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Er zit muziek in Bezuidenhout
Parel Marinus Schroevers
Experiment met De Silleplein
Fotoreportage Bezuidenhout Festival
Bezuidenhout-West

SUPER AANBIEDING

20% KORTING
KORTING OP ALLE VERF

Actie is geldig t/m 31-7-2017

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

ZOEK JE DIT UITZICHT..?
DAN KUNNEN WIJ JE ACTIEF HELPEN!

LOOKING FOR THIS VIEW..? WE CAN HELP YOU WITH THIS REQUEST!

MAKELAARDIJ
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SCHERPE TARIEVEN VERKOOP AANKOOP VERHUUR TAXATIES
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LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 1
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Colofon
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 58 wordt bezorgd
in de week van 22 – 29 september 2017.
Deadline kopij en advertenties: 6 september.

Inhoud
9

Serie openluchtconcerten

Bezuidenhout
swingt deze zomer

Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink, John
Hermse, Mark Hoogland, Elles Pleijter,
Evelien ter Meulen, Rabia Yesildag,
Sauvine Vos
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Fotografie
Koen de Lange, Willem Verheijen (cover)

Experiment Silleplein

Verkeer wijkt
voor voetballertjes

Vormgeving
Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker

13

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws?
Enkele voorbeelden:
Formaat
pagina
1/32
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Zwart/wit
1x
25,00
62,00
111,00
145,00
210,00
410,00

Sporen architect
vervagen in Bezuidenhout

Full color
1x
37,50
93,00
166,50
217,50
315,00
615,00

16 Fotoreportage

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gelden 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 ‘wijkkrant’. 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.

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

W.B. van Liefland

Bezuidenhout Festival 2017

En verder:

5-7
15
19
19
21
23
24-25
27
29
31
31
31

Nieuws in de wijk
Bijzondere buur: Marinus Schroevers
De wijkagent over burenruzies
Ingezonden brief Bewonerscollectief Bezuidenhout
Ondernemer in beeld: Spar Angela
Duurzaam Bezuidenhout
Nieuws uit West
Haagse Bos
EXPAT Page
Wist u dat?
Buurman John
Oog voor detail
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TURKS RESTAURANT
Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

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

Gezocht: eindredacteur
en journalist

40 jaar Sarinandé

Bezuidenhout Nieuws wil graag haar team versterken met een ervaren eindredacteur en een journalist. Wat wij bieden is een plek in een gedreven
ploeg van vrijwilligers die enthousiast de ontwikkelingen in een dynamische wijk volgt. Wil jij daar ook
vijf keer per jaar aan bijdragen? Stuur dan je reactie
naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com
of bel 06 – 44244655.

Joey’s Shop 10 jaar
Joe’s Shop aan de Theresiastraat vierde op 1 mei zijn
tienjarig bestaan. De moeder
van de eigenaar tipte de redactie: ‘Joey de groentenboer
… is mijn zoon en ik ben geweldig trots op hem. Het
begon allemaal als bijbaantje
gedurende zijn middelbare
schoolperiode en later ook in
zijn studententijd.’
Joe’s Shop biedt naast verse
groenten en fruit, inmiddels
ook ambachtelijk vlees van
de keurslager, zelfgemaakte
maaltijden, gezonde superfoods, noten en zelfs stiekem
snoepgoed.

Graf van De Eerens
Op een recente reis door Indonesië
vond Rutger H. Cornets de Groot op
een kleine begraafplaats in de botanische tuin van Bogor (Buitenzorg)
onder meer het graf van de naamgever van het De Eerensplein. De foto
van het grafmonument wil hij graag
delen met de lezers van Bezuidenhout Nieuws.

Indonesisch restaurant Sarinandé aan de Adelheidstraat 53
viert deze zomer haar 40 jarig bestaan. Vanaf juli zullen er
tal van acties zijn. Op 2 september is het grote feest, inclusief verhalen, optredens en natuurlijk heerlijk eten. Al vier
decennia serveert de familie Sih in haar restaurant de Midden-Javaanse keuken. De gerechten zijn, naar eigen zeggen, mild en rijk van smaak. De recepten zijn van generatie
op generatie overgedragen en worden nog steeds op de
traditionele manier bereid.

Ecomarkt langs de Schenk

Op zondagmiddag 2 juli is er weer een ecomarkt
langs de Schenk. De markt belooft veel informatie
over onder meer duurzaam tuinieren en wonen,
natuurwandelingen en biologische voeding. Ook
zijn er voor jong en oud tal van activiteiten, zoals
waterdiertjes vangen, een wormenworkshop, in
een bootje over de Schenk varen, een urban jutter
ontdekken, en een schilderij of een beeldje maken.
En bij de juiste wind zal zelfs de molen draaien.
Tijd: van 12.00 – 17.00 uur. Locatie: langs de Schenk
bij ATV Loolaan en Natuurtuinen De Groene
Schenk, IJsclubweg 5 en IJsclubpad.
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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 begeleiding 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

