout Nieuws vertelt boswachter Jenny van

Leeuwen in een interview dat het aantal meldingen van rondzwervende daklo-

zen en wildkampeerders in het Haagse Bos, dikwijls met het achterlaten van

hun afval, erg meevalt. Meldingen vanuit een gevoel van onveiligheid komen

zelfs erg weinig voor, voegde zij eraan toe. ‘Het Haagse Bos is dus misschien wel

het best bewaakte bos van Den Haag’, zei Jenny letterlijk.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

De toegangspoort ‘Het Boschhek’ met portierswoning richting Wassenaar      



Bezuidenhoutseweg 193 

(1ste etage) 

2594 AJ  Den Haag

Telefoon: 070 385 76 30 

E-mail:

tandartspraktijk@waldent.nl

www.waldent.nl

mevrouw Sabrina Walden  tandarts

mevrouw Jo-Ann Walden  mondhygiëniste

Samen vormen wij een team met als doel u op maat 
goede mondzorg te bieden.

Niet iedere patiënt is hetzelfde, maar door u op uw gemak te stellen
denken we dat ook angstige patiënten bij ons op het juiste adres zijn.

Wij nemen nog patiënten aan!

Tandartspraktijk Bezuidenhout

wordt:HH
zorg

Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

Ben jij verpleegkundige - al dan niet zzp’er - en toe aan

een nieuwe uitdaging? Kom dan het thuiszorgteam van

de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout versterken.

Ook als je geen verpleegkundige achtergrond hebt,

maar je hebt schoonmaak ervaring en affiniteit met 

ouderen, dan ben je van harte welkom!

Geïnteresseerd? Bel naar 06 - 18505267 

of mail: info@hhzorg.nl "

Wij zoeken verpleegkundigen

Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring. 

Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen 

van uw uitvaartwensen. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag
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Bashar Sankari ging maar meteen met zijn fattayer de

straat op. Als je nieuw bent in de buurt, kun je jezelf maar

het best even voorstellen, zeker als je het eerste Syrische

restaurant van Bezuidenhout opent, aan de De Sillestraat.

Echt veel fattayer had hij gemaakt. “Iedereen vraagt: wat is

dit?” Pasteitjes zijn het, met kip of kaas of groenten. Voor

de Nederlandse keuken nog nieuw, in Syrië een alledaags

gerecht dat bij het ontbijt op de kaart kan staan, maar net

zo goed bij de lunch of het avondeten.

Kennismaken dus: de Syriër met iedereen die maar langs

liep, maar vooral: de Bezuidenhouters met eten uit Syrië.

“Dat is de strategie”, zegt Sankari: zijn klanten bekend

maken met gerechten die ze nog niet kennen, want wat de

boer kent, dat eet hij zeker.

Het zegt meteen ook veel over de menukaart van al-

Rayyan, die er op het eerste gezicht niet helemaal typisch

Syrisch uitziet. Mexicaans, met de nacho’s en de burrito’s,

Italiaans met pizza, en ook een American Burger. Ook stra-

tegie, legt Sankari uit. Hij heeft geleerd van Syrische colle-

ga’s elders in Den Haag. In restaurant Damas staan alleen

Syrische gerechten op de kaart. Gevolg: de eetgelegenheid

zit wel vol, maar alleen met Syriërs, maar geen enkele Ne-

derlander. Dat is niet Sankari’s idee. “Ik wil dat ook Neder-

landers naar mij toe komen en dan dingetjes proberen.” 

Dingetjes proberen. Fattayer dus, maar ook tabouleh, een

salade met heel veel peterselie. Het staat bij al-Rayyan op

de kaart tussen de tapas, de kleine hapjes. Baba ganoush

(een salade van gerookte aubergine), muhammara (dipsaus

met walnoten en paprika), falafel en kofte. Kofte? Dat ken-

nen we toch, van de vakantie uit Turkije? Maar nee, de Syri-

sche kofte is heel anders, bezweert Sankari, net als de fala-

fel, met heel andere kruiden. Allemaal met veel olijfolie,

niet uit Syrië, maar Grieks of Italiaans, want producten uit

zijn vaderland zijn hier nauwelijks te krijgen.

Komt er een Bezuidenhouter voor vertrouwd exotisch eten

als een burrito of een pizza, dan stopt Sankari er gratis een

paar fattayers bij. Allemaal onderdeel van de strategie: de

wijk aan het Syrisch eten krijgen. Er zijn al Nederlandse

klanten die alleen maar Syrische gerechten halen en om de

hoek, in de Stuyvesantstraat, heeft hij een klant die elke

dag langskomt. “Steeds beter”, antwoordt Sankari op de

vraag hoe het na ruim twee maanden gaat met zijn restau-

rant.

Zijn broodjeszaak in de Syrische hoofdstad Damascus had

hij maar twee jaar, aan de De Sillestraat wil Sankari beslist

langer zitten. Een soort snackbar noemt hij de zaak die hij

in zijn vaderland had, fastfood, met warme broodjes. In de

oude stad zitten de grote restaurants, zijn zaakje in een an-

dere wijk was maar klein. Sankari geeft de omtrek aan met

zijn armen achter de bar van zijn huidige zaak, die stukken

groter is.

Al te veel wil Sankari het niet meer hebben over zijn be-

staan in Syrië. Nadat hij in 2013 naar Nederland kwam wil

hij het slechtste deel van zijn leven achter zich laten, hij

richt zich liever op zijn toekomst in onze wijk, waar het

hem wel beviel toen hij een plaats voor zijn restaurant ging

zoeken. “Het is een goede plek, een rustige buurt en de

mensen zijn lief en aardig.”

Wat de boer kent, dat eet hij zeker
Nieuw in de wijk: een Syrisch restaurant, al-Rayyan, met fattayer, muham-

mara, tabouleh. Maar ook met pizza, burgers en burrito’s. Het idee: de 

Bezuidenhouters via vertrouwde gerechten iets nieuws laten proeven.

John Hermse

Iedereen vraagt: wat is dit?

(Foto’s: Koen de Lange)
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Info over de wijk in één oo

In het vorige nummer van Bezuidenhout Nieuws maakten we al melding van de

leefbaarheidsmonitor. Daar kunt u in één muisklik allerlei informatie vinden

over uw woonwijk, over het aantal bewoners, het aantal woningen, over de

bomen in uw straat, waar kinderopvang te vinden is en noem maar op. Wilt u

weten hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld in de straten in de buurt van de

Utrechtse Baan, waar de ondergrondse vuilcontainers zijn te vinden (altijd bin-

nen 75 meter van uw woning), hoeveel fietsplekken er zijn, hoeveel huisartsen

en tandartsen, u vindt het allemaal op de site

http://3dgeoviewer.nl/denhaag/bezuidenhout/#15/52.0843/4.341/-17.6/45
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 gopslag

De informatie is verzameld uit openbare bronnen,

zoals de gemeente Den Haag, het Centraal Bureau

voor de Statistiek, het RIVM. De site is een initiatief

van het wijkberaad, de werkgroep Bezuidenhout

Leeft en het bedrijf StrateGis. Het is een belangrijk

hulpmiddel bij de discussie en besluitvorming over

plannen voor Bezuidenhout. Immers, in één oogop-

slag is te zien welke veranderingen de wijk onder-

gaat als er bijvoorbeeld 2000 nieuwe woningen

worden gebouwd, wat dat betekent voor de leef-

baarheid, voor de voorzieningen (denk aan scholen,

kinderopvang). U kunt uw oordeel over nieuwe plan-

nen vormen en meediscussiëren aan de hand van ob-

jectieve feiten en cijfers.





Weesfietsen zijn fietsen die langer dan 28 dagen onge-

bruikt en onbeheerd langs de openbare weg staan. Het col-

lege van burgemeester en wethouders heeft besloten per 

1 april 2018 de 28 dagen weesfietsenregeling voor de hele

stad in te voeren. Deze regeling gold eerder alleen in acht

aangewezen gebieden verspreid over de stad, waaronder

Bezuidenhout. 

Projectleider Peter van Zanten legt uit hoe het werkt: “Een

fiets die vermoedelijk niet gebruikt wordt, krijgt een waar-

schuwingslabel. Als de fiets na 28 dagen nog steeds onge-

bruikt langs de openbare weg staat, dan krijgt de fiets een

besluitlabel. De eigenaar heeft dan nog twee of drie dagen

om de fiets weg te halen. Gebeurt dat niet, dan wordt de

fiets naar het Fietsdepot Haaglanden gebracht. In het

geval van de weesfietsenregeling gaat het om achtergela-

ten fietsen. Deze fietsen worden zes weken bewaard. De

weggehaalde fietsen worden opgeslagen en geregistreerd,

zodat eventueel gestolen fietsen naar de rechtmatige ei-

genaar kunnen worden teruggebracht. De eigenaar kan

binnen vier weken op vertoon van aankoopbewijs, verzeke-

ringsdocument of passende fietssleutel en tegen betaling

van 25 euro zijn of haar fiets ophalen bij het depot. Als de

bewaartermijn is verstreken, zorgt het fietsdepot ervoor

dat de fiets verkocht en afgevoerd wordt.”

Bij een vorige actie, eind 2017, zijn in zes gebieden in totaal

1400 fietsen verwijderd. In Bezuidenhout ging het toen om

216 fietsen. 

De handhavers van de gemeente zijn begin mei weer op

pad gegaan met de labels. Ze gebruiken deze labels om

fietsen aan te duiden als weesfiets zodat een eventuele

rechtmatige eigenaar stappen kan ondernemen. Fietsen

die in gebruik zijn worden niet meegenomen, bij deze fiet-

sen is het label dan verdwenen. Van Zanten: “Het kan voor-

komen dat labels zijn verwijderd (bijvoorbeeld door

kinderen of de wind) zonder dat de fiets wordt gebruikt.

Als hiervan sprake is dan kan altijd nog met foto’s worden

bepaald of de fiets wel of niet is verplaatst. De toezicht-

houders hebben oog voor dergelijke situaties. De fietsen

die nu een label hebben gekregen en na 28 dagen nog niet

gebruikt zijn, worden tussen 11 en 15 juni naar het Fietsde-

pot gebracht. De ervaring is dat slechts twee procent van

de weggehaalde weesfietsen weer wordt opgehaald.”

Naast de weesfietsenaanpak letten de handhavers ook op

de fietswrakken die op straat achter gelaten zijn. Dit zijn

fietsen die zijn verwaarloosd en waar eigenlijk niet meer

op te fietsen valt. Deze fietsen worden ook gelabeld maar

worden na drie dagen al verwijderd. In de zes recentelijk

aangewezen gebieden zijn naast de weesfietsen ook nog

ruim 150 fietswrakken van straat verwijderd waarvan 23 in

Bezuidenhout. 

Meer informatie? https://www.denhaag.nl/nl/in-de-

stad/stadsdelen/haagse-hout/nieuws-stadsdeel-haagse-

hout/gemeente-ruimt-ongebruikte-fietsen-in-stadsdeel-h

aagse-hout-op-.htm 

Wilt u weten wat u moet doen als uw fiets ten onrechte is

meegenomen, kijk dan op:

http://fietsdepothaaglanden.nl

Overlast weesfietsen in Bezuidenhout

De afgelopen weken waren in de wijk weer fietsen met een label te zien. Het

gaat om weesfietsen die de gemeente wil gaan verwijderen. Door het oprui-

men van weesfietsen wordt de stad weer mooier, opgeruimder en leefbaar-

der. Bovendien komt er weer meer plek voor mensen die hun fiets wel

gebruiken en willen stallen. 
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Eind vorig jaar zijn er

ruim 200 fietsen in 

Bezuidenhout door de

gemeente verwijderd.

Nu is een nieuwe actie

bezig. (Foto: gemeente

Den Haag)

Marjon Damen



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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De wijkagent over 

De wijkagent over….. 
parkeerproblemen

Ingewikkelde rekenmodules geven uitleg over toewijzing

van parkeerplaatsen. Dat is dus voor de mensen die een

auto hebben een probleem maar eigenlijk ook voor hen die

er geen hebben. Want zij hebben dan weer last van kriskras

geparkeerde auto’s en chauffeurs die maar steeds op zoek

naar een plek door de straat rijden.

Wij kunnen als politie niet veel aan de parkeerproblemen

doen. Dat is een taak van de gemeente. Ook aan het hand-

haven doen wij als politie en wijkagenten in het bijzonder

niet erg veel. Wij treden op wanneer er acute parkeerpro-

blemen zijn, zoals parkeren op een invalideparkeerplaats,

voor of op een uitrit of bijvoorbeeld op de hoek van de

straat. De gemeentelijke handhavers en het parkeertoe-

zicht controleren het daadwerkelijke parkeren.

Bij ons komen er vrij regelmatig meldingen binnen met be-

trekking tot parkeeroverlast. Een deel van de bewoners van

Bezuidenhout-West ervaart grote overlast door het par-

keergedrag van mensen die in het centrum of in een uit-

gaansgelegenheid in West moeten zijn. Ook krijgen we

vaak meldingen van mensen die een motorfiets op de

stoep parkeren. Motoren moeten officieel op de weg ge-

parkeerd worden. De gemeente heeft besloten dat zij niet

zullen handhaven wanneer deze op de stoep geparkeerd

staan, op voorwaarde dat ze geen hinder voor het overige

verkeer veroorzaken. Dit omdat het natuurlijk ook weer on-

wenselijk is dat motoren ook nog een parkeerplek inne-

men. Tenslotte zullen hulpdiensten te allen tijde

ongehinderd door de straten moeten kunnen rijden.

Door met elkaar rekening te houden, houden we onze wijk

leefbaar en kunnen we proberen ongelukken te voorko-

men. Mooier kunnen we het niet maken, ook niet makkelij-

ker.

Onze wijk bestaat voornamelijk uit vooroorlogse bouw. In die

tijd waren er weinig auto’s en had men dus zeker niet 0,6 auto

per woning in Den Haag (CBS 2016). De autodichtheid is in Den

Haag het hoogst van Nederland (CBS 2016). Mogelijk dat dit

komt door de vele ministeries in de hofstad. Iedereen die een

beetje kan rekenen weet dat dat niet zal passen in alle straten in

Bezuidenhout waarvan de meeste woningen portiekwoningen

zijn.

O
O

G
 V

O
O

R
 D

ETA
IL

Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt zich

het hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw

antwoord per e-mail of brief naar de redac-

tie (zie het colofon op pagina 3) en maak

ook kans op een boekenbon, beschikbaar

gesteld door Primera aan de Theresiastraat.

Oplossing van de vorige keer: de afgebeelde wandel-

weg is het Albertina Agnespad. Het was niet al te

moeilijk; vele lezers stuurden het juiste antwoord in.

Na loting valt de boekenbon toe aan Pieter van Ger-

ven. De bon is af te halen in het wijk- en diensten-

centrum.

Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen) 
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Duurzaam Bezuidenhout

Groendaken Bezuidenhout is een van

de projecten die voortkomen uit een

enquête onder wijkbewoners over de

bestemming van het door de ge-

meente Den Haag toegewezen wijk-

budget. Wat kunt u de komende tijd

van het project verwachten? Om te

beginnen informatieavonden en acti-

viteiten over groendaken. Daarnaast

kunnen wijkbewoners die aan de slag

willen met het (zelf) aanleggen van

een groendak, kosteloos bij de werk-

groep Duurzaam Bezuidenhout te-

recht voor professioneel advies en

begeleiding op maat. Zo kan, afhanke-

lijk van de bouwtechnische mogelijk-

heden van uw dak, worden beoor-

deeld welk type groendak in uw

situatie geschikt is en wat daarvan

ongeveer de kosten zijn. Of wat de

aanleg van een groendak betekent als

u lid van een Vereniging van Eigena-

ren bent. En of er subsidiemogelijkhe-

den zijn. Verder kan de werkgroep

ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld

offerteaanvragen of met praktisch ad-

vies, als u zelf een groendak wilt aan-

leggen.

Voordelen van groendaken

Een groendak is een zeer oud en tradi-

tioneel bouwprincipe dat de laatste

twintig jaar flink is doorontwikkeld. In

Nederland wordt het steeds meer toe-

gepast, maar we hebben nog een in-

haalslag te maken vergeleken met de

ons omringende landen. Een groendak

levert, zeker in combinatie met dak-

isolatie, meer wooncomfort op. Zo kan

een appartement op warme zomerda-

gen tot 8 graden minder warm wor-

den. Andere voordelen van

groendaken: ze filteren fijnstof uit de

lucht, bergen regenwater bij hevige

buien, leveren meer biodiversiteit op

(denk aan bijen) en vormen een on-

aantrekkelijke broedplaats voor

meeuwen. Ook niet onbelangrijk is

dat een groendak de levensduur van

de onderliggende dakbedekking bijna

verdubbelt, de kans op lekkages doet

afnemen en het rendement van zon-

nepanelen met 8 procent laat toene-

men.

Concept testen

De eerste deelnemers hebben zich in-

middels bij Buurauto aangemeld. Zij

maken samen kennis met het concept

van de elektrische deelauto. Die auto

reserveer, open en sluit je met een

app, in een Whatsapp-groep houd je

onderling en met Buurauto contact.

Opladen van de auto doe je bij een

van de laadpalen in bijvoorbeeld Be-

zuidenhout. Laad je de Leaf op bij Fast-

ned? Dan is dat gratis. Toevallig staat

een van de twee Fastned-stations van

Den Haag aan de rand van het Haagse

Bos, nabij het Louwman Museum. Wilt

u ook graag meedoen met deze proef?

Meld u aan via www.buurauto.nl/den-

haag

Steek over

De elektrische deelauto voor Bezui-

denhout is een initiatief van de werk-

groep Duurzaam Bezuidenhout. De

werkgroep heeft een projectplan op-

gesteld dat voorziet in vergoeding

door de gemeente Den Haag voor

onder meer een gereserveerde par-

keerplaats en -vergunning plus laad-

paal voor de elektrische deelauto. De

gemeente heeft dat projectplan goed-

gekeurd. De seinen staan dus op

groen. Steekt u ook met uw buurtge-

noten over? Wij heten u graag wel-

kom in de Buurauto Bezuidenhout

groep!

Volg de Buurauto in Bezuidenhout via

www.duurzaambezuidenhout.nl en

www.facebook.com/duurzaambezui-

denhout 

Groen licht voor groendaken

Elektrische deelauto voor Bezuidenhout van start

Het aantal wijkbewoners met een groendak op hun fietsenberging, aanbouw of bovenapparte-

ment neemt gestaag toe. Dat kan alleen maar meer worden nu het wijkberaad de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout groen licht heeft gegeven voor het project Groendaken Bezuidenhout. 

De elektrische deelauto van Buurauto, een Nissan Leaf, is in Bezuidenhout gearriveerd. In juni kunt u dankzij

een voucher van de gemeente Den Haag en Buurauto de deelauto en het -concept testen.

Meer weten over groendaken? Be-

zoek dan op zondag 1 juli tijdens

de Ecomarkt de stand van de werk-

groep Duurzaam Bezuidenhout.

Samen met Hou van je Huis en de

Woonwijzerwinkel is de werk-

groep present onder het motto:

duurzamer, zuiniger & comforta-

beler wonen in Bezuidenhout. 

Voorafgaand aan maar ook tijdens

de Ecomarkt kunt u zich aanmel-

den voor de workshop ‘verGroen je

Dak’. Kijk voor meer informatie

over deze workshop op

www.duurzaambezuidenhout.nl 

Een groendak aan Joan Maetsuyckerstraat. 

(Foto’s Max Koninkx)



De kinderen wilden graag weten hoe het gaat met de ou-

deren in de wijk. We hebben daarom een bezoekje gebracht

bij zorgcentrum ‘Cato’. We hebben samen pannenkoeken

gegeten, spelletjes gespeeld en zelfs nog een voorstelling

uit onze mouw geschut. De ouderen vonden het prachtig!

En wij ook. 

I.: “toen ik Ganzenbord wilde spelen met een oudere me-

vrouw, was het spel er niet. Ik heb dit toen zelf met stift op

een servet getekend zodat we toch samen konden spelen

en praten over hoe het is om daar te wonen.”

Y.: “ik heb gepraat met een oudere mevrouw van wie haar

man in het zorgcentrum woont. Ze vertelde dat haar man

erg ziek is en daarom niets alleen kon. Ik vond het zielig,

maar ook heel fijn dat er nu goed voor hem gezorgd

wordt”.

De klik tussen de twee doelgroepen was goed zichtbaar en

bleek een succes. De kinderen willen graag nog eens terug-

komen om met de ouderen in gesprek te gaan!

Activiteiten in West
Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het wijkcentrum Bezuidenhout-West. Elke dag zijn er

diverse activiteiten voor en door de buurt. Elke maandagochtend vindt u daar de Hoooked

groep. Er wordt van alles gebreid en gehaakt. En vanzelfsprekend worden de laatste nieuwtjes

uitgewisseld. U kunt ook meedoen. Er is een overzicht van alle activiteiten voor volwassenen en

één voor de jeugd. Beide overzichten hangen duidelijk zichtbaar aan het gebouw. 

Wilt u zelf een activiteit in het wijkcentrum ontwikkelen? Dat kan!! 

Neem dan contact op met Jaap de Wit of Helen Baun, 070-2052550.

Reportersgroep

De Reportersgroep ging op bezoek in het verzorgingstehuis.

Bezuidenhout-West Nieuws
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Totaal negen kinderen uit de wijk Bezuidenhout-West, in de

leeftijd van 8 t/m 14 jaar vormen sinds februari dit jaar de repor-

tersgroep. Dit initiatief is ontstaan vanuit de jeugdraad. De kin-

deren wilden graag vaker bij elkaar komen en op verschillende

manieren hun mening uiten. Ze schrijven artikelen, maken film-

pjes en foto’s over de wijk en andere dingen die zij interessant

vinden. 



Buitenspeeldag

Wijkschouwen en wijkbudget

Voortgang Wijkbudget 2018

Op woensdag 13 juni zal weer de Nationale Buitenspeeldag

plaatsvinden. Ook dit jaar is de werkgroep in Bezuidenhout-

West druk bezig met de voorbereidingen voor een groot eve-

nement. Op het Hendrick Hamelplantsoen gaat het weer

gebeuren. Zo’n 250 kinderen kunnen allerlei spelletjes gaan

doen. Alle spelletjes staan in het teken van de boerderij, de

plek waar ons eten wordt gemaakt. Op woensdagmiddag

vanaf 13.00 uur zijn alle kinderen uit Bezuidenhout-West van

harte welkom.

Buitenspeeldag van 2016 (Foto: Peter Vermeer)

Bezuidenhout-West Nieuws
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Het afgelopen kwartaal zijn er in Bezuidenhout-West twee wijkschou-

wen gelopen met fractievertegenwoordigers van politieke partijen. In

april liep mevrouw Det Regts van de VVD met ons mee en in mei konden

we de heer Jelle Meinesz van Groep De Mos verwelkomen. Daarnaast

waren afgevaardigden van de Gemeente en Haagwonen aanwezig.

Van de twee schouwen zijn evaluaties opgesteld voor de fracties in de

gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de evaluaties onderdeel vormen

van een beleidsdocument voor de komende jaren. De definitieve inrich-

ting van de Anna van Buerenstraat, en de donkere situatie onder de via-

ducten (Prins Bernardviaduct en Metro), de verrommeling nabij het

Schenkviaduct en de uiteindelijke verkeersinrichting van de J.P. Coen-

straat zullen hierbij onverminderd de aandacht hebben.

Voor de besteding van het wijkbudget van

50.000 euro zijn door bewoners verschillende

ideeën aangedragen. Een commissie uit het

bewonersplatform heeft een selectie gemaakt

en aan elk realistisch idee punten toegekend

tussen één en dertien punten. Dat leidde tot

hier naast staande volgorde.

Er zal een begroting worden opgesteld en aan

de initiatiefnemers van de ideeën zal worden

gevraagd om met dit budget het idee ten uit-

voer te brengen. 

Mozaïekgroep maakt 
West nog mooier

Sinds de mozaïekgroep

een goede werkruimte

heeft gevonden, gaat het

voorspoedig. Op de bol

komt een voorstelling

van Vincent van Gogh,

een beroemde bewoner

van deze wijk. Binnenkort

zal het nieuwste product

van de werkgroep ge-

plaatst gaan worden op

een mooie plek in de

wijk.

Na hard werken is de bol klaar.

De verlichting onder het Prins Bernardviaduct voldoet volgens

de dienst Openbare Verlichting (OVL) aan de gangbare verlich-

tingsnorm.
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DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

“Waar een kind, kind kan zijn”

Opent groene vestiging ‘Nature’ • mei 2018

Internationale groene kinderopvang in het Bezuidenhout - Den Haag

•  Kleinschalig        •  Groene opvang
•  Moestuinen        •  Duurzaam    
•  Vaste leidsters       •  Dieren
•  Huiselijke sfeer       •  Tweetalig
•  Biologische maaltijden       •  Ruime openingstijden 6:30 - 19:30

 www.kinderopvangpiccolini.nl    —  info@kinderopvangpiccolini.nl 
06 4696 4226  —  06 4644 1714



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  J U N I  2 0 1 8 27

Toen Moester met zijn vrouw de woning kocht zat er een

grote opslagruimte bij met een eigen ingang vanaf de

straat. De vorige bewoners stalden daar alleen maar een

paar fietsen en rommel. Nu huist er een professionele mu-

ziekstudio waar iedereen muziek kan laten opnemen en af-

mixen. Of je nu een echte muzikant bent of bijvoorbeeld

een amateurgroepje, dat voor een speciale gelegenheid

een lied wil inzingen, Moester zorgt voor een professionele

opname, bewerking en mix.

Gegrepen door de sound

De muziekstudio is het stadium van een uit de hand gelo-

pen hobby voorbij. Moester: “Mijn passie is muziek. Al van

jongs af aan ben ik gegrepen door vooral de sound. Ik ga

regelmatig naar concerten en heb in het verleden gezon-

gen in een bandje. Ook maakte ik altijd toepasselijke lied-

jes voor feesten en partijen. Een jaar of zeven geleden zag

ik bij de aftiteling van een concert-dvd wie er allemaal aan

meegewerkt hadden en wist ik ineens: dit is wat ik wil! Ik

wil in een studio aan muziekproducties werken!” 

Moester maakte er gelijk werk van en meldde zich aan bij

een vakopleiding tot geluidstechnicus en producer. Die

rondde hij cum laude af. En met twee studiegenoten kocht

hij vol enthousiasme een muziekstudio in Roelofarends-

veen. Helaas liep dat avontuur na een paar jaar stuk door

omstandigheden op de locatie. De wens van het hebben

van een eigen muziekstudio bleef echter. En sinds dit voor-

jaar is SoundStudio Southwood een feit. 

De verbouwing is serieus aangepakt. “Een enorme vracht-

wagen kwam beton storten om de vloer te egaliseren. Van-

uit de woning is een extra elektriciteitsgroep en internet

aangelegd. Een professionele muziekstudiobouwer heeft

vervolgens alles afgebouwd. Er is heel veel materiaal inge-

gaan om de ruimte goed te isoleren en een goede akoes-

tiek te creëren, en er zijn speciale verdikte deuren gemaakt.

Aangevuld met een permanente luchtcirculatie, een airco

en mooie verlichting. Ik heb meubilair en nieuwe appara-

tuur aangeschaft en heb de meest geavanceerde muziek-

productiesoftware laten installeren. Al met al was het een

heel proces en navenante investering. Maar goed, ik wilde

het serieus aanpakken. Daarom heb ik de eerste periode

ook de tijd genomen om de nieuwe krachtige software en

apparatuur te leren beheersen. Sowieso werk ik permanent

via tutorials aan mijn kennis en vaardigheden.”

Van alle markten thuis

In de studio is veel mogelijk, iedereen is welkom. Rolf heeft

een brede muzieksmaak en -affiniteit. Hij helpt desge-

wenst graag als producer met het maken, verfijnen of aan-

vullen van de muziek of teksten. Er staan gitaren,

versterkers, een midi-keyboard en een elektronisch drums-

tel, en ook vanuit de computer kunnen veel partijen en ge-

luiden worden toegevoegd. “Ik heb bijvoorbeeld mooie

geluiden voor een meditatie cd, een ruisende zee of als je

wilt zelfs rammelende Balinese gamelan. Maar we kunnen

hier net zo makkelijk liedjes inzingen op een bekende me-

lodie voor een bruiloft of afscheid, of een heel album opne-

men van een band. Opnames maken op een andere locatie

zijn wat mij betreft ook goed mogelijk.”

Moester heeft om “er in te komen” aan wat eigen projec-

ten gewerkt, maar inmiddels is hij afspraken aan het

maken met muzikanten en kunnen er opdrachten binnen

rollen. Binnenkort is ook de website online. En hij doet mee

aan de Parels van Bezuidenhout, dan kunnen buurtbewo-

ners komen kijken. Op de vraag of hij nog een muzikale

wens heeft lacht hij: “Een goeie carnavalskraker maken lijkt

mij wel tof.”

“SoundStudio Southwood is meer dan een uit 

de hand gelopen hobby”
Rolf Moester is zo’n 10 jaar geleden Bezuidenhouter geworden. Als beleidsmedewerker

voor het Ministerie van Economische Zaken is hij toen dichterbij zijn werk komen

wonen. Een jaar geleden is hij 100 meter verhuisd naar een benedenwoning op de 

Willem van Outhoornstraat, waar zijn ware passie gestalte heeft gekregen: 

het produceren van muziek in een eigen muziekstudio!

Bijzondere buur: Rolf Moester

Mark Hoogland

Rolf Moester voor zijn 

studio aan de Willem van

Outhoornstraat (Foto:

Mark Hoogland)

Van opslag-

ruimte naar 

geluidsstudio

(Foto: 

Rolf Moester)



Parels 10 jaar

Van kunst, sieraden en muziek tot oldtimers, verhalen, tuinen en meer

Speciaal voor PARELDKIDS o.a. Breakdance, Rap en Graffiti workshops 

Laat je verrassen dit weekend en ga op ontdekkingsreis in je eigen wijk!

Feestelijke opening: 9 juni om 10.00 uur, Oldtimer parkeerterrein van Meeùs in de Carpentierstraat

Download de brochure via www.parelsvanbezuidenhout.nl of haal hem op bij het 
Wijk-en Dienstencentrum en Stadsdeelkantoor.

10-jarig jubileum ‘Parels van Bezuidenhout’

Bewonder passies en talenten van zo’n 50 wijkgenoten!

9 & 10 juni 

11.00 - 16.30 uur

Ook kan je aangeven wat er volgens jou nodig is en wat de gemeente 

Den Haag kan bijdragen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 

5 minuten. Je antwoorden worden anoniem verwerkt. Je kan aan de hand

van de vragen eenvoudig aangeven wat jij persoonlijk belangrijk vindt.

Op basis van de uitkomsten zal de gemeente de plannen per wijk gaan

uitwerken. Op deze manier kan je dus actief bijdragen aan hoe de wijk er

de komende 10 jaar (of meer) uit gaat zien! Meer informatie? Reageren?

Of gewoon meedoen aan de enquête? Ga naar de website: 

www.duurzaamhh.nl

Met duurzame groet,

Annemiek, Stef, Fred, Kristen, Max, Ted & Melvin 

(werkgroep Duurzaam Bezuidenhout) 

Beste mede-Bezuidenhouter, 
Tot 20 juni kunnen wijkbewoners ideëen aandragen voor de verduurzaming van onze mooie wijk. Dit

kan aan de hand van de online enquête die is georganiseerd door de werkgroepen Duurzaam van de

wijken Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot. In deze enquête kan jij aangeven wat je

belangrijk vindt voor de buurt en in hoeverre het onderwerp leeft in Bezuidenhout. 

www.duurzaamhh.nl
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De zes openluchtconcerten die de werkgroep vorig jaar

voor het eerst voor de wijk organiseerde, vielen in goede

aarde. Musici en groepen met wortels in Bezuidenhout -

variërend van een jazz combo tot een a-capella zanggroep

en studenten van het Koninklijk Conservatorium - bezorg-

den in totaal zo'n 500 bezoekers een luisterrijke zondag-

middag. "Het programma bleek goed aan te sluiten op de

behoefte", constateert Mariska Kastelic. Reden genoeg om

op dezelfde voet voort te gaan.

Opnieuw puttend uit het muzikale talent in de wijk zet de

werkgroep dit jaar weer nieuwe groepen en combinaties

van artiesten in de zon voor de Bezuidenhut. "Veel musici

benaderden ons zelf tijdens de concerten van vorig jaar."

Bij de samenstelling van het programma speelt behalve

de grootte van het podium en de bescheiden onkosten-

vergoeding voor de artiesten vooral de wens om een

breed publiek aan te spreken met een afwisselend aan-

bod een belangrijke rol. "De groepen zorgen zelf ook voor

een mix van oude en hedendaagse muziek. Voor hen is

dat een prima manier om mensen met hun muziek kennis

te laten maken en de ervaring leert dat ons publiek zich

graag laat verrassen."

Na het openingsconcert van het Duo Naiades op 27 mei

staan op het programma:

10 juni The Hague Jazz Project

24 juni Hans Ruitenberg & Norma de Jong (liedjes)

8 juli Continuous Brass (koperkwartet)

2 september Phoenix Strijkkwartet

16 september programma nog niet bekend

De concerten bij de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld

beginnen steeds om 14.00 uur. Meer informatie: www.be-

zuidenhout.nl/muziek.

Woodstock op het Spaarwaterveld

De eerste reeks concerten trok vorig jaar zo'n 500 bezoekers naar

het Spaarwaterveld. (Foto: Willem Verheijen)

(Foto’s: Koen de Lange)

Met een nieuwe reeks concerten in de open lucht wordt het Spaarwa-

terveld deze zomer opnieuw omgetoverd in een klein Woodstock. "Het

is elke keer weer een feestje", weet Mariska Kastelic van de werkgroep

Muziek in Bezuidenhout.

Op zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag, was het weer zover. Met ruim 65 histo-

rische voertuigen waaronder een heuse tank eindigde de Liberty Tour, een

van de grootste intochten van het land, op de Koningin Marialaan. Daar

konden de legervoertuigen van de organisatie ‘Keep them rolling’ nog 

geruime tijd worden bezichtigd.

Liberty Tour
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door ervaren pianodocent 

Joke van Haeringen, 

Jan van Nassaustraat, 

tel. 070 328 15 80

PIANOLES

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

    
Wij zijn open voor nieuwe patienten
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LEARNING DUTCH IS FUN!

Private lessons Dutch in Bezuidenhout

Certified teacher for all levels

Go to www.vdvtekst.nl

Ook voor schrijftrainingen, bijles en redactiewerk.
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Short
■ ■ ■ Since one month, the former Ministry of SZW, op-

posite Laan van Nieuw Oost Indië railway station, has a

covered and guarded bicycle parking facility. For 15 euros

per month you get a personal pass that gives you access

to the garage 24 hours a day, seven days a week. In addi-

tion to the traditional bicycle, the garage also offers

space for e-bikes, carrier bicycles and scooters. For more

information: www.fietsenstallinglaanvannoi.nl 

■ ■ ■ The largest press agency in the Netherlands, the

ANP, has settled in our neighborhood. It recently became

part of the WTC at Prinses Beatrixlaan. The ANP, recently

owned by Talpa Network of John de Mol, provides almost

all Dutch newspapers, radio and TV stations, weekly and

opinion magazines and news sites of domestic and fo-

reign news. With the transition from the Plaspoelpolder

in Rijswijk to the WTC in Bezuidenhout, the ANP has re-

turned to The Hague, where it was always located near

the center of (political) power.

■ ■ ■ In the WTC on the Prinses Be-

atrixlaan, a week long action was

taken against forced prostitution.

In total, this campaign was con-

ducted at 33 locations in the Ne-

therlands. It was a striking sight: in

the hall of the WTC, women were

locked up in two steel cages for

twelve hours. Visitors could donate

money to stop prostitution. In the

WTC, 31,000 euros was collected

(stand at the time of printing this

magazine). More info: www.lock-

meup.nl

■ ■ ■ The Nieuwe Veenmolen or

Boschmolen in the Schenkstrook

was restored last month. The

hood was given a new coating.

This polder mill dates from 1654

and together with windmill the

Vlieger in Voorburg flew the

Veen and Binckhorst polder. The

Nieuwe Veenmolen is owned by

the Netherlands Institute of

Contractor Grootbedrijf (NIVAG).

Once a month it is ground to promote the flow of the

ditches around the mill yard.

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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New International Primary

School Opening in 

Bezuidenhout 

One of the biggest considerations for expat fami-

lies moving to The Hague is finding a school that

will give their children the right education to

allow an easy transition to the country of their

next assignment. 

With more companies and European agencies

being encouraged to set up in The Netherlands,

there is a growing demand on the international

schools, many of whom have long waiting lists.

The Haagsche Schoolvereeniging (HSV) was ap-

proached by The Hague municipality to expand

their provision and in August 2018 will open a

fourth location in the Van Heutszstraat behind

the stadsdeelkantoor. The school will be known as

VHS. Subsidised by the government, as a Dutch In-

ternational Primary School (DIPS), the Haagsche

Schoolvereeniging International Department will

admit children whose families are here on a tem-

porary assignment. Classes are in English, with

Dutch lessons held three times a week. As a DIPS

school, there is an overall emphasis on Dutch cul-

ture and integration. 

Alongside the International Department, the

school will also house the Lighthouse Internatio-

nal Special Primary School and Three Little Ships

Preschool as well as Het Open Venster, a Dutch

school for children with dyslexia and dyscalculia.

Judith Preston, Head of School of the new loca-

tion, is looking forward specifically to having a

close relationship with the Lighthouse depart-

ment so that a more inclusive educational envi-

ronment can be offered to the international

community.

There has already been considerable interest from

local expat families in the Bezuidenhout and Ma-

riahoeve areas, with many of the classes already

filling up. The building in the Van Heutszstraat 12

is currently undergoing an extensive renovation

and will open its doors on 27th August 2018.

070 205 11 41 - www.hsvid. nl 

As an expat what news items interest you? 

Feel free to get in touch:

expatpagebzdhnews@gmail.com

EXPATS
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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. Het volgende nummer, Be-

zuidenhout Nieuws 64, wordt bezorgd in

de week van 23 – 30 november 2018.

Deadline voor kopij en advertenties: 

8 november.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Evelien ter Meulen, 

Eric Stins (eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, 

John Hermse, Mark Hoogland

Fotografie Koen de Lange en 

Willem Verheijen

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

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

Onze fotograaf Koen de Lange heeft deze zomer de mediatoren

(de voormalige PTT-toren aan de Louise Henriëttestraat), met toe-

stemming van de eigenaar, beklommen om vanaf grote hoogte

het Bezuidenhout te fotograferen. In de vroege ochtend ontwaakt

de wijk in het opkomend zonlicht. We hebben een van de foto’s op

posterformaat afgedrukt op de middenpagina’s. Een cadeautje

van de redactie voor u! Nietje eruit en u heeft een prachtige herin-

nering aan uw woonwijk. (Foto: Koen de Lange)

7 Spaarwaterveld op de schop

9 Honderden nieuwe inwoners verwacht

13 Pieter Lyonet, stamvader van Bezuidenhout

21 Activiteiten in SOZA

25 Huis ten Bosch wordt weer bewoond

33 Expat-pagina

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



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

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tandartspraktijk Draisma

Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag

070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

    
Wij zijn open voor nieuwe patienten
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.
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Een aantal van de borden die de herinnering leven-

dig houden aan het vergissingsbombardement van 

3 maart 1945, is flink beschadigd. Vooral de poten

waarop het bord rust, zoals hier op de foto in de

Louise de Colignystraat, lijken het zwakke punt te

zijn. Het bord op de hoek van de Juliana van Stol-

berglaan en de Prinses Beatrixlaan is zelfs helemaal

verdwenen. Een verzamelaar?

Overal in Bezuidenhout wordt de zomer benut om straat-

feesten te houden, zoals bijvoorbeeld in de Van Heutsz-

straat, de Jacob Mosselstraat en Van Imhoffstraat. Voor al

dit soort evenementen, zoals ook het parkfeest en het Be-

zuidenhout voetbalkampioenschap in het Koningin Sophie-

park, kunnen organiserende bewoners subsidie aanvragen

bij de gemeente. Dat kan niet rechtstreeks, maar via het

wijkberaad (wijkberaad@bezuidenhout.nl). De gemeente

geeft subsidie om initiatieven die leiden tot goed contact

tussen bewoners onderling te bevorderen. Misschien kun-

nen ondernemende bewoners de komende donkere maan-

den onder meer benutten voor ideeën waarvoor subsidie

kan worden aangevraagd. Meer informatie is te vinden op

www.bezuidenhout.nl in het linker rijtje onder straat- en

buurtfeest.

Borden flink beschadigd

Zomer vol straatfeesten

Laadpalen in gebruik
Onder toeziend oog van wijkberaad-voorzitter Jacob Snijders neemt

GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren de laadpalen in de Jacob

Mosselstraat voor elektrische auto’s in gebruik. Het gaat hier om een

proef die tot het einde van het jaar duurt. De laadpunten zijn aange-

bracht in zogenaamde Hagenaartjes en het aantal is zo groot dat de

plekken ook mogen worden gebruikt om gewoon te parkeren.

De gemeente onderzoekt of er voldoende gebruik wordt gemaakt van

de laadpunten, of er voldoende vrije laadplekken zijn en wat de gebrui-

kers en bewoners van deze nieuwe manier van laden/parkeren vinden.

Als de resultaten positief zijn, wil de gemeente meer Hagenaartjes van

laadpunten voorzien.

Bewoners wordt gevraagd om online en anoniem een enquête in te vul-

len. Die is te vinden op www.denhaag.nl/enquetelaadpunten. Het invul-

len duurt hooguit tien minuten. U kunt de enquête invullen tot en met

zondag 21 oktober.



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Met de laatste fase van de vernieuwing van de speelvoorzie-

ningen op het Spaarwaterveld is in september begonnen.

"In plaats van de skate-baan, die amper werd gebruikt, staan

er straks grotere speeltoestellen", vertellen Remco Bouchier

en Johan Vrijmoed van Groenbeheer. De buurt heeft zelf

meegedacht over wat er in de speeltuin echt gewenst was.

Het overleg leverde tevens op dat wijkbewoners nu zelf zor-

gen voor het openen en sluiten van de speeltuin. Behalve

het Wijkberaad hebben ook bewoners in de buurt de sleutel.

"Dan doen we eveneens bij de speeltuin aan de Van der

Wyckstraat."

Zachte landing

Op de plek van de oude skatebaan kunnen kinderen zich

vóór het einde van het jaar uitleven op drie nieuwe attrac-

ties. Een houten trail- en hoogteparcours heeft veel weg van

een stormbaan voor militairen in opleiding. Een balanceer-

combinatie van hout vraagt om evenwichtsgevoel en con-

centratie. De bodem van boomschors zorgt altijd voor een

zachte landing. Ten slotte kunnen de kleintjes bij meerdere

fabelbomen hun fantasie uitleven.

Inclusief het Spaarwaterveld telt Bezuidenhout vier speel-

tuinen. Kinderen kunnen hun hart ook ophalen aan de Van

der Wyckstraat, in het Koningin Sophiepark en (achter het

Wijk- en Dienstencentrum) aan de Johannes Camphuijs-

straat. De eerdere vernieuwing van die laatste speeltuin

heeft zichtbaar vruchten afgeworpen. "Hij wordt nu heel

druk gebruikt en de buurt houdt ook zelf een oogje in het

zeil", aldus Bouchier en Vrijmoed. "Uiteraard zorgen wij voor

het periodieke onderhoud en de controle."

Afgezet tegen de norm van de gemeentenota Spelen in de

stad komt Bezuidenhout nog wel wat speelruimte tekort.

Van de totale oppervlakte zou drie procent ruimte moeten

bieden voor spelen. In werkelijkheid is dat één procent. Met

de upgrade van het Spaarwaterveld en de speeltuin aan de

Johannes Camphuisstraat wordt wel werk gemaakt van ver-

betering van de speelvoorzieningen. Dat moet ook gaan ge-

beuren aan de Van der Wyckstraat en in het Koningin

Sophiepark. Ook heeft het Wijkberaad van de gemeente de

toezegging dat als er straks nieuwbouw komt op het Groti-

usplein de kleinste nieuwkomers daar niet alleen kunnen

wonen, maar ook kunnen spelen.   

(Foto’s: Koen de Lange)

Stormbaan voor Commando’s-in-de-dop
op Spaarwaterveld

Roeland Gelink

De vernieuwing van het Spaarwaterveld nadert zijn voltooiing. Voor het eind

van het jaar wacht kinderen daar onder meer een stormbaan voor toekomstige

commando's.



Cato is een eigentijdse organisatie voor 

ouderen en wij werken met een enthousiast 

vrijwilligersteam. Met aandacht voor elkaar. 

Kom ons vrijwilligersteam, de helpers van 

Cato, versterken! 

We verheugen ons op je komst!

Interesse? Stuur een mail of neem 

telefonisch contact met ons op en vraag 

naar onze vrijwilligerscoördinator.

Locatie Bezuidenhout

Bezuidenhoutseweg 150, 2594 AT Den Haag

T 070 - 767 13 00, E Vrijwilliger@cato-wwz.nl.

Sta jij als vrijwilliger met passie en plezier klaar voor onze ouderen?

Dan zitten wij te springen om jou!

  www.cato-wwz.nl       /catowwz       /company/cato

 van 

 Vrijwilliger@cato-wwz.nl.
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De gemeente heeft een bestemmingsplanwijziging voor-

gesteld en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is

door Provast al ingediend. Boudewijn Hellingman, partner

bij Provast, legt uit: “De Grotiustorens maken onderdeel uit

van de revitalisatie van het hele gebied aan de oostelijke

kant van het Centraal Station. Wij zijn verantwoordelijk

voor de ontwikkeling van de torens en de parkeergarage.

De gemeente pakt gelijktijdig de openbare ruimte rondom

de torens op, zoals de overkapping van de Utrechtsebaan.

Samen met de gemeente zijn wij sinds 2014 bezig met

onze ambitieuze plannen voor  dit gebied”. 

In de twee torens komen 655 appartementen, waaronder

114 sociale huurwoningen, en 240 parkeerplekken. In de

plint, de verdieping op straatniveau, is ruimte voor com-

merciële voorzieningen. Hellingman: “Samen met de toe-

komstige eigenaar van het gebouw, CBRE Global Investors,

staan wij open voor nieuwe concepten voor deze commer-

ciële ruimten. Wij willen er graag iets toevoegen dat meer-

waarde heeft voor de wijk. Een mooi voorbeeld is de Was-

bar in Antwerpen, waar je gaat lunchen of borrelen en te-

gelijkertijd je was kan doen. Eten terwijl je wacht op je

was. We verwachten de woontorens eind 2021 op te leve-

ren, dus de wijk moet nog even geduld hebben voordat ge-

bruik gemaakt kan worden van de voorzieningen in de

Grotiustorens”. 

Het traject van het wijzigen van het bestemmingsplan en

de vergunningaanvraag voor de bouw loopt nog. Het wijk-

beraad heeft een zienswijze ingediend op de voorgestelde

plannen. Met de leefbaarheidsmonitor in de hand kaart

het wijkberaad verschillende belangen voor de wijk aan.

Het wijkberaad is benieuwd hoe er wordt omgegaan met

de extra parkeerdruk, de hoeveelheid speelgelegenheid,

hoeveelheid openbaar groen en andere voorzieningen.

Hellingman ziet mogelijkheden: “Dergelijke punten heb-

ben onze volle aandacht. De gemeente zit er net zo in. Het

is lastig om aan alle verzoeken te voldoen, maar wij doen

ons uiterste best ondanks de beperkte beschikbare ruimte.

Zo is er door het ranke ontwerp van de torens en de over-

kapping van de Utrechtse Baan ruimte gecreëerd voor

hoogwaardig openbaar groen en goede verbindingen naar

Bezuidenhout en het Beatrixkwartier. Wij verwachten dat

de planvorming en de vergunning voor het einde van dit

jaar onherroepelijk zijn. Wij hebben ondertussen ook een

aannemer op het oog, dus we verwachten eind dit jaar te

starten met de bouw”.

Grotiustorens, ja het past echt

Als je er langs loopt verwacht je niet dat er twee woontorens passen op de Grotiusplaats tussen de Konink-

lijke Bibliotheek en de Utrechtsebaan. Nu liggen er stoeptegels en staan er borden met teksten als ‘Brom-

mer’ en ‘Bakfiets’. Gaat het allemaal wel passen op dit braakliggend terrein? Als het aan project  ontwik-

kelaar Provast ligt wel en ontstaat hier binnen drie jaar een vernieuwd openbaar gebied met twee woon-

torens van 100 en 120 meter hoog.

(Afbeeldingen: Artist impressions Provast)

Mark Hoogland



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl
9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen
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Kort
■ ■ ■  Omdat we met z’n allen steeds

minder brieven versturen, is Post NL

bezig het aantal brievenbussen terug te

brengen. In Bezuidenhout blijven alle

elf bestaande bussen voorlopig nog ge-

handhaafd. De brievenbussen in de wijk

zijn te vinden in de Theresiastraat ter

hoogte van de nummers 53, 93 en 207,

Laan van NOI 180, Stuyvesantplein 27 en

212, Koningin Julianaplein 3, Prinses Be-

atrixlaan 23, Anna van Hannoverstraat

4, Van Imhoffstraat 53 en Jan van Rie-

beekplein 90.

■ ■ ■  Bij jeugdcircus Ciraso is nog

plaats voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Je

leert er acrobatiek, éénwielfietsen,

jongleren en aan een trapeze hangen.

De lessen worden gegeven op donder-

dagmiddag in de gymzaal van de Nuts-

school. Voor 6- tot 8-jarigen van half vijf

tot half zes, en voor 9- tot 12-jarigen van

half zes tot half zeven. Eerste kennisma-

kingsles is gratis. Aanmelden op 

circusles@circaso.nl

■ ■ ■  Aan de vernieuwde Juliana van

Stolberglaan zijn geen afgescheiden

parkeervakken gemaakt. Het is de be-

doeling dat auto’s zo goed en strak mo-

gelijk aansluiten op de voorganger,

zodat meer parkeerruimte ontstaat. Het

is kennelijk nog even wennen, want er

ontstaan regelmatig ruimtes waar net

geen auto kan worden geparkeerd. Dit

geldt natuurlijk niet alleen voor de Juli-

ana van Stolberglaan; overal in de wijk

verdwijnen de afgescheiden parkeer-

vakken. Dus: aansluiten leidt tot extra

parkeerruimte.

■ ■ ■  Het koor Vocality kan nog wel wat

nieuwe leden gebruiken. Het koor repe-

teert wekelijks in het wijk- en diensten-

centrum aan de Johannes

Camphuijsstraat 25. Het repertoire be-

staat uit pop- en musicalsongs. Ieder-

een vanaf 16 jaar is van harte welkom.

De repetities duren van 19.30 tot 21.30

uur. Voor meer informatie: www.voca-

lity.eu of 06 51505768.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl
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Kap Nâh!!

Als ik tegenwoordig het Haagse Bos in loop, gaan mijn gedachten

terug naar november 1972, 13 november om precies te zijn. Ik was

bijna negen toen ik ‘s ochtends uit het raam van mijn slaapkamer

keek en het water over het dak van de schuurtjes zag jagen. De lariks

en de berk stonden vervaarlijk te zwiepen in de tuin.

Onze bomen hielden zich staande, maar de zware storm die die och-

tend over West-Europa trok, sloeg diepe gaten in de bossen. Voerde

onze zondagmiddagse boswandeling tot die tijd door het groen, na

de storm wandelden we nog jaren langs kale vlaktes met hoogstens

wat struikgewas.

Dat waren andere tijden, terug naar de onze, en naar onze wijk en ons

bos. Al maanden voorspelden al die stippen op talloze Haagse bomen

weinig goeds en deze zomer kwam deze voorspelling uit. Als ik nu het

Haagse Bos in loop vanaf de Bezuidenhoutseweg duurt het iets lan-

ger voordat het bos ook echt begint: liep ik voorheen door het groen,

nu valt er op veel plekken door gebrek aan bomen geen bos meer te

zien.

Staatsbosbeheer is bezig met onderhoud, oftewel de kap van 1600

bomen. Daarvan verdwijnen er 400 om plaats te maken voor nieuwe

exemplaren. Het Haagse Bos had te veel dezelfde soort bomen van

dezelfde leeftijd. Dat komt door de massale herplant na de oorlog,

toen het bos zwaar beschadigd was geraakt.

Maar het leeuwendeel van de kap betreft zieke essen: ze lijden aan de

essentaksterfte. Ten dode opgeschreven. De gammele bomen vormen

een gevaar voor de bezoekers van het bos. Kappen dus. Nogal met de

botte bijl, klaagden allerlei boze bomenliefhebbers. Kon Staatsbosbe-

heer niet een fijner bijltje hanteren, zieke bomen goed in de gaten

houden en pas kappen als het echt nodig is? Zat er niet in, noteert

een van de bomenliefhebbers in een blog over een bezoek aan het

Haagse Bos met de boswachters.

Is het dan toch een centenkwestie dat het bos een rigoureuze onder-

houdsbeurt krijgt? In een keer kappen zal vast wel goedkoper zijn dan

jaren achtereen kleiner onderhoud plegen. Staatsbosbeheer wijst in

ieder geval op de 21.000 bomen en struiken die terug geplant wor-

den, ook een dure grap.

Mochten de boswachters de komende jaren toch weer kaplustig wor-

den, dan wordt het tijd Haagse Harry van zijn sokkel bij de Grote

Markt te halen en langs de vijver in het Haagse Bos te zetten, met als

boodschap op zijn T-shirt: Kap Nâh!!



Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag    11.00 - 21.30

zaterdag                        12.00 - 21.30

zondag                         16.00 - 21.30

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

International sch
ool

VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

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!

Edith Pedicure

AUTO SERVICE MULDERS

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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Als spoedig kreeg deze stap navolging van meerdere, ui-

teraard gefortuneerde, Hagenaars. Zij lieten in de jaren

daarop aan deze laan eveneens fraaie behuizingen neer-

zetten. In 1885 begon het Haagse stadsbestuur met de

aanleg van meerdere straten, waarlangs huizen van een

majesteitelijke architectuur verrezen. De wijk Bezuiden-

hout, bestemd voor welgestelde mensen, was geboren.

Later groeide dit stadskwartier uit met woningen voor

alle lagen van de bevolking. Voor geschiedkundigen is

Pieter Lyonet de ‘grondlegger’ ofwel ‘stamvader’ van deze

bijzondere Haagse woonwijk.

Een duizendpoot

De veelzijdig geleerde was overigens niet zomaar een

‘burger’. Hij stamde af van een voornaam geslacht uit het

Franse Lotharingen, dat net als vele andere Hugenoten

vanwege hun godsdienst moest vluchten. Pieters groot-

vader kwam zodoende in 1637 in Maastricht terecht. Zijn

in 1706 geboren kleinzoon vestigde zich na zijn studies

theologie en rechten aan de Leidse universiteit als advo-

caat in 1731 in Den Haag. De talentvolle rechtsgeleerde

werd al snel benoemd tot advocaat bij het Hof van Hol-

land. Korte tijd later vervulde hij dezelfde functie bij de

Hoge Raad.

Naast zijn drukke werkkring als rechtsgeleerde verwierf

Pieter grote bekendheid als ‘translateur’ (beëdigd verta-

ler) en als ‘Secretaris der Cijfers’. In deze laatste hoedanig-

heid kreeg hij de opdracht het geheimschrift van

‘Gezanten’, de officiële vertegenwoordigers van buiten-

landse mogendheden, te ontcijferen. Voorts had Pieter

grote belangstelling voor het leven en de geschiedenis

van insecten. Hij verwierf daarmee naam onder in die tijd

bekende entomologen.

Tegelijkertijd bekwaamde de geleerde zich in het vak van

tekenaar en graveur om zijn geschriften over insecten

van de benodigde illustraties te kunnen voorzien. De tij-

dens zijn leven aangelegde collectie schelpen was zo ge-

detailleerd en omvangrijk dat hij grote bekendheid in

Europa verwierf. Pieter had ook nog tijd voor het bestude-

ren en verzamelen van meer dan vijfhonderd schilderijen

van grote kunstenaars als Jan Steen en Vermeer.

Haagse woning barstte uit zijn voegen

Het onderkomen van de collectioneur in de Haagse bin-

nenstad werd te klein voor zijn in omvang groeiende

bezit. Daarom liet hij op een ruim stuk grond aan de Be-

zuidenhoutseweg, gelegen tegenover het huidige Her-

tenkamp, een majestueus pand met de welklinkende

naam ‘Bellevue’ bouwen. De voorzijde bood uitzicht op

het Haagse Bos en de fraaie patriciërswoningen aan de

Prinsessegracht. De achter- en zijkant gaven een weidse

blik op de polders met hun molens, grazend vee en op en-

kele hofsteden aan de Bezuidenhoutseweg. 

Zeven jaar na het overlijden van Lyonet op 10 januari 1789

kocht de ondernemer David Herbert het pand om het als

hotel in te richten. Onder de naam ‘Hotel De Belle Vue’

kende het een lang illuster bestaan totdat het in 1934 de

deuren moest sluiten. Nadat het markante gebouw

daarna een tijdje als onderdak had gediend voor de Ne-

derlandse Akkerbouw Centrale, nam het Haagse stadsbe-

stuur in 1974 een slopersbedrijf in de arm om het

imposante ‘De Belle Vue’ met de grond gelijk te maken

ten behoeve van de nieuwe verkeersinrichting rond het

Centraal Station.

Pieter Lyonet ‘stamvader’ van Bezuidenhout
Lange tijd was het ‘Grafelijk Karrenpad Besuyde den Houte’ het

exclusieve domein van de Graven van Holland en de Haagse adel

met hun langs deze lommerrijke route gelegen hofsteden en bui-

tenverblijven, zoals het Huis ten Bosch, Huize Zandvliet, Huis ter

Noot en Huis Ter Lap. Daar kwam in 1764 een einde aan, toen de

Haagse staatsman en geleerde Pieter Lyonet zich als eerste

Haagse burger nestelde in een riant huis aan de Bezuidenhoutse-

weg.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Onze Bezuidenhoutse geschiedschrijver Carel Wiemers treedt zon-

dag 20 oktober, tussen 14.00 en 16.00 uur, op in het Haagse Bos. Tij-

dens een cultureel rondje om de Bosvijver vertelt Wiemers, zittend

op een bankje aan het water, aan voorbijgangers historische verha-

len over het Haagse Bos.

Bezoekers kunnen ook deelnemen aan een excursie met boswach-

ter Jenny. Verder zijn er optredens van trombonist Niels Jacobs, fina-

list van het Prinses Christina-concours, de Haagse blazersband

Skavenhage en artiesten van het Koninklijk Conservatorium.

Het totale programma wordt later, onder meer via de website be-

zuidenhout.nl, bekend gemaakt.



HH
zorg

Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

Ben jij verpleegkundige - al dan niet zzp’er - en toe aan

een nieuwe uitdaging? Kom dan het thuiszorgteam van

de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout versterken.

Ook als je geen verpleegkundige achtergrond hebt,

maar je hebt schoonmaak ervaring en affiniteit met 

ouderen, dan ben je van harte welkom!

Geïnteresseerd? Bel naar 06 - 18505267 

of mail: info@hhzorg.nl 

Wij zoeken verpleegkundigen

Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring. 

Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen 

van uw uitvaartwensen. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag

l Elke dag verse leveringen groenten en fruit van lokale tuinders

l Altijd vriendelijke service en gezellig shoppen

l U betaald nooit meer dan bij de supermarkten in onze regio

l Veel biologische producten

l Slagersvlees en een groot assortiment noten voor marktprijzen

l Verschillende maaltijden waaronder ook maaltijden voor sporters 

     www.sportstribe.nl

l Groenteboxen, fruitboxen leveren wij gratis thuis.

l Check onze website www.joesshop.nl, 

     ons adres Theresiastraat 236 (tegenover Praalder)

l Whatsapp ons voor vragen en krijg direct antwoord terug. 

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

altijd vers
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Op mooie zomerse dagen is Park Vlaskamp een favoriete

barbecue-plek voor wijkbewoners. De rotzooi die de gasten

achterlaten is vaak groot. Deze zondagmorgen trof Coenen

twee dames aan die met veel plezier de ene na de andere

vuilniszak aan het vullen waren met afval. Coenen: “De

Vlaskamp heeft al jaren mijn aandacht. Als er veel bende is

dan neem ik altijd contact op met de gemeente en stuur ze

foto’s. Ieder weekend stuurde ik ze nieuwe foto’s. Ik raakte

in gesprek met de gemeente over mogelijke oplossingen. Ik

heb bij de gemeente steeds gehoor gekregen op mijn mel-

dingen en suggesties, weekenden met zomerse dagen vuil

ophalen net als op het strand, meer vuilnisbakken, vuilnis-

bakken voor hete kolen en als laatste de tip van de geruite

plastic barbecue-kleedjes. Het was een tijd lang een

enorme verbetering. Tot die zondagmorgen. Ik was zo ver-

baasd over de bende die ik aantrof, maar ook dat ik twee

dames zag die enthousiast het afval aan het opruimen

waren. Ik ging met ze in gesprek en vroeg of ik foto's van ze

mocht maken om eventueel op Nextdoor te plaatsen. Daar

reageerden ze enthousiast op.”

Binnen 5 dagen had het bericht op Nextdoor al 32 reacties

en veel digitale bedankjes. In de reacties veel lof voor de

dames, gemopper op de barbecueërs die de rotzooi maken

en veel tips over hoe je de gemeente het beste kan inscha-

kelen. Coenen vertelt waarom ze het bericht op Nextdoor

heeft geplaatst: “Ik wilde een positief bericht plaatsen over

het probleem op de Vlaskamp. Ik had door de jaren heen

honderden negatieve berichten kunnen plaatsen, maar dat

verandert niets. Mijn insteek om het bericht op Nextdoor te

plaatsen was om de opruimactie van deze dames te laten

zien. Geen woorden maar daden. Ze deden het gewoon

zonder eigenbelang. Zoveel reacties op het bericht had ik

vervolgens ook niet verwacht. Een aantal wijkbewoners gaf

aan dat deze dames, moeder en dochter, een bloemetje ver-

dienen. En aangezien ik geen initiatief zag in de berichten

ben ik zelf een bloemetje gaan brengen. Blij verrast met de

bloemen vinden ze hun actie heel vanzelfsprekend.”

Wat heeft het bericht op Nextdoor, naast hulde aan de

dames, opgeleverd? Mede naar aanleiding van de bericht-

geving hebben meerdere wijkbewoners aangegeven de app

BuitenBeter te gaan gebruiken om digitaal meldingen te

kunnen doen. Handig voor als je ergens rotzooi ziet in de

wijk. Wijkbewoners hebben dit probleem onder de aan-

dacht proberen te brengen bij verschillende politieke par-

tijen en het Stadsdeelkantoor is in actie gekomen. Er is

beloofd de bestaande afspraken met de afvalophaaldien-

sten weer beter na te komen. De toiletten zijn weer ge-

plaatst. Handhavers zullen het park weer wat meer in de

gaten houden. En er is door het Stadsdeelkantoor een en-

quête gehouden onder direct omwonenden. En hopelijk

doet het iets bij de veroorzakers zelf, diegene die barbe-

cueën of picknicken in het park: ruim je rotzooi zelf op. 

Coenen wil daarbij nog toevoegen: “Graag wel netjes 

opruimen. Gebruik bijvoorbeeld gele zakken. Gooi je afval

niet naast de afvalbakken en de kolen niet op de kolenbak,

maar erin.”

Het sneeuwbaleffect van een bericht op Nextdoor

Op zondag 15 juli zette Lucy Coenen een bericht op de buurtapp Nextdoor met

als titel ‘Van de ene verbazing in de andere’. Op een digitale manier kaartte zij

een wijkprobleem aan dat als een sneeuwbal de ene na de andere reactie 

veroorzaakte. Er zijn maar weinig berichten met meer dan 40 reacties en 

37 bedankjes. Het bericht leidde zelfs tot bloemen voor de hoofdrolspelers.

Mark Hoogland

De twee dames die met veel plezier het park opgeruimd hebben.

(Foto: Lucy Coenen)









Deze uitklapfoto van Bezuidenhout, gemaakt door Koen de Lange in juni

2018 vanaf de voormalige PTT-toren, is een cadeautje van de redactie aan

de bewoners van deze wijk. U kunt het nietje eruit halen en de poster inlijs-

ten en ophangen. Maar vindt u dat de foto door het verwijderen van het

nietje een beetje beschadigd is en wilt u een volledig gaaf exemplaar, dan

kunt u de foto ook downloaden van de website bezuidenhout.nl. U moet

de poster dan wel zelf (laten) afdrukken.

©Koen de Lange/Bezuidenhout Nieuws, juni 2018

Praktijk Bezuidenhout
voor leer- en psychosociale problemen

Wij hebben ruimte beschikbaar voor een zzp’er  
in onze praktijk.  

Bij voorkeur werkzaam met kinderen.

Voor informatie zie www.praktijkbezuidenhout.nl
Reacties kunt u sturen naar info@praktijkbezuidenhout.nl De Sillestraat 126 - 2593 VB  Den Haag

T 070 369 71 73 - W www.alrayyan.nl

Syrisch Restaurant

De wijk, ons leven
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In een zwembad bij u in de buurt!
n Zwemlessen voor kinderen en volwassenen (alle diploma's) 

n Slagverbeteren en veiligheidscheck (nog zwemvaardig?) 

n Aanleren waterpolo en minipolo

Info: mobiel: 06-4628207; zwemles@hzzian.nl; Website: www.hzzian.nl

H.Z.ZIAN zoekt nog vrijwilligers voor: ledenadministratie, 

penningmeester, zwemonderwijzers. Vergoeding bespreekbaar. 

Ter versterking van de werkgroep zoeken we hulp:

1 Heb je interesse in de geschiedenis van Bezuidenhout

2 Wil je de historie van familiebedrijven vastleggen

3 Helpen om ca 18.000 foto's te redigeren en online te plaatsen 

4 Wil je foto's maken van huidige veranderingen

5 Achterhalen van aanvullend foto film en ander archief materiaal 

6 Toestemming vragen aan veel fotografen voor publicatie

7 Etc etc

Stuur een email naar Geheugen@Bezuidenhout.nl 

en we maken een afspraak.

Het 
GeheugenvanBezuidenhout.nl

zoekt hulp

Muziek in Bezuidenhout 

zoekt vrijwilligers

De werkgroep Muziek in Bezuidenhout organiseert zes zomermiddagcon-

certen buiten bij de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld. Het programma

draait om optredens van getalenteerde musici, voor muziekliefhebber, 

georganiseerd door bewoners, allen uit de wijk. 

Voor Muziek in Bezuidenhout zijn we op zoek naar vrijwilligers met affiniteit

voor muziek:

l  werkgroepleden, voor de programmering en publiciteit rond

     de concertserie.

l  musici, voor de serie optredens in de zomer van 2019 met

     enige ervaring met optreden in de openlucht voor een divers publiek.

Heb je interesse, of ken je iemand, neem contact op met de werkgroep 

Muziek in Bezuidenhout via muziek@bezuidenhout.nl. 

Meer informatie: www.bezuidenhout.nl/muziek.

Het programma Muziek in Bezuidenhout is een initiatief van Wijkberaad 

Bezuidenhout.

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: 

bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut

Brasserie Southwood | Anna van Hannoverstraat 4 | 2595 BJ Den Haag | 

06 33 30 34 81 | info@brasseriesouthwood.nl | www.brasseriesouthwood.nl

OPENINGSTIJDEN

maandag tot en met vrijdag 

van 8:00 uur tot 18:00 uur

Lounge

R

CopyShop Den Haag is de zakelijke printservice van Den Haag waar u 

documenten professioneel kunt laten printen en inbinden, drukken 

of kopiëren. U kunt bij ons terecht voor het printen van: werkstukken, 

werkboeken, lesboeken, syllabi en dictaten, handleidingen, folders en 

en al uw andere handels- en familiedrukwerk.

www.copyshopdenhaag.nl
Carolina van Nassaustraat 161 

(achterzijde World Trade Center)

Geopend
ma t/m vr

10.00-18.00

070
3861199

Voor bedrijven: 

 



Twee jaar terug werden de projectontwikkelaars VORM en

MRPD de nieuwe eigenaren van het vroegere ministerie

pal voor station Laan van Nieuw Oost-Indië. Voorwaarde

was dat zij daar vijf jaar jonge vluchtelingen met een ver-

blijfsvergunning zouden huisvesten. Aangetrokken door

met name de aantrekkelijke locatie van het gebouw heb-

ben zij SOZA nieuw leven ingeblazen als onderkomen van

bewoners en bedrijven. Inmiddels biedt het al plaats aan

88 statushouders, 87 studenten en tientallen bedrijven en

bedrijfjes. 

"Dit project is anders dan alle andere projecten, maar wel

heel leuk", toont planontwikkelaar John Monden van

VORM zich enthousiast. Uitgangspunt voor de huisvesting

van de vluchtelingen is hoe zij hier als nieuwkomers echt

verder kunnen worden geholpen. "Zij kennen de taal en

Den Haag niet, hebben vaak geen opleiding en geen werk."

Om daar iets aan te doen spelen de studenten een rol,

maar bedrijven en instellingen die in SOZA onderdak heb-

ben gevonden eveneens. Een van de voorbeelden daarvan

is de Horeca Academie, die ook een aantal vluchtelingen

een opleiding geeft.

Betrokken buurt  

Als bedrijvencentrum biedt SOZA zowel plaats aan sociaal-

maatschappelijke bedrijven die de vluchtelingen verder

helpen als aan commerciële ondernemingen en innova-

tieve startups. Die beginnende bedrijfjes zijn met name ac-

tief in de zorg en ICT. Werd het nieuws van de huisvesting

van statushouders in de wijk aanvankelijk niet overal posi-

tief ontvangen, de nieuwe eigenaren doen hun best om de

buurt te betrekken bij wat er in het gebouw gebeurt. "Via

informatieavonden en open dagen hebben wij mensen

laten zien hoe het er hier nu uitziet en hoe mensen hier

wonen en werken." Bezoekers mochten ook laten weten

wat zij zelf graag in het gebouw zouden zien. Hoewel het

gewenste zwembad er nog niet inzit, hebben de contacten

wel geleid tot betrokkenheid van de buurt. "Er zijn nu ook

buurtbewoners die hier kantoorruimte huren."

SOZA blijft de band met de buurt koesteren. Deze maand

waren de buren welkom op een burendag met diner en

mini-bioscoop voor kinderen op het achterplein. Wat er

met het gebouw en alle bewoners gebeurt als de huisves-

tingstermijn van de vluchtelingen is verstreken, staat nog

in de sterren geschreven. "Daar zijn wij nu samen met de

gemeente naar aan het kijken." Zowel wat betreft het ge-

bouw (verbouwing of nieuwbouw) als de gewenste bewo-

ners zijn alle opties nog open. "Aan het eind van het jaar

moet er een plan liggen hoe wij verder willen gaan." 

(Foto’s Willem Verheijen)

Planontwikkelaar John Monden: 
"Buurt heel betrokken bij SOZA"
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Planontwikkelaar John Monden

Het oude gebouw van het ministerie

van Sociale Zaken 

Na jaren van leegstand is het voormalige

ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid sinds begin dit jaar weer een plek

waar statushouders, studenten en andere

bewoners zingen, huilen, bidden, lachen,

eten, sporten, werken en bewonderen

(maar nog niet kunnen zwemmen).

Roeland Gelink

Naast woningen ook een bedrijvencentrum



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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De wijkagent over 

Let op uw buren!

We hebben geen cijfers maar we denken dat we zeker een

paar maal per jaar iemand tegenkomen die heel ernstig

verwaarloosd is. Je moet dan denken aan een enorm vieze

bende in huis, teennagels zo lang dat lopen bijna niet meer

kan, haar dat niet meer te kammen is en ongedierte in

huis. Je zou denken dat dat dan alcohol- of drugsverslaafde

mensen moeten zijn. Dat is echter lang niet altijd zo. Vaak

zijn het ook mensen die psychische problemen hebben.

Mensen die onze snelle maatschappij wellicht niet meer

kunnen bijhouden of mensen die gewoon hun leven leiden

zoals zij dat willen. Wie zijn wij om te bepalen hoe een

ander zijn leven moet leiden, maar toch wil je ze ook graag

een helpende hand bieden. 

Het verbaast ons dat mensen lang verwaarloosd in onze

wijk kunnen leven terwijl er schijnbaar niemand iets van

weet. Uit ervaring weten we dat er altijd mensen zijn die

van de verwaarlozing weten maar dat er in deze gevallen

niemand weet wat hij of zij moet doen. Het afschilderen

als louter onverschilligheid van de wijkbewoners is het

niet. Vaak blijkt dat er toch mensen zijn die zich zorgen

maken over die bepaalde persoon maar niet weten hoe ze

die persoon moeten bereiken omdat die persoon elk con-

tact negeert. Dan denken veel mensen waarschijnlijk: “Dan

weet ik het ook niet meer”. Natuurlijk kunnen wij als wijk-

agent ook wel wat betekenen maar wij zijn geen hulpver-

leners.

Heeft u of iemand uit uw omgeving te maken met ver-

waarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, problema-

tische verzameldwang, sociaal isolement, psychische- of

verslavingsproblemen? Maakt u zich zorgen of heeft u er

last van? Wilt u voorkomen dat de situatie uit de hand

loopt? 

Vraag dan advies of meld de situatie bij één van de meld-

punten. Als er sprake is van vervuiling en/of problemati-

sche verzameldwang, neem contact op met Meldpunt

Bezorgd Den Haag, telefoon 070 353 72 91. Of e-mail naar

ccp@ggdhaaglanden.nl.

Bij andere zorgen, zoals schulden, eenzaamheid, sociaal

isolement of verwaarlozing, neemt u contact op met de

gemeente via telefoonnummer 14070. U kunt ook langs

gaan bij één van de servicepunten in uw wijk.

We leven met pakweg 15.000 inwoners in een mooie wijk die

ook best wel een beetje druk is. Je zou dan zeggen, als we dan

toch erg dicht op elkaar wonen, dan kennen we elkaar ook wel,

zeker je buren. Toch blijkt dat vaak niet het geval. Zo sprak ik

van de week een dame die zei: “Ja, je groet elkaar wel, maar al

die nieuwe mensen komen zich niet voorstellen dus ik weet niet

wie ze zijn”. 

O
O
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Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar de

bijgevoegde afbeelding te vinden is? Stuur

uw oplossing per mail (bezuidenhout-

nieuws@gmail.com) naar de redactie en

maak kans op een boekenbon, beschikbaar

gesteld door Primera in de Theresiastraat.

Het portret van Vincent van Gogh is geschilderd op

het viaduct van de spoorlijn Den Haag-Leiden, de zo-

genaamde Schipholboog, op de grens van Voorburg

en Den Haag. Uit de vele goede inzendingen moest

een winnaar worden geloot. Dat is geworden Kathy

Rombouts. Zij kan de boekenbon ophalen in het wijk-

en dienstencentrum.

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 
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Na de troonsafstand en het vertrek van koningin Beatrix

naar Drakestein is het paleis grondig gerenoveerd. Dat was

hard nodig, stelde het Rijksvastgoedbedrijf (vroeger: Rijks-

gebouwendienst). De totale kosten van de verbouwing be-

dragen, naar de jongste stand, 63,1 miljoen euro. Dat is

ruim vier miljoen meer (7%) dan aanvankelijk begroot.

Door de aantrekkende economie vallen de materiaalkosten

en de lonen hoger uit. Het paleis is eigendom van de Staat

der Nederlanden; de renovatie wordt betaald uit belasting-

geld.

Ook waren er bouwkundige tegenvallers. De daken en de

gevels moesten geheel worden hersteld, terwijl aanvanke-

lijk was uitgegaan van een gedeeltelijke renovatie. De bor-

destrap kon niet meer worden hersteld en moest in zijn

geheel worden vervangen. Ook moest meer asbest en

houtrot worden verwijderd dan gedacht en moest meer

geld worden uitgetrokken voor ongediertebestrijding. Vol-

gens persberichten had de koning graag zonnepanelen op

het dak gehad, maar dat is op een rijksmonument niet toe-

gestaan.

(Foto’s: Rijksvastgoedbedrijf)

Huis ten Bosch wordt weer bewoond
Afgaande op de woorden van koning Willem Alexander zelf verhuist het 

koninklijk gezin nog voor de kerst van de Wassenaarse villa Eikenhorst naar

paleis Huis ten Bosch. Voor de koning is het thuiskomen; hij bracht een

groot deel van zijn jeugd met zijn broers en ouders door in het paleis in het

Haagse Bos.



1.   Meer speelattributen in de wijk

2.   Afrastering van de reeds bestaande honden 

      losloopzone in het Van Goghpark

3.   Een wijkfeest

Inmiddels zijn we aangekomen in de realisatiefase. 

De afrastering van de honden losloopzone zal gedeeltelijk

met groen worden gerealiseerd in plaats van met alleen

een hekwerk.

Het gedeelte van het wijkbudget dat zal worden aange-

wend voor “Spelen” wordt als volgt verdeeld: in het Van

Goghpark zal nabij het waterbassin een dubbele kabelbaan

worden gerealiseerd. De kabelbaan zal worden uitgevoerd

in een roestvrijstalen constructie met geluidsarme draai-

ende delen. Door hierbij een locatie te kiezen achter het

waterbassin is rekening gehouden met de omwonenden.

Daarnaast zal de speeltuin “Haags Hopje” op het Hendrick

Hamelplantsoen extra attributen krijgen. Voor de aller-

kleinsten betreft dit een glijbaan. Ook wordt er een wip en

een draaimolen bijgeplaatst.  

Hierbij is tevens bekeken of we het bestaande klimattri-

buut konden laten reviseren. Dat laatste ging helaas boven

de begroting van het éénmalige wijkbudget, evenals het

opknappen en uitbreiden van de speeltuin aan de Pieter

Bothstraat (nabij de Witte Anna). Inmiddels zijn we in ge-

sprek met de gemeente om de mogelijkheden hiervoor te

bekijken vanuit het reguliere budget in 2019.

Vergroening van de wijk

Vanuit de afdeling Groen komt extra budget beschikbaar

met de randvoorwaarde dat hiermee de “verstening” in de

wijk moet worden tegengegaan. Het Charlotte de Bour-

bonplein zal worden voorzien van wat extra groen en bloe-

men. Dit was ook een van de ideeën voor het wijkbudget.

Mocht u nog meer suggesties hebben om “stenen te ver-

groenen” verzoeken wij u dit met ons te delen. Dat kan bij

het wijkcentrum Bezuidenhout-West.

Activiteiten in het 

Wijkcentrum

Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het

wijkcentrum Bezuidenhout-West. Elke dag zijn

er diverse activiteiten. Elke donderdagochtend

kunt u bijvoorbeeld meedoen met Meer Bewe-

gen voor Ouderen (MBVO). De deelnemers 

bewegen ieder op hun eigen niveau. 

Een enthousiaste docent zorgt elke week voor

andere oefeningen; daarna is er tijd voor gezel-

ligheid. Wilt u zelf een activiteit in het wijkcen-

trum ontwikkelen? Dat kan. Neem dan contact

op met Jaap de Wit of Helen Baun 

070 – 2052550.

Wijkgeld naar spelen en afrastering

Bezuidenhout-West Nieuws
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Vóór de zomervakantie is het eenmalig toegekende wijkbudget

van 50.000 euro verdeeld over de ideeën die zijn ingediend.

Naast wat kleinere zaken is de aandacht uitgegaan naar: 

Johan Vogelaar

De buitenspeeldag in West, aan het begin van de zomer, 

was een druk bezocht en geslaagd festijn.



Sjaak Bral onthult nieuwe Social Sofa 

in Bezuidenhout-West

12 oktober Opruimdag 

Bezuidenhout-West

De nieuwe social sofa staat in het Van Goghpark. Het ontwerp van de bank is

gemaakt door Wilma Meurink. De zonnebloem verwijst naar Vincent van

Gogh die ooit op de plek heeft gewoond, waar de bank nu staat. De zwanen

op de achterzijde zijn het symbool van de liefde.

In 2016 is de wijkraad Bezuidenhout-West gestopt. Er was een wens om nog

een social sofa te laten maken als blijvend aandenken. In overleg met het

Stadsdeelkantoor Haagse Hout is besloten om het resterende geld van de

wijkraad hieraan te besteden. 

Begin juli 2018 is de betonnen bank gearriveerd en zijn de vrijwilligers aan de

slag gegaan met het mozaïeken. De hele zomer door is er dagelijks met veel

enthousiasme gewerkt door ongeveer 4 à 5 vrijwilligers uit de wijk. In totaal

hebben zo’n 12 mensen uit de wijk meegedaan. Ze hebben zo’n 4000 

mozaïeksteentjes op maat geknipt en op de juiste plek geplakt. 

Op 19 september werd de social sofa onthuld door Sjaak Bral en 

Anneke Stikkelman (oud voorzitter van de wijkraad Bezuidenhout-West). 

Bezuidenhout-West Nieuws
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De reportersgroep gaat door

In februari 2018 is de reportersgroep in Bezuidenhout-West be-

gonnen. Dit zijn kinderen van 7 t/m 14 jaar oud, die in de wijk

wonen. Zij leren allerlei leuke dingen omtrent journalistiek en

sociale media. De groep heeft geleerd hoe zij mensen moeten

interviewen en hoe zij moeten bloggen en vloggen. Zij zijn in

juni op bezoek geweest bij de wijkagent op het politiebureau

Overbosch. Hij heeft de kinderen verteld over het leven als

agent en wat de politie doet rondom het thema sociale media. 

Tot en met december staat er veel op de planning voor de

mini-reporters. In september gingen zij aan de slag met het

thema: Back to School, interviewen hun leraar en vloggen over

hoe het is in hun nieuwe klas. In oktober gaan de jonge repor-

ters werken met thema: Wat is sociale media, hoe ga je hier-

mee om? Wat is cyberpesten en wat kun je hieraan doen?

November is de maand van de journalistiek. In deze week gaan

jonge reporters een bezoek brengen aan een redactie van de

krant of bij Omroep West. In december gaan we iets leuks gaan

doen met de feestdagen. 

Bent u enthousiast geworden en heeft u een leuk idee voor de

reporters of wilt u vrijwilliger worden? Meld u dan aan bij

Laura Collard, e-mailadres: L.collard@xtra.nl of telefonisch bij

070-2052450. Kinderen kunnen zich ook aanmelden bij Laura. 

Op vrijdag 12 oktober komt er een grote container voor
grof vuil op het Jan van Riebeekplein te staan tussen 9.00
en 18.00 uur. U kunt uw grof vuil weer komen afleveren.

Om 15.00 uur is de Opening van de expositie van posters (tekenin-

gen en schilderingen) van de leerlingen van de Den Hertogschool.

De posters roepen ons op een bijzondere manier op hondenpoep

en zwerfvuil op te ruimen. U kunt uw stem uitbrengen op de

beste poster. Deze zal worden gedrukt en verspreid in de wijk! 

De opening wordt verricht door Esther Kolpa, geholpen door pro-

fessor Stinkmeijer met zijn vuilverbrandingsorgel (het Meemaak-

theater). Aansluitend om 15.30 uur is er een voorstelling van het

Meemaaktheater met inspring theater, opruimgymnastiek en nog

meer; voor jong en oud! 

Kom 12 oktober om 15.00 uur naar het Jan van Riebeekplein!

Jaap de Wit

Tin-Nio de Kievit



Wordt lid van onze speelotheek! 

Onze openingstijden worden mogelijk

gemaakt door vrijwilligers, kijk op onze

website en meld je aan als vrijwilliger.

Speelotheek De Schatkamer

De Carpentierstraat 54 (1e etage CJG)

2595 HL  Den Haag

www.speelotheek-deschatkamer.nl

Speelgoed lenen? 

Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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De gemeente Den Haag heeft dit jaar geld beschikbaar ge-

steld voor innovatieve onderzoeksprojecten. Eén van de on-

derwerpen die financiering ontvangen hebben, is onze

omgang met voedsel. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat in

Nederland per persoon jaarlijks voor gemiddeld € 150 aan

voedsel wordt weggegooid. LUC en TUD gaan samen met

de Compostbakkers en de British school aan de Diamant-

horst onderzoeken hoe mensen in Bezuidenhout aankijken

tegen voedsel en verspilling daarvan. De uitkomsten moe-

ten eind dit jaar beschikbaar zijn en zullen bestaan uit pa-

tronen en opvallende zaken bij voedselverspilling.

LUC-onderzoekster Jyothi Thrivikraman en TUD-promoven-

dus en Bezuidenhouter Wouter Kersten lichten toe: “We

willen inzicht krijgen in het koop- en kookgedrag van huis-

houdens en in hoe zij omgaan met wat eventueel over-

blijft. We hopen hiermee informatie te kunnen leveren voor

de gemeente. De gemeente kan die informatie dan eventu-

eel gebruiken om hun beleid voor afval aan te passen en

mogelijk om initiatieven te ondersteunen die voedselver-

spilling kunnen verminderen.” 

Voor het onderzoek is gekozen voor Bezuidenhout omdat

het zich richt op drie doelgroepen: Nederlandse huishou-

dens, expats en vluchtelingen. In Bezuidenhout zijn alle

doelgroepen aanwezig en daarnaast is het belangrijk om

het onderzoek in één wijk uit te voeren zodat de omstan-

digheden en het gemeentebeleid vergelijkbaar zijn. Boven-

dien is de Haagse vestiging van LUC sinds een aantal jaren

gevestigd tussen Bezuidenhout en het Centraal Station.

De onderzoekers zoeken nog mensen die mee willen doen.

Dat kan op verschillende manieren. Kersten: “Tussen sep-

tember en november houden studenten bij verschillende

winkels straatinterviews, die maximaal 15 minuten duren. 

Om mensen te belonen voor hun deelname is er een loterij

waarbij deelnemers kans maken op waardebonnen voor

elektronica of boodschappen. Anoniem meedoen kan ook.

Ook in de bibliotheek in de Theresiastraat zullen op be-

paalde dagen studenten en onderzoekers aanwezig zijn

voor informatie en om deelnemers te werven, vooral voor

het tweede onderdeel. Voor dat tweede onderdeel zoeken

we tien tot vijftien mensen per doelgroep die een week

lang foto’s willen maken over hun ‘voedsel-proces’, van in-

kopen, via klaarmaken tot hoe ze omgaan met wat over-

blijft. Na het insturen van de foto’s volgt een kort gesprekje

om de foto’s te selecteren en er vragen over te stellen. Deze

mensen worden later ook uitgenodigd voor een groepsge-

sprek van anderhalf tot twee uur over het onderwerp.

Deelnemers aan dit onderdeel (foto’s + groepsgesprek) 

krijgen allemaal een waardebon van € 100. We proberen

ook nog op andere plekken in Bezuidenhout informatie te

verspreiden om mensen te interesseren om mee te doen.”

Eind 2018 zullen de resultaten bekend zijn en die zullen

daarna behalve aan de gemeente ook aan de wijk terugge-

koppeld worden, onder andere met tips om verspilling te

verminderen.

Voor meer informatie of aanmelden (z.s.m.) kunt u
terecht op de website (Engels en Nederlands):
https://peopleandfoodwaste.wordpress.com/parti-
cipate en met aanmelding via mail: LUCfood-
waste@gmail.com 

Hoe gaat Bezuidenhout om met voedsel? 

Leiden University College (LUC) en de Technische Universiteit Delft (TUD)

zijn een onderzoek gestart naar voedsel(verspilling) in Bezuidenhout. Inwo-

ners van de wijk kunnen zich nog aanmelden om deel te nemen en daar

staat ook iets tegenover.

Marjon Damen



“Waar een kind, kind kan zijn”

Opent groene vestiging ‘Nature’ • mei 2018

Internationale groene kinderopvang in het Bezuidenhout - Den Haag

•  Kleinschalig        •  Groene opvang
•  Moestuinen        •  Duurzaam    
•  Vaste leidsters       •  Dieren
•  Huiselijke sfeer       •  Tweetalig
•  Biologische maaltijden       •  Ruime openingstijden 6:30 - 19:30

 www.kinderopvangpiccolini.nl    —  info@kinderopvangpiccolini.nl 
06 4696 4226  —  06 4644 1714

HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 

Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 

voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 

voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?

E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

www.heppybeppy.nl
MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea



Duurzaam Bezuidenhout

“Ga lekker zitten”, nodigt Michiel uit

nadat hij een fleece deken op zijn

groendak aan de Joan Maetsuycker-

straat heeft uitgerold. De lange, droge

zomer heeft het 82 m² grote groendak

niet in een dorre oase veranderd. “Ik

heb slechts twee keer bijgespoten”,

vertelt Michiel, die zijn groendak in

april zelf heeft gelegd. 

Een van de voordelen van een groen-

dak is dat het in hete periodes voor

verkoeling in huis kan zorgen. Michiel

kan niet zeggen dat het dit jaar met

het groendak minder warm was in

zijn woning dan in andere jaren. Maar

het was dit jaar ook wel een uitzon-

derlijk warme en lange zomer. Wat

ook niet hielp, is dat hij aan de zon-

zijde geen gordijnen of buitenzonwe-

ring heeft. Wel had hij duidelijk

minder last van meeuwen en zijn zon-

nepanelen brachten aantoonbaar

meer energie op. Verder beleeft Mi-

chiel alleen maar veel genoegen aan

zijn groendak project. “Het zag er eind

mei, begin juni, toen alles hier boven

in bloei stond, zo mooi uit met al dat

groen en allerlei vogels en bijen zo

midden in de stad.” Op https://bezui-

denhout.nl/duurzaam/ kunt u het uit-

gebreide interview met Michiel lezen.

Hierin vertelt hij hoe hij op het idee

voor een groendak kwam en hoe mak-

kelijk het, volgens hem, is om er zelf

een aan te leggen. Ook legt hij uit

waarom hij zich een tweede keer nog

meer zou richten op het isoleren van

het dak. Verder onderkent hij dat enig

advies over de aanvraag van de subsi-

die handig zou zijn geweest. En na-

tuurlijk heeft hij tips “uit de praktijk”

voor geïnteresseerde navolgers. 

Onder andere Bezuidenhout heeft enige jaren geleden bij

de gemeenteraad erop aangedrongen beter beleid te

maken voor wat betreft grondwater en het beperken van

overlast. Helaas is tot op heden daar niets van terechtgeko-

men. De vele klachten die wij ontvangen, hebben ons over-

tuigd dat het nu tijd is voor vervolgstappen. We willen

daarom een werkgroep Grondwateroverlast oprichten die

de komende jaren beleid onderzoekt, oplossingsmogelijk-

heden bekijkt en de politiek èn de gemeente èn het water-

schap om verdere aandacht en acties gaat vragen.

Onderwerpen van aandacht zijn:

1.    Huidig beleid van de gemeente

2.   Huidig beleid van het waterschap

3.   Wat zijn de afspraken tussen de gemeente 

      en het waterschap

4.   Wat mag de gemeente wel of niet

5.   Wat mag het waterschap wel of niet

6.   Wat mag en kan of moet een bewoner

7.    Voorstellen en opties voorleggen aan de gemeente 

      en het waterschap

8.   En wat verder belangrijk is voor de werkgroep

9.   Informeren bewoners van Bezuidenhout

10.  Eventueel inschakelen van de politiek

Meedoen?? Email naar wijkberaad@bezuidenhout.nl en

we maken een afspraak.

‘Meeuwen haten mijn groendak’

Strijd mee tegen de grondwateroverlast

Met groendaken bedekte fietsenstallingen zijn geen zeldzaamheid meer in Bezuidenhout. Wo-

ningen met een groendak zijn moeilijker te vinden. Maar ze zijn er wel. In de Joan Maetsuycker-

straat bijvoorbeeld. Daar legde Michiel er zelf een op het dak van zijn appartement. 

Veel bewoners van Bezuidenhout ervaren last van hoge

grondwaterstanden. Een natte kelder, een vochtige kruip-

ruimte en optrekkend vocht in de binnenmuren. De gemeente

verwijst bij problemen naar de Grondwaterwet, die de verant-

woordelijkheid voor het droog houden van have en goed bij

de bewoners legt. Maar de gemeente is volgens diezelfde wet

verantwoordelijk voor de hoogte van het grondwater.

Vrienden van Michiel laten zich de

sushi-maaltijd goed smaken op het

groendak.
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Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN

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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Short
■ ■ ■ Because we are sending fewer and fewer letters,

Post NL is reducing the number of mailboxes. In Bezui-

denhout all eleven existing buses are still maintained for

the time being. The mailboxes in the district can be

found in the Theresiastraat at numbers 53, 93 and 207,

Laan van NOI 180, Stuyvesantplein 27 and 212, Koningin

Julianaplein 3, Prinses Beatrixlaan 23, Anna van Hann-

overstraat 4, Van Imhoffstraat 53 and Jan van Riebeek-

plein 90. 

■ ■ ■ Children's circus Ciraso has room for children aged

8 to 12 years. You will learn acrobatics, unicycle bikes,

juggling and hanging on a trapeze. The lessons are given

on Thursday afternoon in the gymnasium of the Nuts-

school. For 6 to 8 year olds from half past five to half

past six, and for 9 to 12 year olds between 6.30 and 6.30.

First introductory lesson is free. Register at circusles@cir-

caso.nl 

■ ■ ■ No separate parking spaces have been created on

the renovated Juliana van Stolberglaan. It is the inten-

tion that cars connect as well and tightly as possible to

the predecessor, so that more parking space is created.

Apparently it takes some getting used to, because there

are regular spaces where just no car can be parked. This

of course applies not only to the Juliana van Stolberg-

laan; the separate parking spaces disappear everywhere

in the neighborhood. So: connecting leads to extra par-

king space.

■ ■ ■ The Vocality choir can still use some new members.

The choir rehearses weekly in the district and services

center at Johannes Camphuijsstraat 25. The repertoire

consists of pop and musicalsongs. Everyone from 16

years of age is welcome. The rehearsals last from 7.30 pm

to 9.30 pm. For more information: www.vocality.eu or 

06 51505768.

■ ■ ■ The Leiden University College and partners have

started an investigation into food waste in Bezuiden-

hout. Residents are asked to participate in the survey.

Every year 150 euros of food is thrown away per person in

the Netherlands. For information and participation in the

research:

https://peopleandfoodwaste.wordpress.com/participate

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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EXPATSPop choir

Looking for new opportunities to be involved in
the community can be daunting when you first
move to a new country, especially when you don’t
speak the language. Even though I have lived here
a long time, I’m always on the lookout for new ac-
tivities and clubs to join. 

Therefore I was interested to see on the Bezuiden-
hout page of Facebook
(https://www.facebook.com/bezuidenhout.nl)
that a new pop choir, Vocality, was starting in the
neighbourhood. It is open to all, there is no need
to audition or be able to read music and the 
rehearsals are in English. Derk, the choir master,
sends the songs as MP3 files and you practise at
home, choosing the recorded voice that suits you
best. I attended the first rehearsal. As a new choir,
everyone was nervous, but after a quick warm up,
we tackled two different songs. Pop songs from
the 60s to the present day as well as show tunes
from musicals are covered so there is something
for all to enjoy!

The feeling of accomplishment when we mana-
ged to tackle the first song sent a real buzz
through the hall. Singing together is well known
to have benefits for mental and physical well-
being and it was apparent that as this group 
becomes more established, that it will go from
strength to strength.

The choir is currently looking for more members
to join, especially men! If you would like to get 
involved then contact Derk:
http://www.vocality.eu/contact/ 

Do you have a community activity that expats
could be involved in? Please get in contact: 
expatpagebzdhnews@gmail.com
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Zieke bomen maken plaatsZieke bomen maken plaats

Ratten in de wijkRatten in de wijk

Oranjes illegaal in Huis ten Bosch?Oranjes illegaal in Huis ten Bosch?

Stadsdeeldirecteur blikt terugStadsdeeldirecteur blikt terug



% korting op raamdecoratie
ROLGORDIJNEN  •  DUO  ROLGORDIJNEN  •  PLISSÉGORDIJNEN  HORIZONTALE  JALOEZIEËN  

VLINDERJALOEZIEËN  •  VERTICALE  JALOEZIEËN  VOUWGORDIJNEN  •  PANEELGORDIJNEN 

Geldig tot en met 31 december 2018. Niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag in de winkel naar de deelnemende merken en actievoorwaarden.

info@briede.nl
www.decohomebriede.nl

Laan van Nieuw Oost Indie 72
2593 BW ‘s-Gravenhage
(070) 383 82 75
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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. Het volgende nummer, Be-

zuidenhout Nieuws 65, wordt bezorgd in

de week van 15 – 22 februari 2019.

Deadline voor kopij en advertenties: 

30 januari 2019.

Redactie

Jos Heymans (hoofdredactie), 

Evelien ter Meulen, 

Eric Stins (eindredactie), 

Marjon Damen, Roeland Gelink, 

John Hermse, Mark Hoogland,

Esther Nijhoff, Paul van Riel

Fotografie Koen de Lange

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

bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming van de redactie worden

overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover

Bezuidenhout is een boomrijke buurt, zoals hier op de Carel Rei-

nierszkade. Maar bomen worden oud of ziek, vormen een gevaar

op straat. Overal in de wijk zie je kruisen op boomstammen staan;

hun lot is bezegeld, binnenkort verdwijnen ze. Tegelijk is het

nieuwe plantseizoen begonnen en wil de gemeente 900 nieuwe

bomen in Den Haag planten. Want, zegt wethouder Richard de

Mos: “Door bomen worden buurten beter en wijken mooier”.

(Foto: Koen de Lange)

9 Toula Liasi wil oud worden aan Schenkkade

11 Misdadigers slaan hun slag

16-17 Afscheid stadsdeeldirecteur

19 Nieuw wapen in strijd tegen meeuwen

23 Theo Monkhorst schrijft er op los

31 Expat-pagina

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



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

Ambulant Pedicure

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

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.

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

Bon voor dag gratis proefrijden
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Zo af en toe steken ze hun kop op in de wijk: ratten. Of er

sprake is van een groot probleem in de wijk is niet goed be-

kend. Maar als je er last van hebt, dan is dat niet fijn. Ariane

Gordijn, bewoonster van de Schenkkade, kan er volop over

meepraten: “De afgelopen maanden hebben wij veel over-

last gehad van ratten. Ze zaten in onze schuur en in de

kruipruimte. Ze maakten spullen kapot en het stonk vrese-

lijk!" Volgens Gordijn is de overlast begonnen sinds de 

rioolwerkzaamheden aan de naastgelegen straten: de 

Van der Wijckstraat en de Juliana van Stolberglaan. 

“Ongeveer tien jaar geleden hadden we last van ratten

toen naast de Schenk een ondergrondse waterberging

werd aangelegd. Nu weer de overlast sinds de rioolwerk-

zaamheden in de wijk.”

De gemeente was in eerste aanleg niet zo behulpzaam.

Gordijn: “Ze geven aan dat het een probleem is op het

eigen terrein. Ik heb ondertussen gaten in mijn kruipruim-

ten dichtgemaakt en een rattenbestrijder laten komen.

Omdat de stoep voor een aantal huizen verzakte zijn de

aansluiting van de huizen naar het hoofdriool onlangs ver-

vangen. Hopelijk zijn alle maatregelen voldoende en is het

voorbij met de overlast.”

Bewoners aan de De Moucheronstraat hadden vorig jaar

last van ratten. Ook daar zijn de rioolaansluitingen vervan-

gen. Dit heeft in hun geval wel geholpen. Hierbij wat tips

van de bewoners van de De Moucheronstraat over ratten-

overlast:

n  Hoe weet je of je ongedierte in/onder je huis hebt? 

     Geur, buiksmeer op buizen, vooral geluiden in de avond 

     (trillen van verwarmingsbuis, geknaag en rennen)

n  Zorg dat je huis dicht is aan voor en achterzijde 

     (check de kruipruimte)

n  Zet een val. Zet deze op een plek waar je vermoedt dat 

     de ratten lopen. Ze hebben namelijk altijd dezelfde 

     looproute. Doe pindakaas op de val, maar span de val 

     niet. Zo verraad je niet dat het een val is.

n  Controleer de val enkele dagen later. Is de pindakaas 

     weg, dan weet je zeker dat er ongedierte is.

n  Zet opnieuw een val met pindakaas en span deze nu 

     wel. Nu is het wachten tot de rat erin trapt.

n  Blijf proberen de oorzaak te vinden: openingen bij je 

     huis, lekkage riool, verouderd riool.

Ratten in de wijk

Eind vorig jaar hebben we een paar keer aandacht besteed

aan een bromtoon die verschillende wijkbewoners horen.

De meldingen zijn toen doorgegeven aan de gemeente, die

aangaf met bewoners in gesprek te willen hierover. Wat is

er sindsdien gebeurd? Chris Bierens van de werkgroep Oost

van het wijkberaad laat weten: “De stand van zaken is dat

de gemeente Den Haag een vragenlijst heeft samengesteld

om erachter te komen of de klagers hetzelfde geluid horen.

Dat is op zich wel logisch want als je klachten verzamelt

over laagfrequent geluid in de wijk krijg je ook klachten

binnen over andere vormen van geluidsoverlast. De vra-

genlijst die de gemeente heeft opgesteld is echter erg uit-

gebreid en kan eigenlijk alleen via interviews afgenomen

worden. Ik ga hierover nog met de gemeente in gesprek.”

De gemeente laat ons desgevraagd weten dat zij met de

omgevingsdienst Haaglanden onderzoeken hoe ze door

metingen de bron van het geluid hopen te achterhalen en

dat dit zeker niet eenvoudig is. 

Mocht u de bromtoon horen en heeft u dit nog niet eerder

gemeld dan kunt u dit doorgeven aan: 

wijkberaad@bezuidenhout.nl

Mark Hoogland

Nog steeds gebrom



Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of 
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Bewoners Oost kiezen hun eigen bomen

John Hermse

In de ene straat een sierpeer en in de andere een sierappel: bewoners van Bezuidenhout-Oost mochten kiezen

welke nieuwe boomsoort er in hun straat komt te staan. Veel oude bomen verdwijnen omdat ze aan vervan-

ging toe zijn of plaats moeten maken voor de aanleg van nieuwe riolering.

Eigenlijk kon het niet, een sierkers op de stoep in de Van

Reesstraat. Niet de meest ideale boom voor een straat,

gaven de groenspecialisten van de gemeente aan, maar een

bewoner wilde de sierkers heel graag voor zijn deur en uit-

eindelijk wilde de hele straat deze boom, dus staan er straks

sierkersen in de Van Reesstraat.

Begin volgende jaar begint de volgende fase van de aanleg

van nieuwe riolering en herinrichting van Bezuidenhout-

Oost. Overlegde de gemeente in vorige fases met een verte-

genwoordiger van de straat over de keus voor de bomen, in

het gedeelte van de wijk dat straks op de schop gaat, kregen

de bewoners een formulier met bomen waaruit ze konden

kiezen. De gemeente stelde bomen voor die het best tot hun

recht zouden komen in een straat, zegt gemeentelijk groen-

ontwerper Vincent Hensen. “We keken daarbij naar de

ruimte die ondergronds en bovengronds beschikbaar zou

zijn. Hoe meer ruimte een boom heeft hoe gezonder deze

blijft, waardoor uiteindelijk de kwaliteit in de straat verbe-

tert. Daarnaast zijn ook het grondwaterpeil, het onder-

grondse netwerk, de bezonning en het straatbeeld

maatgevend.”

Maar de inspraak van Bezuidenhouters ging op sommige

plekken wel verder dan de keuze voor een beverboom in de

Merkusstraat en een honingboom in de De Sillestraat. In de

Stuyvestantstraat pleitten inwoners met succes voor be-

houd van de haagbeuken. Hun conditie bleek goed genoeg

om ze te laten staan, al moet de gemeente voor dat ge-

deelte van de werkzaamheden wel wat meer geld uittrek-

ken om de bomen te behouden. Om de hoek in de De

Sillestraat verdwijnt dezelfde soort bomen wel: die konden

ook niet zonder extra maatregelen gespaard worden en de

bewoners zagen ook voordelen van het weghalen van de

bomen, zegt de gemeente.

De straten gaan volgende jaar open in het deel van Bezui-

denhout-Oost tussen grofweg de Carel Reinierszkade (tus-

sen Loudonstraat en De Eerensplein) en de Altingstraat (zie

kaart). In een moeite door komt er nieuwe bestrating, zuini-

ger straatverlichting (behalve waar historische lantaarnpa-

len staan) en worden parkeerplaatsen aangepast.

Het duurt nog wel even voordat heel Bezuidenhout-Oost

nieuwe riolering en nieuwe bomen heeft gekregen. Als de

werkzaamheden van volgend jaar klaar zijn, kan medio 2020

het overgebleven deel van de wijk op de schop. Hier moeten

de straten in de loop van 2022 weer dicht zijn, is nu de plan-

ning. Van de ruim 370 bomen in dit deel van de wijk blijven

er zo’n honderd staan, blijkt uit het voorontwerp dat dit

voorjaar werd vrijgegeven voor inspraak. De bomen die wel

verdwijnen worden vervangen door nieuwe: in totaal staan

er straks bijna 400 bomen. 

Ook hier krijgen de bewoners van straten waar bomen ver-

dwijnen de keus uit een aantal boomsoorten die de ge-

meente hun voorlegt. De gemeente wil meer variatie in de

bomen in de wijk. “Dit doen we om te voorkomen dat er bij

bepaalde ziekten, zoals de iepenziekte of essensterfte, de

hele straat met bomen ziek wordt”, legt Hensen uit. “Door

de verscheidenheid aan bomen krijgt iedere straat een

eigen karakter. En dat is ook beter voor de insecten en de vo-

gels, die hun voeding weer uit verschillende boomsoorten

kunnen halen.”

(Foto: Koen de Lange)



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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Toen Toula Liasi met een in Athene ontmoet Nederlands

meisje in 1979 op de bonnefooi in de Magic Bus naar

Den Haag stapte, had ze een droom: kunst studeren in het

buitenland. Die trip zou een jaar later leiden tot een verhui-

zing naar de Residentie, waar zij met nieuwe vrienden en

kennissen een kraakpand deelde. Nadat zij haar aan de

Atheense kunstacademie gemaakte schilderijen had ge-

toond, was Toula welkom in het tweede studiejaar van

de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en kon zij

zich (met financiële steun van de Rotary Club Zwijndrecht)

volledig aan de kunst gaan wijden. In de Hofstad maakte

Toula naam als kunstenares en later als kunstdocente en

vond zij haar tweede thuis. "Terug naar huis in het dorp Ayia

Triada kon ik niet meer, omdat dat in het bezette deel van

Cyprus ligt."

Hollands licht

Na de chaos en stress van Athene vond Toula in Den Haag

rust, het veilige gevoel van een kleine gemeenschap en een

inspirerende omgeving. "Vooral uit de lucht, het Hollands

licht, heb ik lang inspiratie gehaald. Die lucht is veranderlijk,

rijk van vorm en kleur. Als mijn zoon en dochter vroeger een

wolk zagen, zeiden ze: "Kijk, een schilderij van jou.” "Mijn

kunstdocent in Griekenland kon ook zien dat ik door het

Hollands licht was beïnvloed." Getrouwd en met haar eerste

kind op komst verhuisde Toula 30 jaar geleden naar Bezui-

denhout, waar zij in 1999 verkaste naar het vroegere huis

van schrijver Ferdinand Bordewijk aan de Schenkkade. "We

hebben nog overal naar sporen gezocht, maar helaas geen

vergeten manuscript kunnen vinden." In de buurt blijft vol-

doende moois om van te genieten. "Zoals de Schenk en de

groene natuurtuinen."

Vermisten

Pas na twintig jaar in Nederland te hebben gewoond kon

Toula met een Nederlands paspoort haar ouders weer thuis

bezoeken, de eerste keer voor slechts een paar uur. "De reis

langs allerlei barricades was een echte Odyssee." Sinds in

2003 het reizen makkelijker is geworden, gaat zij vaker en is

het leven in Toula's bezette dorp onderwerp geworden van

haar fotografische werk. In 2014 werd het lichaam van haar

op de dag van de invasie vermist geraakte broer - als reser-

vist opgeroepen voor het leger - teruggevonden in een mas-

sagraf. Toula begeleidde hem naar zijn laatste rustplaats in

hun geboortedorp en wijdde dit jaar haar kunstproject

'Where Have You Been?' aan haar broer en alle vermisten op

Cyprus. "Ik heb mij afgevraagd waar hij was en welk land-

schap hij als laatste heeft gezien." Als stad van Vrede en

Recht vond zij Den Haag dé plek voor de drukbezochte eer-

ste expositie. Maart volgend jaar zal de expositie te zien zijn

bij de Verenigde Naties in Genève en later op Cyprus in Nico-

sia.

Hollandse luchten inspireren Toula Liasi

Roeland Gelink

"Hier wil ik oud worden", wist kunstenares Toula Liasi toen zij voor het eerst

haar woning aan de Schenkkade binnen liep. Nog sterker is de band met haar

geboortehuis op Cyprus, waar de Turkse invasie in 1974 haar verdreef.

Bijzondere buur: Toula Liasi

(Foto: Aatjan Renders)



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

Voor informatie: 

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

(Advertentie)

Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl
9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen
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De wijkagent over 

Misdadigers slaan 
juist nu hun slag

Bij de 88-jarige bewoner werd 2 jaar geleden ingebroken. Hij was

niet eens thuis toen de inbreker zijn slag sloeg. En de crimineel

had het tafelzilver meegenomen, zegt hij. Toch heeft hij een jaar

lang heel slecht geslapen. “Het is het idee dat iemand bij je thuis

is geweest.” Hoewel hij na de inbraak meteen goede sloten op de

deur heeft laten zetten en alle preventietips ter harte heeft geno-

men, voelt hij zich nog steeds niet altijd veilig in zijn eigen huis.

Ingrijpend

De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Net zoals

straatroven en overvallen. Niet voor niets zet de politie alles op

alles om juist deze misdaden op te lossen en de daders te pakken.

Volgens wijkagent Hoogeveen is dit een topprioriteit van de poli-

tie en is het belangrijk dat inwoners ook zelf maatregelen treffen.

Vooral van oktober tot maart, want dan zijn inbrekers, straatro-

vers en overvallers extra actief. 

Hoogeveen: “De verhalen zijn soms hartverscheurend. Slachtof-

fers voelen zich zo bedreigd. Ouderen durven niemand meer bin-

nen te laten en gaan de straat niet meer op. Maar ook jongeren

die op straat of in het openbaar vervoer hun mobieltje gebruik-

ten toen het werd afgepakt, zijn helemaal van slag. Zeker als er

geweld aan te pas kwam.” 

Preventie

De wijkagent en zijn collega’s zitten er bovenop. “We moeten een

vuist maken. Samen met de gemeente, woningbouwverenigin-

gen, het Openbaar Ministerie en natuurlijk met de bewoners en

ondernemers zelf. "Want niet alleen zitten we de daders op de

hielen en proberen we ze in de cel te krijgen." Het gaat er vooral

om dat je zoveel mogelijk voorkomt dat je slachtoffer wordt. De

meeste inbraken gebeuren nog steeds bij mensen die hun deuren

en ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur heb-

ben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. Met de rolluiken

naar beneden, een stapel post in de gang en de gordijnen dicht.” 

Bel 112 bij spoed of heterdaad

Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt. “Hoort of

ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een per-

soon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en

bel direct 112 bij spoed of heterdaad. We kunnen beter een keer te

veel komen dan een keer te weinig!”

Het is weer vroeg donker. Dat weten helaas ook straatrovers,

woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere

dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt? 

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 

Preventietips

Inbraak voorkomen:

n  Zorg voor goed hang- en sluitwerk

n  Sluit deuren en ramen af, ook als u even 

    naar boven loopt

n  Gebruik tijdschakelaars en installeer buiten-

    verlichting eventueel met schemerschakeling

Overval voorkomen:

n  Stimuleer pinbetalingen

n  Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval

n  Toch een overval? Volg het ‘RAAK’ principe: 

    Rustig blijven, Accepteren van de situatie, 

    Afgeven van het gevraagde, Kijken

Straatroof voorkomen:

n  Houd uw tas altijd dicht, met de rits naar u toe

n  Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand

Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl

INGEZONDEN
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de

positieve bijdrage die jullie leveren aan

deze wijk. Ik lees het krantje met plezier

en ben erg enthousiast over de initiatie-

ven van duurzaam Bezuidenhout. 

In het meest recente krantje van het Be-

zuidenhout Nieuws stond een artikel over

de luchtkwaliteit in Bezuidenhout. Daar

ben ik eerlijk gezegd best van geschrok-

ken maar het verklaart wel waarom ik re-

gelmatig milde benauwdheidsklachten

heb, ondanks dat ik geen longaandoening

o.i.d. heb (dit is onderzocht). 

Door dit artikel dacht ik na over andere

luchtvervuilers in de wijk. Nu het kouder

wordt gebruiken mensen de openhaard

weer. Er hangt regelmatig een behoorlijke

rooklucht in sommige straten. Ook bij mij

in de Rijklof van Goensstraat. Wanneer ik

een klapraampje op een kiertje open heb

staan ruikt soms heel m'n huis ernaar en

wanneer ik buiten ben geweest stinkt

m'n haar. Volgens mij is dit niet nodig en

komt het door verkeerd stookgedrag of

vieze schoorstenen. 

Natuurlijk is het voor de luchtkwaliteit

het beste als mensen hun open haard

niet gebruiken. Maar als mensen het dan

toch doen, dan kunnen ze het met de

juiste informatie in ieder geval op de

minst vervuilende manier doen.

AnneClaire Maton



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat

Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

International sch
ool

VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a

2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

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!

Edith Pedicure
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Eigenaressen Kelly van der Linden en Friska Fischer hebben

eerst zelf bij kinderdagverblijven een paar jaar ervaring op-

gedaan voor ze hun eigen kinderopvang begonnen. Ze heb-

ben al zes jaar een filiaal in Rijswijk wat goed loopt en toen

het pand in de Sibergstraat vrijkwam hebben ze hun kans

waargenomen om zich in Bezuidenhout te vestigen. 

De inrichting en kleur van Piccolini straalt rust uit, niet al-

leen omdat ze vinden dat kinderen al genoeg prikkels krij-

gen maar ook omdat rust en natuur hoog in het vaandel

staan. De kinderen krijgen mede daarom alleen biologisch

voedsel en 's middags een warme maaltijd die is afgestemd

op de behoefte van ieder kind. 

Het pand is nog niet helemaal aangepast naar hun wens en

daarom is er nu alleen ruimte voor één groep maar vanaf

januari 2019 zal er een nieuwe groep beginnen. Omdat Pic-

colini wil voldoen aan het "Groen Cement" keurmerk zal de

tuin ook snel worden aangepakt zodat de kinderen daar

straks in hun "eigen" tuintje kunnen spelen en leren waar

groenten en fruit nu eigenlijk vandaan komen en hoe het

groeit. Ook hopen ze er kippen en konijnen te kunnen hou-

den wat hier natuurlijk helemaal bij past. Het speelgoed

dat gebruikt wordt is vooral van hout gemaakt en als er ge-

knutseld wordt, wordt dat gedaan met alleen natuurlijke

materialen, wat goed is voor de natuur en de ontwikkeling

van een kind.

Kinderopvang Piccolini werkt met twee visies: Reggio Emilia

en Jenaplan. Waarom twee en niet één? Zij zijn van mening

dat ieder kind een andere behoefte heeft en door het beste

uit twee visies te gebruiken zorg je ervoor dat de aanpak

aangepast kan worden aan het kind en niet andersom. Op

deze manier zal het kind zich prettiger ontwikkelen.

Bent u geïnteresseerd geraakt, dan kunt u ze bereiken op

hun website: kinderopvangpiccolini.nl 

Hier en daar hangt in Bezuidenhout een kast met een AED. Een AED (Automatische Externe

Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstil-

stand. Dit gebeurt door het geven van een lichte elektrische schok. 

Volgens de ‘AED check’ van de Hartstichting hangen er 8 AED’s in Bezuidenhout. Echter heel

weinig buurtgenoten weten hoe het apparaat werkt als de nood aan de man is. 

Dus gingen 10 bewoners van de Jacob Mosselstraat samen naar een avondcursus. Dat kon

gelukkig in een klaslokaal van de Liduina basisschool, want je hebt daarvoor wel wat ruimte

nodig. 

Een instructeur van de Hartstichting liet hen oefenen op de grond met ‘bewusteloze’ poppen.

Het was wel even zweten, 30 keer drukken op de borst en dan tweemaal beademen. Hart-

massage, beademen en het gebruik van het AED apparaat, alles kwam aan bod en er was tijd

genoeg voor iedereen om uitgebreid te oefenen. 

Kinderopvang Piccolini net even anders
Misschien was het u al opgevallen: we hebben er een

nieuw kinderdagverblijf bij in Bezuidenhout. Kinderop-

vang Piccolini in de Sibergstraat is net even anders dan

wat we gewend zijn van kinderdagverblijven. 

Esther Nijhoff

De eigenaren Friska Fischer (links) en Kelly van der
Linden; in het midden wethouder Bruines.

Levensreddend handelen
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zorg

Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

Ben jij verpleegkundige - al dan niet zzp’er - en toe aan

een nieuwe uitdaging? Kom dan het thuiszorgteam van

de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout versterken.

Ook als je geen verpleegkundige achtergrond hebt,

maar je hebt schoonmaak ervaring en affiniteit met 

ouderen, dan ben je van harte welkom!

Geïnteresseerd? Bel naar 06 - 18505267 

of mail: info@hhzorg.nl 

Wij zoeken verpleegkundigen

R

CopyShop Den Haag is de zakelijke printservice van Den Haag waar u 

documenten professioneel kunt laten printen en inbinden, drukken 

of kopiëren. U kunt bij ons terecht voor het printen van: werkstukken, 

werkboeken, lesboeken, syllabi en dictaten, handleidingen, folders en 

en al uw andere handels- en familiedrukwerk.

www.copyshopdenhaag.nl
Carolina van Nassaustraat 161 

(achterzijde World Trade Center)

Geopend
ma t/m vr

10.00-18.00

070
3861199

Voor bedrijven: 

 

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

Deze winter: 
weer schaatsen in Bezuidenhout

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u 

als vrijwilliger, bewoner of relatie uit voor de 

nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op 

maandag 14 januari 2019

U bent van harte welkom tussen 

18.00 – 20.00 uur in het 

Buurtcentrum Bezuidenhout aan de 

Johannes Camphuysstraat 25

‘Wij wensen u 

fijne feestdagen toe’

Nieuwjaarsreceptie

Wat moet er gebeuren?
Plannen van de op- en afbouw 
We zoeken vrijwilligers voor de op en afbouw en toezichthouden.

Je bent (mede-)aanspreekpunt voor de schaatsbaanvrijwilligers 
Een draaiboek voor opbouw, verhuizing en toezicht is deels aanwe-
zig, evenals de website www.ijsbaantje.nl. Alles verdient nog enige
verfijning en aanvulling.

Heb je interesse, meld je dan aan om 
Bezuidenhout on Ice te organiseren. 
Aanmelden via e-mail naar: 
ijsbaantje@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers gezocht!!
Wie wil volgend jaar ruim 3000 kinderen fit, gezond en blij maken
met Bezuidenhout on Ice?

ijsbaan 
in Bezuidenh� t

Vrijwilligers gezocht
om in koppels de baan te beheren 

Schrijf je in op ijsbaantje.nl 
voor een dagdeel van 2 uur

Het wijkberaad zoekt vrij-

willigers voor de organisa-

tie van de schaatsbaan

voor deze winter. 

We zoeken naar een vaste

groep om de kinderen te

kunnen laten schaatsen.
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Kort
■ ■ ■  Wijkbewoner en wijkbusbestuur-

der Arie Mooijman (foto) is benoemd

tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mooijman is 25 jaar vrijwilliger voor de

wijkbus. De onderscheiding werd hem

namens de koning opgespeld door wet-

houder Kavita Parbhudayal. Nog eens

zes vrijwilligers kregen de stadsspeld

van de gemeente Den Haag.

■ ■ ■  De eigenaren van de viswinkel in

de Theresiastraat stoppen op 1 januari

met hun zaak. “Visspecialiteiten Bezui-

denhout” gaat in andere handen over.

De zaak trok klanten uit heel Den Haag

en omgeving.

■ ■ ■  Op de grens van Bezuidenhout en

Mariahoeve zit sinds kort het Tover-

bosch, tussen het politiebureau en

zwembad Overbosch. Iedere woensdag-

middag van 12.30 tot 17.00 uur kan daar

getimmerd en gespeeld worden. Op za-

terdag 22 december vindt het Midwin-

terfeest plaats en op zaterdag 2 februari

het Vuurfeest. 

Meer info: www.inhettoverbosch.nl

■ ■ ■  Vorige keer meldden we dat in

Bezuidenhout geen brievenbussen zou-

den worden verwijderd. Lezer P. van der

Eijk laat weten dat de brievenbus op de

Juliana van Stolberglaan onlangs is

weggehaald.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl
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Royale housewarming?

Bijna vijf jaar stond het duurste huis van onze wijk leeg, maar de

nieuwe bewoners hebben nu dan eindelijk de verhuisdozen in de

gang staan, klaar om de Eikenhorst in Wassenaar te verruilen voor

Huis ten Bosch. Bezuidenhout krijgt na het vertrek van Beatrix einde-

lijk weer royale buren, als haar oudste zoon, schoondochter en drie

kleindochters hun intrek hebben genomen aan de Bezuidenhoutse-

weg. De hele wijk kijkt al uit naar een housewarmingparty op het pa-

leis, met disco in de Oranjezaal, en als het echt een strenge winter

wordt, schaatsen op de vijver in de paleistuin, met koning en koningin

in het koek-en-zopie-tentje en Amalia in een koninklijke oliebollen-

kraam. 

De kans is klein helaas, we zullen het moeten doen met blikken van-

achter het hek: in de onderkomens van de Oranjes kunnen we door-

gaans alleen terecht als het al lang geen paleizen meer zijn, maar een

museum is (Lange Voorhout), of onderdak biedt aan de Raad van

State (Kneuterdijk). 

Niet getreurd, dan nodigen we Lex en Max toch gewoon zelf uit? Ho-

pelijk zijn ze nog op tijd voor de nieuwjaarsborrel in het wijkcentrum

en zelfs als ze dan nog net niet in de wijk wonen, zijn ze van harte

welkom. De meiden mogen natuurlijk ook mee.

Dan kan de koninklijke familie gelijk gecharterd worden voor al het

werk dat in de wijk op hen ligt te wachten. Dit voorjaar haalde de ko-

ning nog de kranten met een foto waarop hij in opperste concentratie

een zwevende pannenkoek terug de pan in probeerde te krijgen. Dat

was tijdens de nationale vrijwilligersdag NLdoet, toen hij samen met

Maxima een lunch verzorgde voor oudjes in Pijnacker.

Maar dat kunstje kunnen ze hier natuurlijk ook flikken. Als wij het pa-

leis niet in mogen, dan komen zij er maar uit. Nu we het toch over

koek-en-zopie hebben: Bezuidenhout on Ice kan altijd vrijwilligers ge-

bruiken die op de schaatsertjes letten. Dat zou dan heel rolbevesti-

gend iets voor mama Maxima kunnen zijn – als ze zich weer een

beetje lekker voelt – en papa Lex kan dan een handje helpen bij het

opbouwen. Hun hart voor de oudere wijkbewoners kunnen ze laten

spreken bij zorgcentrum Cato, als leider van de bingoavond, of lekker

op pad met een van de bewoners in het Haagse Bos. Even een rondje

om de vijver en voor je er erg in hebt, komt Huis ten Bosch in zicht.

Wie weet voelt het koninlijk paar zich tegen die tijd zo ingeburgerd in

onze wijk dat er op het paleis dan toch een kopje thee klaar staat.

(Elektrische) deelbakfiets: goed idee?

Ook in Bezuidenhout zie je ze steeds

meer: de (elektrische) bakfiets. Voor bij-

voorbeeld het vervoer van een kind of

boodschappen. Misschien wil je ook zo’n

fiets inzetten maar heb je geen ruimte

om hem veilig te stallen. Of heb je zo nu

en dan een bakfiets nodig en gaat zelf

er een aanschaffen een stap te ver.

Peiling

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

wil graag weten of en welke behoefte er

bij Bezuidenhouters bestaat aan een

(elektrische) deelbakfiets. Vind je dat

ook een goed idee? Vul dan de beknopte

peiling in: https://tinyurl.com/yc5farxm 

Concept

Het bedrijf E-Bike Masters wil bij duide-

lijke belangstelling graag met geïnte-

resseerde bewoners en de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout een (elektri-

sche) deelbakfiets-concept uitwerken. 

E-Bike Masters is de nieuwste aanbieder

van elektrische (bak)fietsen in onze

wijk. Het heeft sinds september 2018

een vestiging aan de Laan van Nieuw

Oost-Indië 100. Daar kan een (elektri-

sche) deelbakfiets voor Bezuidenhout

worden gestald (en opgeladen). De bak-

fiets zou je tijdens winkeltijden kunnen

ophalen en terugbrengen.
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Voordat we ingaan op je ervaringen in Bezuidenhout, wat

doet een stadsdeeldirecteur eigenlijk? Waar is een stads-

deeldirecteur van? Een vraag waar Blankwaard wel raad

mee weet: “Als stadsdeeldirecteur ben je verantwoordelijk

voor de fysieke en sociale leefbaarheid in het stadsdeel. In

dit geval Haagse Hout. Dan heb je het over Benoorden-

hout, Bezuidenhout Midden/Oost, Bezuidenhout West,

Mariahoeve en Marlot. Het stadsdeelteam is verantwoor-

delijk voor het onderhoud van de openbare ruimte, dus

groen, speeltuinen en straten. De grotere herinrichtings-

plannen in de wijk worden onder regie van de verantwoor-

delijke afdelingen op het stadhuis verricht. 

Het stadsdeelteam denkt wel zeer actief mee van planvor-

ming tot en met de uitvoering. Om de sociale leefbaarheid

te vergroten, ondersteunen wij allerlei activiteiten. Van

muziekfestivals, straatfeesten tot ouderen- en jongeren-

werk en zijn wij opdrachtgever voor welzijnsorganisaties

in onze wijk. Hierin willen wij zo veel mogelijk maatwerk

bieden. De ene wijk is namelijk de andere niet.”

Was je bekend met Bezuidenhout, voordat je stadsdeeldi-

recteur werd? Blankwaard verontschuldigt zich een beetje:

“Euhm, ik woon zelf aan de andere kant van de stad en Be-

zuidenhout kende ik eigenlijk alleen van de Utrechtse

baan de stad uit…”

Waarom ben je stadsdeeldirecteur geworden? “Ik was ja-

renlang veelal beleidsmatig bezig op het stadhuis en be-

kleedde daar verschillende managementfuncties. Een

mooie tijd, maar ik wilde meer het contact opzoeken met

de bewoners. Meer echt de stad in. En toen solliciteerde ik

voor de functie van stadsdeeldirecteur Haagse Hout.”

En, wat trof je aan? “Heel veel betrokken Bezuidenhouters!

Ik wilde graag investeren in duurzame relaties in de wijk.

De grote betrokkenheid maakte het voor mij relatief mak-

kelijk om een stevig netwerk op te bouwen. Toen ik net

startte speelde de discussie rondom nieuwe subsidiëring

van bewonersorganisaties. Hoe zou dat uitpakken? Zouden

zij het hoofd boven water houden? Toch wel even span-

nend, maar het pakte goed uit. De toon voor een goede sa-

menwerking was gezet.” 

Dat een stevig netwerk en goede contacten van pas komen

bleek wel in november 2015. “Het was een spannende tijd

toen er andere vluchtelingen in het voormalige ministerie

van SZW werden gehuisvest door het COA dan de buurt

was beloofd. Er was begrijpelijke bezorgdheid bij de bewo-

ners. We hebben vervolgens veel ruimte gegeven om aan-

dacht te geven aan de behoeften. Dat heeft gelukkig goed

uitgepakt. Op dat moment heb je veel contact met bewo-

ners. Met sommigen wel meerdere keren per dag. In dat

soort situaties is een goed, betrouwbaar netwerk in de

stad belangrijk voor zowel de gemeente als de bewoners.

Dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik denk dat we tevre-

den kunnen terugkijken op hoe de groep nieuwkomers nu

geland is in de wijk. Deze mensen gaan nu toch hun weg

vinden.”

Lilianne Blankwaard is bijna 8 jaar lang een bekend gezicht namens de gemeente in Bezuidenhout. Als

stadsdeeldirecteur Haagse Hout was zij aanwezig bij talloze wijkbijeenkomsten, openingen en was zij

gesprekspartner voor vele wijkinitiatieven. Sinds oktober heeft zij onze wijk verlaten en is zij geïnstal-

leerd als griffier van onze gemeente. Hoe heeft zij onze wijk ervaren? Wat gaat ze missen? En wat wil ze

haar opvolger meegeven? 

Mark Hoogland

Betrokkenheid kenmerkt Bezuidenhout

Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard 

neemt afscheid 
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Waarvan zeg je: zo dat hebben we de afgelopen jaren goed

voor elkaar gekregen? “Meerdere zaken, maar exemplarisch

vind ik toch het hele traject van de herinrichting van de

straten. Toen ik net begon in 2011 waren de werkzaamheden

in Bezuidenhout-Midden stilgelegd o.a. vanwege proble-

men met de grondwaterstanden en mogelijke verzakkin-

gen. Dus dat was toch wel een beladen onderwerp in de

wijk . Met de planvorming voor de herinrichting in Bezui-

denhout-Oost hebben we vanaf het begin af aan goed sa-

mengewerkt. Zo is de Pleinen Werkgroep een mooi

voorbeeld van participatie vanaf de allereerste schets. De

herinrichting is een langdurig traject en over zo’n lange tijd

bleven de bewoners betrokken. Ze haakten niet af. Straat na

straat hadden we te maken met goed georganiseerde be-

woners. Mooi om te zien en typerend voor de wijk.”

Blankwaard kan het niet laten om toch nog een voorbeeld

wat breder uit te meten. “Als stadsdeel zijn wij verantwoor-

delijk voor de speeltuinen. Bezuidenhout kent er eigenlijk

niet zo veel, maar we hebben wel gewerkt aan kwaliteits-

verhoging van de bestaande speeltuinen. Denk aan de

speeltuin aan de Johannes Camphuijsstraat, het recent ver-

nieuwde speelbos Robin Hood in het Haagse Bos en de laat-

ste hand wordt gelegd aan de laatste verbetering van het

Spaarwaterveld. Mooi om te zien hoe een nieuwe klauter-

partij is toegevoegd voor de wat oudere kinderen. Het

samen met de bewoners realiseren van de Bezuidenhut op

het Spaarwaterveld is een extra toefje op de taart.”

In hoeverre vertegenwoordig je het stadsdeel op het ge-

meentehuis? “Ontzettend veel natuurlijk. Wij hebben goede

contacten op het stadhuis. Hiermee kunnen wij een goede

rol vervullen tussen wijkbewoners en de centrale ge-

meente. Neem nu als voorbeeld de leefbaarheidsmonitor. In

het begin waren we wat afwachtend, maar we hadden snel

genoeg door dat de wijkbewoners ook zonder ons door zou-

den gaan met het realiseren van een monitor over de leef-

baarheid van Bezuidenhout. Vervolgens hebben we snel de

link kunnen leggen met Dienst Stedelijke Ontwikkeling op

het Spui. We hebben aangegeven dat we hierin echt goed

de samenwerking konden gaan vinden. De deskundigen

van die afdeling zijn er vervolgens mee aan de slag gegaan.

Samen met de werkgroep Bezuidenhout Leeft. En hoe mooi

is het nu dat dit initiatief zelfs in het coalitieakkoord is op-

genomen.” Je opvolger is nog niet bekend, maar wat geef je

hem of haar mee? “Bezuidenhout is een prachtige wijk in

het centrum van de stad. Je kunt er stedelijk wonen en toch

dicht bij het groen. Sociaal-economisch zit het wel goed

met de wijk. Tip voor mijn opvolger: koester vooral de grote

betrokkenheid die er bij de wijkbewoners is, de vele vrijwilli-

gers die zich inzetten voor festivals, buurtpreventie, winke-

liers, Stichting 3 maart ’45 en ga zo maar door.”

Bezuidenhout gaat een boeiende tijd tegemoet volgens

Blankwaard. “Parkeerproblemen in combinatie met de wens

voor ondergrondse containers blijft een ingewikkelde kwes-

tie in Bezuidenhout-Oost. De oplossing zal gezocht moeten

worden in waar draagvlak in de wijk voor is. Daarnaast alle

plannen voor hoogbouw in de wijk. Dat betekent nogal wat.

Denk aan de ontwikkelingen rondom het Central Innova-

tion District. Iedereen snapt dat de omgeving van station

Laan van NOI opgeknapt kan worden. Dat gaat echt wel ver-

betering opleveren, dus betrek de bewoners erbij. Zoek ze

op en ga het gesprek aan. Ik geef mijn opvolger het advies

mee om echt te investeren in het netwerk in Bezuidenhout.

De bewoners hebben de kennis, weten hoe de wijk in elkaar

zit en wat er leeft én zijn bereid mee te denken. Het is beter

om in het begin aan tafel te zitten met Bezuidenhouters en

in positieve sfeer zaken samen op te pakken dan achteraf, in

negatieve sfeer de bezwaren af te handelen.”

(Foto’s Paul van Riel)
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Het tegengaan van het kabaal, de rotzooi en zelfs knokpar-

tijen die meeuwen in de wijk veroorzaken staat hoog op de

verlanglijst van de bewoners van Bezuidenhout. Zij maak-

ten het vorig jaar tot hoogste prioriteit bij de besteding van

het wijkbudget van 50.000 euro. Een werkgroep ging met-

een aan de slag. Bij een snelle inventarisatie meldden meer

dan 100 Bezuidenhouters de aanwezigheid van een meeu-

wennest op hun dak. De meeste nesten werden gespot in

de nabijheid van het Vlaskamp, een blijkbaar ook bij de zee-

vogels geliefde barbecueplek.

Om van die nesten af te komen, stelde de werkgroep ver-

schillende ontmoedigingsmiddelen beschikbaar: nepeieren

om in bestaande nesten te leggen, fluitlinten en spiegellin-

ten om de meeuwen op afstand te houden en vliegers die

de beschermde dieren schrik moesten aanjagen. Om na te

gaan welke middelen het meeste effect zouden sorteren,

werden die verspreid over de wijk uitgezet. De belangrijkste

conclusie: de meeuwen trekken zich nergens wat van aan!

Hete zomer

Sterker nog, de meeuwenoverlast lijkt dit jaar alleen maar

te zijn toegenomen. Het broedseizoen (doorgaans van april

tot eind augustus) leek dit jaar een stuk langer te duren.

Sommige wijkbewoners moesten zich op hun dakterras

meeuwen van het lijf houden en toen jonkies in de zomer

van het hete dak op straat tuimelden, leidde dat - tot verba-

zing van geraadpleegde ecologen - ook daar tot verschil-

lende aanvallen door overbezorgde meeuwenouders. Daar

komt bij dat meeuwen van buiten de gemeentegrenzen (de

Maasvlakte) wekelijks koers zetten naar Bezuidenhout op

de dag dat daar de vuilniszakken buiten zijn gezet.

Alle reden voor de werkgroep om zich op een andere aan-

pak te beraden. Om de meeuwen een halt toe te roepen,

worden nu netten in de strijd geworpen. Een proef moet

leren hoe effectief dat middel is om meeuwen het landen

op de daken te beletten en welke kosten daarmee gemoeid

zijn. In eerste instantie krijgen alle bewoners die een meeu-

wennest op hun dak hebben gemeld de mogelijkheid voor

het volgende broedseizoen zo'n net op hun dak aan te laten

brengen (tegen een gereduceerd tarief: de helft van de nor-

male kosten). Daarna kunnen ook anderen die behoefte

hebben aan deze bescherming daarvan gebruik maken

(zonder korting). Om het plunderen van vuilniszakken te

voorkomen, vertrouwt de werkgroep op de over het alge-

meen meeuwenbestendige gele zakken. (De ervaring leert

dat zelfs ondergrondse afvalcontainers meeuwen niet op

afstand houden.) Het gebruik van gele zakken in de wijk is

dit jaar met 40 procent al flink toegenomen. Om de wijk

nog onaantrekkelijker te maken voor de meeuwen, zullen

de zakken volgend jaar ook verkrijgbaar zijn bij het Wijk- en

Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.

Netten nieuw wapen in strijd 
tegen meeuwenoverlast

Alle inspanningen om Bezuidenhout te verlossen van de door meeuwen veroorzaakte overlast heb-

ben nog geen resultaat gehad. Als nieuw wapen tegen 'terreurmeeuwen' gooit de daarvoor in het

leven geroepen werkgroep nu netten in de strijd.

Roeland Gelink
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Zwementie geeft zwemplezier aan zelf-

standig wonende Hagenaars ( jong en

oud) met (beginnend) geheugenverlies.

Tijdens de zwemsessies volgt er een be-

wegingsprogramma op maat. Naast het

bewegen biedt Zwementie ook ontspan-

ning en contact. 

Zwementie bestaat uit twee niveaugroe-

pen. De plusgroep is bedoeld voor mensen

met beginnende geheugenproblemen die

nog in staat zijn om een actief bewe-

gingsprogramma in het water te volgen.

Zij krijgen oefeningen aangeboden die de

fysieke en mentale conditie stimuleren. 

De plusgroep zwemt wekelijks.

De basisgroep is bedoeld voor mensen in

een gevorderd stadium van dementie. Zij

zwemmen in een wellness-achtige sfeer.

Drijven en sfeervol genieten van het be-

wegen in het water vormt de kern van het

programma. Zij ontvangen ondersteuning

bij het aan- en uitkleden en worden 1 op 1

begeleid in het zwembad. De basisgroep

zwemt om de twee weken. De Zwementie

zwemsessies zijn bedoeld voor mensen

met beginnend geheugenverlies (demen-

tie). Zij worden begeleid door studenten

(teamplayers) en vrijwilligers. De team-

players zijn studenten van de opleidingen

Sportkunde, Haagse Academie van Licha-

melijke Opvoeding van de Haagse Hoge-

school en de School voor Lifestyle, Sport

en Bewegen. Ook zijn er elke zwemsessie

vrijwilligers, zoals verpleegkundigen en

lifeguards aanwezig voor de begeleiding

en veiligheid van de deelnemers.

Wanneer

De zwemsessies vinden op vrijdagmiddag

tussen 13:00 en 15:15 uur plaats in zwem-

bad Overbosch, Vlaskamp 3 te Den Haag.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt

u iemand aanmelden? U kunt uw aanmel-

ding of vraag sturen naar:

zwementie@xtra.nl

Wij als Teamplayers

Regelmatig hebben we het met de deel-

nemers over wat ze zo leuk vinden aan

het zwemmen. Dit levert mooie gesprek-

ken op. “Ik voel me herboren!” en, “Ik wist

niet dat ik dit nog kon! “ Ook krijgen wij

bevestiging vanuit de partners,

zoons/dochters waarbij zij aangeven dat

de persoon verandert. Ze worden zelfver-

zekerder en frisser van geest. Het is be-

kend dat geheugenverlies gereduceerd

kan worden door beweging. Maar dat de

manier waarop, zo leuk kan zijn. Dat wis-

ten veel mensen nog niet.

Vergeet uw zwemspullen niet!
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Actief bewegen, dat is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen met begin-

nend geheugenverlies. Voor deze Hagenaars is er een aantal jaren geleden een

prachtig project gestart: Zwementie. Zwementie biedt de mogelijkheid om ac-

tief in een ontspannen sfeer te bewegen in het water. In zwembad Overbosch

staat elke vrijdagmiddag een enthousiaste groep studenten en vrijwilligers

klaar om twee verschillende groepen te begeleiden. 

O
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Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar de

bijgevoegde afbeelding te vinden is? 

Stuur uw oplossing per mail 

(bezuidenhoutnieuws@gmail.com) naar de

redactie en maak kans op een boekenbon,

beschikbaar gesteld door Primera in de 

Theresiastraat.

De opgave van de vorige keer bleek te makkelijk.

Heel veel mensen herkenden het roestige kunstob-

ject op het Spaarwaterveld. Uit de goede inzendin-

gen moest een winnaar worden geloot. Dat is

geworden Robin Doomen. Hij kan de boekenbon op-

halen in het wijk- en dienstencentrum.

Voor mensen met beginnend geheugenverlies

Gezamenlijk zwemmen waar het plezier en de energie letterlijk en figuurlijk ”vanaf spat”.

V.l.n.r. Staand: Chantal van Bekkum, Charlotte

Krijgsman, Ilja van der Pas. Zittend: David van de

Weerdt, Wessel Broekhuis 
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Monkhorst woont al bijna 50 jaar in Den Haag. Eerst in Ma-

riahoeve maar inmiddels al decennialang in Bezuidenhout.

Hij is jarenlang werkzaam geweest als journalist, had een

eigen adviesbureau en was daarnaast als gemeenteraadslid

actief in de lokale politiek. Na zijn pensionering is hij, zoals

hij dat zelf noemt, begonnen aan zijn derde carrière: schrij-

ven. Aanvankelijk vooral poëzie maar later ook proza. On-

langs verscheen zijn nieuwe roman “De zegen van

weemoed”. Dit nieuwe boek is totaal anders dan het vorige.

Monkhorst: “Mijn vorige roman, de blijmoedige leugenaar,

speelde zich af in Den Haag. Het was satire en ik had er ex-

pres herkenbare elementen in verwerkt zodat iedereen zich

afvroeg wie de personen in het echt waren. Deze nieuwe

roman is totaal anders, het is een serieus literair project en

heeft veel lagen: geschiedenis, kunst, politiek, wetenschap,

familie en liefde.”

Monkhorst schrijft zijn boeken thuis in Bezuidenhout en in

Noord-Frankrijk maar laat in het midden waar zijn nieuwe

roman zich afspeelt: “Het kan iedere plaats zijn.” De nieuwe

roman bestaat uit twee delen van een trilogie. Deel drie is

ook al nagenoeg klaar en zal over ongeveer anderhalf jaar

verschijnen. De inhoud van het boek is niet makkelijk

samen te vatten. De hoofdpersoon gaat zijn autobiografie

schrijven als hij 45 is, maar dan vanuit het perspectief alsof

hij al 75 is en moet dus heden, verleden en toekomst be-

schrijven. De hele trilogie omvat ruim een eeuw aan ge-

schiedenis, actualiteit en toekomst. Het verhaal speelt zich

grofweg af tussen 1930 en 2050. Monkhorst: “De inspiratie

kwam van een foto van vier generaties: mijn oma, mijn

vader, ikzelf en mijn zoon. Het fascineert me hoeveel er ge-

beurd is in die periode. Toen mijn oma jong was, kwam de

eerste fiets en nu denk ik na over kunstmatige intelligentie.

En er zijn natuurlijk twee wereldoorlogen geweest.” On-

danks de vele lagen en thema’s vinden lezers het toch een

makkelijk leesbaar boek. Dat komt onder andere doordat

Monkhorst werkt met cliffhangers: “Dat is een techniek die

ook in soaps wordt toegepast waarbij je net voor het einde

stopt met een verhaallijn. Dat maakt dat men graag door-

leest.” De eerste lezersrecensies zijn dan ook positief:

“prachtig boek, ik kon het niet wegleggen” en “pageturner

met humor”.

Dat Monkhorst na zijn pensionering serieus aan de slag is

gegaan met schrijven, komt door iets wat zijn moeder hem

ooit vertelde. Toen ze al behoorlijk op leeftijd was, zei ze dat

ze er niet zoveel meer aan vond. Ze vroeg zich af wat het

doel van haar leven nog was en om haar heen gingen

steeds meer mensen dood. Monkhorst: “Als je ouder wordt

moet je een doel in het leven hebben, een bron in jezelf, die

niet gerelateerd is aan mensen om je heen of aan de maat-

schappij. Je moet je lichaam en geest actief houden.

Daarom ben ik zo’n 20 jaar geleden gaan schrijven. Je trekt

je dan terug in jezelf en dat heeft ook voor je naasten im-

pact. Gelukkig begrijpt mijn vrouw dit, anders had het niet

gekund. Daarom heb ik dit boek aan haar opgedragen.”

Nu de roman af is, zijn er volop andere activiteiten; waar-

schijnlijk verschijnt komend jaar zijn vijfde poëziebundel en

Monkhorst treedt ook wel eens op, bijvoorbeeld in de

Haagse Kunstkring. Kerry Woodward, een Engelse compo-

nist die in Bezuidenhout woont, zet teksten van Monkhorst

op muziek die ze dan samen voordragen. Ook vertaalt hij

gedichten van de Servische dichteres Vera Srbinovic. 

Theo Monkhorst: succesvolle derde carrière

Op 13 oktober presenteerde Bezuiden-

houter Theo Monkhorst zijn nieuwe

roman “De zegen van weemoed” in

Theater aan het Spui. Het zijn eigen-

lijk twee boeken in één, want het zijn

de eerste twee delen van een trilogie.

Het derde deel zal later verschijnen. 

Marjon Damen

(Foto: Piet Gispen)



Geslaagd wijkfeest in Bezuidenhout-West

Bezuidenhout-West Nieuws

29 september was het zover. Wethouder Bruines gaf tijdens het wijkfeest de officiële aftrap om alle acti-

viteiten in het kader van het wijkbudget uit te gaan voeren. Het wijkfeest is dankzij het wijkbudget en

de inzet van zo’n 20 vrijwilligers tot stand gekomen. Voor de kinderen was er ’s middags een speelpara-

dijs op het Hendrick Hamelplantsoen. ’s Avonds konden de volwassenen muziek beluisteren van Gemma

en Ron. Een spetterend optreden van The Clarks zorgde voor een prachtig eind van dit wijkfeest.
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Reportersgroep

Vanaf het nieuwe schooljaar is de reportersgroep weer van

start gegaan. De groep bestaat uit kinderen van 7 t/m 12 jaar

oud, die in de wijk wonen. Zij leren allerlei leuke dingen om-

trent journalistiek en sociale media.

Afgelopen maand stond in het teken van ‘Social Media’. De

kinderen zijn de wijk in gegaan en hebben buurtbewoners

geïnterviewd over wat er in de wijk allemaal gaande is. Ver-

volgens zijn de reporters bezig geweest om hun interviews te

monteren en deze op ons YouTube kanaal, Instagram en Face-

book account te delen.

In de herfstvakantie zijn de reporters naar het woonzorgcen-

trum Cato geweest en hebben zij hier verschillende knutsel-

Laura Collard

In wijkcentrum Mariahoeve is het Vrijwilligerspunt Haagse Hout
gevestigd, bedoeld om potentiële vrijwilligers te koppelen aan
vrijwilligersvacatures.
In oktober start er een inloopspreekuur in wijkcentrum Bezuiden-
hout-West.

Vrijwilligerswerk biedt tenslotte kansen:
l  Je krijgt kans om je talenten in te zetten en/of verder 
     te ontwikkelen
l  Je krijgt leuke en waardevolle contacten
l   Je doet werkervaring op. Vrijwilligerswerk kan een opstap 
     zijn naar een baan
l   Je krijgt collega’s
l   Je krijgt de kans om trainingen en cursussen te volgen
l   Je brengt structuur aan in je dag

Je kunt tijdens het spreekuur terecht met alle vragen en wensen
op het gebied van vrijwilligerswerk en activiteiten bij jou in de
buurt. Samen kijken we welk vrijwilligerswerk het beste past. Ook
brengen we graag vacatures van organisaties extra onder de aan-
dacht en kunnen wij hen wegwijs maken in het plaatsen van vaca-
tures via www.denhaagdoet.nl.

Vrijwilligerspunt Bezuidenhout-West
Jan van Riebeekplein 90
1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur

Vrijwilligerspunt Mariahoeve
Ivoorhorst 155 
Maandag en donderdag van 9.00 - 16.00 uur 
vrijwilligerhaagsehout@xtra.nl

Inloopspreekuur vrijwilligerswerk 

workshops met de bewoners gevolgd. Op deze manier vindt

er een nauwe betrokkenheid plaats tussen jong en oud.

Dit schooljaar staat er veel op de planning voor de mini-re-

porters. Deze maand staat in het teken van de journalistiek.

We zullen daarom een echte redactie gaan vormen en samen

een krant uitbrengen. Ook willen we een bezoekje brengen

aan de redactie van een echte krant of TV West.

Bent u of jij nu enthousiast geworden en heeft u een leuk

idee voor de reporters of wilt u vrijwilliger worden?

Meld u dan aan bij Laura Collard, e-mailadres:

L.Collard@xtra.nl of telefonisch bij 070-2052450.

Kinderen kunnen zich ook aanmelden bij Laura.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?! 

Volg ons dan op:



Nieuws van het bewonersplatform
Bezuidenhout-West Nieuws

Jaap de Wit
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Oud en nieuw in wijkcentrum

Oliebollenmiddag: maandag 31 december 16.00 - 19.00 uur

Nieuwjaarsreceptie: donderdag 3 januari 16.00 - 19.00 uur

In de kerstvakantie is er nog een aantal activiteiten, zoals
kerstversiering maken. 
Let voor de precieze tijden op de aankondigingen op en bij 
het wijkcentrum.

In de afgelopen maanden heeft het bewonersplatform zich

beziggehouden met de realisatie van het wijkbudget. Zo is

een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan de

speeltoestellen en heeft de aannemer van het Busplatform

de opslag van zijn spullen op de groenstrook van de Schenk-

weg verwijderd. Hierdoor kon een aanvang gemaakt wor-

den met de afrastering van de honden losloop-gedoogzone.

Het bewonersplatform heeft hierbij aan de gemeente ge-

vraagd om extra (beweegbare) afrastering aan te brengen

nabij de werktoegang tot het NS-emplacement. 

Het bewonersplatform heeft, in overleg met de gemeente,

een aantal plekken in de openbare ruimte aangewezen

waar de bestrating niet meer voldoet. De gemeente is in-

middels gestart met opknappen van deze gedeelten. 

In de laatste openbare vergadering hebben de bewoners, in

navolging op de verschillende wijkschouwen, aangegeven

dat de Schenkkade vanaf de Haagse Zwaan tot de Binck-

horsttunnel een wat desolate indruk geeft in verband met

wortelgroei, afgeschreven populieren die veel takken losla-

ten en de verkeersvraagstukken zoals de verwarrende krui-

sing met de Van den Boschstraat. Het bewonersplatform is

met de gemeente in gesprek om hier financiën voor vrij te

maken. Als deze financiële middelen beschikbaar zijn, zal

het bewonersplatform met de bewoners in gesprek gaan

om de mogelijkheden voor de herinrichting af te stemmen.

Vacature

Op dit moment bestaat het bewonersplatform in wisse-

lende samenstelling uit een aantal mensen met een voor-

zitter. Hoewel het platform op deze wijze door de gemeente

erkend is als bewonersorganisatie zou het fijn zijn om hier

een tweetal mensen aan toe te voegen die het leuk vinden

om wat taken ter hand te nemen. Vindt u het leuk om uw

netwerk uit te breiden en om namens de bewoners van Be-

zuidenhout-West op te treden als sparringpartner voor de

gemeente, woningcorporaties, aannemers, vervoerders of

Prorail? Gevraagd wordt positiviteit, enthousiasme en de

mogelijkheid om bij tijd en wijle een overleg bij te wonen.

Er bestaat geen strikte taakverdeling en er zijn veel onder-

werpen waardoor het werk verdeeld kan worden, zodat ie-

dereen kan doen waar hij/zij goed in is of wat leuk wordt

gevonden. Geboden wordt een interessant netwerk, net-

werkbijeenkomsten met een hapje en drankje en de moge-

lijkheid om Bezuidenhout-West in samenhang met de

andere bewonersorganisaties een plek op de kaart te geven

en te laten houden. Interesse? Stuur een mailtje naar Jaap

de Wit ( j.dewit@voorwelzijn.nl). Een CV of sollicitatie is niet

vereist, een gezellig vrijblijvend gesprek wel.

Op het Anna van Buerenplein was er al op

15 oktober een schaatsbaan. De tempera-

turen waren nog zomers, maar toch kon er

al geschaatst worden. Via restaurant Min-

gleMush heeft het wijkcentrum 30 vrij-

kaartjes kunnen krijgen. De kinderen van

Bezuidenhout-West hebben ervan geno-

ten! (Foto: Marlyn Weber)

Kinderen schaatsen al in het vroege najaar



Met 20 jaar ervaring als fysiotherapeut-bewegingswetenschap-

per (VU) en sinds 2006 als full-time osteopaat, heeft Thomas veel

verstand van functionele anatomie en weet hoe cruciaal bewegen

in het leven van cliënten is.

“Als door een blessure, ziekte of operatie, vaak ook ‘onduidelijk’

het bewegen uit balans is geraakt, verkeert het gehele ‘systeem

mens’ vaak in disbalans en staat het lichaam niet meer in zijn

kracht. Zelf het geringste aan mobiliteitsverlies kan forse beper-

kingen en chronische pijn tot gevolg hebben.”

Zijn specialisatie osteopathie bestaat eruit, om mensen in de

ruimste zin van het woord weer in beweging te krijgen. 

Osteopathie

Osteopathie is een ruim 125 jaar oude manuele geneeswijze, dat

met zijn holistische visie en methode een unieke bijdrage levert

aan de zorg bij de behandeling van ‘medisch onverklaarde’ klach-

ten. 

Het osteopathisch onderzoek richt zich op het van top tot teen

functioneren van het lichaam. Zo richt de aandacht zich niet al-

leen op lokale symptomen, maar wordt vooral ook het skelet als

één geheel beoordeeld, met daarbij het verloop van de bloedva-

ten en zenuwen, de spanning van het bindweefsel en het bewe-

gingsritme van de inwendige organen.

Door blokkades in het lichaam manueel op te heffen en de apart

bewegende delen van skelet, organen en cranio-sacraal systeem

te integreren, kan een aandoening sneller herstellen. Met de focus

op het zelfherstellend vermogen, voelen veel cliënten zich na ge-

middeld 4 behandelingen duidelijk een stuk beter, waardoor men-

sen vaak sneller gaan werken, sporten en recreëren en het leven

weer een stuk beter te genieten is.

Iets voor mij?

Van jong-volwassenen tot oudere jongeren, van goede amateurs

tot topsporters en ouders met kinderen komen voor zijn concreet

oplossingsgerichte benadering. Vooral bij medisch onverklaarde

klachten valt osteopathie als een serieus ‘alternatief’ toch eens te

overwegen. Zie onderstaand verwijzing naar de website voor de

meer specifieke klachten die Thomas behandelt.

Op basis van osteopathische vakmanschap, met ruim 12 jaar erva-

ring en meer dan 3500 cliënten die u voorgingen, kan hij mensen

ook goed helpen bij het preventief behoud van hun gezondheid.

Zelf een afspraak maken

Als kwaliteitsgarantie en met oog op de vergoeding is hij geregi-

streerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

De meeste ziektekostenverzekeraars leveren via de aanvullende

polis een geheel of gedeeltelijke vergoeding voor osteopathie.

Formeel heeft u voor osteopathie geen verwijzing nodig.

In het beveiligde deel van zijn website kunt u zelf in de ONLINE-

agenda een afspraak inplannen. Maar natuurlijk kunt u ook tele-

fonisch contact opnemen en staat hij u graag persoonlijk te

woord.

Contact

Bezuidenhoutseweg 211, 

2594 AK  Den Haag

W: www.osteopathie-den-haag.nl

T: 06 44 24 82 60

(Advertorial

Zoekt u een osteopaat
in het Haagse hout?
Zijn naam doet denken aan een bekende interland voetballer, namelijk Thomas

Pfaff, gevestigd als osteopaat in Fysiotherapie Bezuidenhout. Terwijl fysiothera-

peut en praktijkhouder Edwin Purvis ooit met ADO ongeslagen kampioen van

de eerste divisie werd, liggen de kwaliteiten van Thomas toch niet in de voet-

ballerij, maar ...
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Het is de vraag hoe Gravin Amalia van Solms de Grafelijk-

heid van Holland, die het Haagse Bos onder beheer had,

ertoe wist te bewegen op 17 mei 1645 een 15 hectare groot

stuk grond aan haar af te staan voor de bouw van een in

haar ogen ‘bescheiden’ en ‘rustig gelegen’ zomerverblijf.

Met opnieuw het terzijde schuiven van de Acte van Re-

demptie breidde stadhouder Prins Willem IV deze ‘Sael van

Oranje’ in 1733 uit met twee grote zijvleugels. Het sterk ver-

grote vorstelijk onderkomen kreeg toen de naam ‘Huis ten

Bosch’. Geld en ontzag voor de hoge adel zullen wel een rol

hebben gespeeld bij deze twee grove schendingen van het

verdrag.

Juridische status van de acte

Wat zijn de gerechtelijke gevolgen als iemand een huis be-

trekt, dat door het schenden van een overeenkomst is neer-

gezet. Koning Willem Alexander heeft aangekondigd in

december met zijn gezin naar Huis ten Bosch te verhuizen.

Mag dit zomaar? Jammer dat de juridische status van de

Acte van Redemptie een omstreden onderwerp is. De me-

ningen van deskundigen lopen sterk uiteen. Niemand weet

hoe het precies zit, omdat het origineel niet meer is te ach-

terhalen. Er zijn wel afschriften van gemaakt. De oudste

kopie bevindt zich in het Archief van Holland.

Menig bouwplan gedwarsboomd

Heeft de Acte van Redemptie dan nog wel enige betekenis?

Of laat het Haagse stadsbestuur deze slechts van kracht

zijn wanneer het uitkomt? Gebleken is dat Den Haag het

document regelmatig tevoorschijn haalt om plannen van

overheden of ondernemers voor de bouw van projecten of

de aanleg van infrastructuur, die ten koste gaan van het

Haagse Bos, te dwarsbomen.

Met de steun van de plaatselijke bevolking, bevreesd voor

aantasting van hun natuurlijk wandelgebied, lukte het Den

Haag in 1950 de rijksoverheid te laten afzien van de bouw

van regeringsgebouwen op de Koekamp. Met de Acte van

Redemptie in de hand weerde het stadsbestuur eerder al de

bouw van het Vredespaleis en andere hoogbouw in of rond

het Haagse Bos. De aanleg van een spoorbaan in 1861 dwars

door het bos strandde mede dankzij heftig verzet van de

Hagenaars. Vooral nu het Haagse Bos onder Beschermd

Stadsbeheer valt, zal het voor projectontwikkelaars steeds

moeilijker worden bouwprojecten in en rond het Haagse

Bos uit te voeren.

Wonen in Huis ten Bosch mag niet zomaar

Oranjes lappen Acte van Redemptie aan hun laars

Omdat de Graven van Holland na afloop van de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden geen geld meer

hadden om hun schulden aan Den Haag af te betalen, kwam het stadsbestuur in 1576 met hen overeen

deze kwijt te schelden in ruil voor het Haagse Bos, het geliefde jachtterrein van de edelen. In de overeen-

komst, de zogenoemde Acte van Redemptie, werd vastgelegd dat ‘nooit een stuk van het bos mocht wor-

den verkocht of geen enkele boom mocht worden gekapt voor welk gemeenschappelijk of ander

doeleinde dan ook’. Het stadsbestuur verplichtte zich het Haagse Bos in ongeschonden staat te laten en

goed te onderhouden. Den Haag moest blijvend toezien op het behoud van deze eeuwigheidsrechten.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)



HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 

Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 

voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 

voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?

E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

www.heppybeppy.nl

a

MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag

E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN
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Duurzaam Bezuidenhout

Alvast de Buurauto kosteloos - wel vooraf een borg over-

maken - testen? Dat kan met een voucher die de gemeente

Den Haag samen met Buurauto beschikbaar stelt. Ga daar-

voor naar www.buurauto.nl/den-haag. Lees meer over

Buurauto Bezuidenhout op: www.bezuidenhout.nl/duur-

zaam/onze-elektrische-deelauto.  

Parkeerplek

De Buurauto is een initiatief van de projectgroep elektri-

sche deelauto Bezuidenhout, onderdeel van de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout. De projectgroep zet zich in om de

Buurauto een eigen parkeerplek én oplaadpaal te geven.

Daarvoor heeft het een projectplan opgesteld en budget

aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Die heeft voor de

zomer daarop akkoord gegeven. Stedin heeft inmiddels de

oplaadpaal voor de elektrische deelauto aan de Spaarwa-

terstraat geactiveerd. De erbij horende parkeerplek zal nog

dit jaar een feit zijn, zo is de verwachting.

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout blijft beschikbaar voor

advies en komt binnenkort met uitgebreide informatie over

groendaken op haar site. Denk daarbij onder meer aan informatie

over hoe je een groendak zelf kunt leggen, wat de kosten zijn en

mogelijke subsidieregelingen.

Wat betreft subsidies: het Hoogheemraadschap van Delfland

heeft een potje waarmee ze burgers, bedrijven en verenigingen

van eigenaren tot zogenaamde klimaatadaptieve maatregelen

wil stimuleren. Onder die maatregelen vallen ook de aanleg van

groendaken. De subsidie omvat alle kosten voor het maken van

een groendak, inclusief advisering. Bij een project tot 50.000 euro

is de subsidie 25% van de totale kosten tot een maximum van

10.000 euro. Is het project duurder dan bedraagt de subsidie 20%

van de totale kosten tot een maximum van 15.000 euro. 

De subsidieregeling van het hoogheemraadschap loopt tot eind

2019. Kijk voor de voorwaarden op https://www.hhdelfland.nl/in-

woner/klimaat-en-water/subsidie-klimaatadaptatie/veelge-

stelde-vragen-stimuleringsregeling

Tot 1 december 2018 verleende ook de gemeente Den Haag subsi-

die op de aanleg van een groendak. Zeer waarschijnlijk gaat de

gemeente deze subsidie opnieuw verlengen. In het coalitieak-

koord staat opgenomen dat de gemeente de aanleg van groenda-

ken wil blijven stimuleren in het kader van klimaatadaptatie. Voor

het komend jaar wordt een nieuw subsidieprogramma verwacht.

Dus houd de website van de gemeente in de gaten.

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bou-

wen/subsidie-groene-daken-2016-2018-aanvragen.htm. Kijk ook

op de site van Duurzaam Bezuidenhout

https://bezuidenhout.nl/duurzaam/ en volg ons op Facebook.

Test ook de elektrische deelauto

Project Groendaken Bezuidenhout eindigt

Deelauto's zijn in onze wijk geen onbekend verschijnsel. Een nieuwe loot aan deze stam is de

elektrische Buurauto. Daarmee verplaatst u zich vrijwel geruisloos en geheel emissieloos door

stad en regio. En met tussendoor opladen nog een stuk verder. De eerste Bezuidenhouters heb-

ben inmiddels met de Buurauto, een witte Nissan Leaf, kennisgemaakt. 

Het project Groendaken Bezuidenhout wordt afgesloten.

Met het project heeft de werkgroep Duurzaam Bezuiden-

hout menige particulier en Vereniging van Eigenaren met

informatie kunnen helpen om op een of ander moment

zelf of in opdracht een groendak te leggen.

De elektrische deelauto aan de oplaadpaal in de Spaarwaterstraat.

(Foto: Max Koninkx)



Traiteurslagerij Ammerlaan
Al bijna 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

Andijviestamppot (goud)

Hachee (goud)

Tomaten Groentesoep (goud)

Gerookte Zalmsalade (goud)

Pulled chicken schotel (goud met ster)

Sauzijzenbroodje (goud met ster)

Erwtensoep (goud met ster)

Van Alphenstraat 60a

2274 NC  Voorburg

070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK

BANDEN – A.P.K – BEURTEN

AUTO SERVICE MULDERS

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

Ter versterking van de werkgroep zoeken we hulp:

1     Heb je interesse in de geschiedenis van Bezuidenhout

2    Wil je de historie van familiebedrijven vastleggen

3    Helpen om ca 18.000 foto's te redigeren en online te plaatsen 

4   Wil je foto's maken van huidige veranderingen

5  Achterhalen van aanvullend foto film en ander archief materiaal 

6   Toestemming vragen aan veel fotografen voor publicatie

7    Etc etc

Stuur een email naar Geheugen@Bezuidenhout.nl 
en we maken een afspraak.

Het 
GeheugenvanBezuidenhout.nl

zoekt hulp
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Short

■ ■ ■ District resident and district bus driver Arie Mooij-

man (photo) has been appointed member in the Order of

Orange Nassau. Mooijman is a volunteer for the district

bus for 25 years. The award was pinned on behalf of the

king by alderman Kavita Parbhudayal. Another six volun-

teers received the city pin from the municipality of The

Hague.

■ ■ ■ The owners of the fish shop in the Theresiastraat

stop their business on 1 January. "Fish specialties Bezui-

denhout" is changing hands. The business attracted cus-

tomers from all over The Hague and surroundings.

■ ■ ■ On the border between Bezuidenhout and Maria-

hoeve, the Toverbosch has just started, between the po-

lice station and the Overbosch swimming pool. Every

Wednesday afternoon from 12.30 to 17.00 hours can be

played and played there. The Midwinter party will take

place on Saturday 22 December and the Fire Festival on

Saturday 2 February. More info: www.inhettoverbosch.nl

■ ■ ■ Last time we reported that no mailboxes would be

removed in Bezuidenhout. Reader P. van der Eijk said that

the mailbox on the Juliana van Stolberglaan was recently

removed.

■ ■ ■ Swimming school YSC helps adult show to swim.

Lessons shallow water, so perfect for beginners. All coa-

ches speak English and are qualified. Weekly sessions:

Overbosch Pool, Sundays 15.00-15.45. 

Contact: info@your-personal-swim-coach.nl

For more news check 

www.bezuidenhout.nl
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EXPATSSpreek je Nederlands?

The use of de and het words on a tour around Be-
zuidenhout was the theme of the recent “Spreek
Nederlands Dag” organised by the Direct Dutch
Institute and the Bibliotheek Den Haag. The his-
tory of our neighbourhood is fascinating and rich,
did you know that Vincent van Gogh lived in the
Schenkweg in 1882? 

It was a varied group of both recent and long term
expats who attended this event, all keen to prac-
tise their Dutch skills and find out more about the
local history. Many had come from other areas of
the city, but all were enthusiastic to participate.
The guides from Direct Dutch led an informative
trail with a quiz on the correct use of those tricky
de and het words and after a long walk through
the area speaking Dutch the whole time, there
was a well–earned traditional borrel, a social drink
and a great perk of living in The Netherlands!

Many people are keen to develop their Dutch
when they first arrive, yet practising your skills
when everyone speaks English so well is difficult.
However, if you have time you can also access
language courses and additional help in the local
Haagse Hout library. Taal in de Bibliotheek is a
drop in service where you can meet and practise
with other people on Mondays from 11:00-12:30. 
Finding a language buddy -taalmaatje can also
help. There is a voluntary organisation who pair
people with similar interests. Your buddy can even
visit you at home to help you practise. If one of
your goals is to improve your Dutch language
skills then it is worthwhile making contact with
this organisation: https://taalaanzee.nl/

Veel succes met leren!

Vrijwilligers gevraagd 

voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: 

bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