Senioren met een
passie voor muziek
Het seniorenorkest Symphonic Seniors zoekt nieuwe leden.
Het seniorenorkest is oorspronkelijk een initiatief van het
Residentie Orkest. Dat zette eind vorig jaar haar begeleiding stop. ‘Maar de leden gingen niet achter de geraniums
zitten’, vertelt Bezuidenhouter Peter Goosen. Want het orkest bereidt de verzelfstandiging voor en heeft inmiddels
voorlopig onderdak gevonden bij Florence aan de Hofzichtlaan in Mariahoeve. Daar wordt tweewekelijkse op maandagmiddag gerepeteerd. Goosen: ‘Onder leiding van een
professionele dirigent worden allerlei instrumenten zoals
violen, altviolen, celli, contrabassen, dwarsfluiten, klarinetten, hobo’s en fagotten enthousiast bespeeld. Wat wij echt
nog missen zijn hoorns, trompetten en pauken. Ook voor
meer violisten is er nog plaats. Dus wie er voor voelt is wel-

kom om te komen meespelen. Beginners en gevorderden
door elkaar, iedereen in de leeftijd boven de 60 jaar met
een passie voor muziek.’

Vrijmarkt
Terwijl het weer op Koningsdag wat minder was, was de sfeer tijdens de vrijmarkt
op het Spaarwaterveld prima. Het Wijkberaad Bezuidenhout schat het aantal
bezoekers op ruim 4.000. Verder hoorde
ze van diverse mensen dat de verkoop
uitstekend is geweest. Dat blijkt wellicht
ook uit de inhoud van de grofvuilcontainer. Die zat andere jaren altijd vol; dit
jaar was hij voor nog geen 15 procent gevuld. (Foto: Koen de Lange)

Circuslessen in Nutsschool
Circaso, een werkplaats voor circuslessen, opent na de zomervakantie, op donderdag 7 september, een trainingslocatie in de gymzaal van de Nutsschool aan de
Merkusstraat 19. Volgens Circaso, is circus een uitdagende
sportieve kunstvorm waarbij lekker wordt bewogen, hard
wordt geoefend op de mooie maar ook soms lastige
trucs, sportief wordt samengewerkt en waarbij kinderen
leren zich met zelfvertrouwen te presenteren. Kijk voor
meer informatie op www.circaso.nl

Kunst ter Plekke

Liberty Tour
De Liberty Tour deed op 5 mei ook Bezuidenhout aan. De atleten die het bevrijdingsvuur vanaf Wageningen naar
het Malieveld brachten, werden deels
vergezeld door zo'n vijftig legervoertuigen. Nick Fehling (10) maakte voor Bezuidenhout Nieuws foto’s van onder
meer de nieuwe burgemeester van Den
Haag, Pauline Krikke. Die nodigde Nick
op haar beurt uit om met haar en een
deelnemer van de Liberty Tour op de
foto te gaan

Geheel in stijl opende wethouder Joris Wijsmuller (onder andere duurzaamheid en cultuur) op 3 juni Open Tuin met Kunst
ter Plekke in de Natuurtuinen van de Groene Schenk. De expositie is geopend in de weekenden tot en met 2 juli van 13.00 tot
17.00 uur en maakt ook deel uit van Struinen in Haagse tuinen
op 24 en 25 juni, Pareldag Bezuidenhout op 24 juni en de Ecomarkt op 2 juli van 11.00 tot 17.00. (Foto: Ariana Gordijn)
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Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

Altijd een vrijblijvende diagnose.
Stephensonstraat 48 | 070 220 00 01 | www.pcrefresh.com

Het verhaal van wijn

KIOSK

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

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!

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

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Marco de Ruijter
T 06 46 71 30 66
Dwarskade 33
2631 NA Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle
bouwtechnische oplossingen.

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

www.mbgbouwtechniek.nl

Serie openluchtconcerten

Bezuidenhout swingt deze zomer
Roeland Gelink

Zes zomerse openluchtconcerten op het Spaarwaterveld en in het Haagse Bos
laten zien dat Bezuidenhout swingt. De serie trapte op 28 mei af met een
optreden op het Spaarwaterveld van het Miguel Sucasas Jazz Combo.

Het Miguel Sucasas
Jazz Combo swingt op
het Spaarwaterveld.
(Foto: Willem
Verheijen)

Dat er muziek in Bezuidenhout zit, blijkt alleen al uit de
manier waarop de serie openluchtconcerten tot stand is
gekomen. Het in de wijk gehuisveste Koninklijk Conservatorium, boswachter Jenny van Leeuwen en de Stichting 3
maart '45 vonden elkaar oorspronkelijk in het organiseren
van een klassiek concert door conservatoriumstudenten in
het Haagse Bos op 10 juni als onderdeel van de nationale
Bunkerdag. Daarmee is een traditie nieuw leven ingeblazen, want het concert vond plaats op de Walther Boerweide, op de plek waar de Haagse burgerij vanaf 1824 in
een muziektent van Sociëteit de Witte kon genieten van
buitenconcerten. 'Die tent is in de Tweede Wereldoorlog
gesloopt voor de aanleg van de Atlantikwall', vertelt Lia van
den Broek, voorzitter van zowel Stichting 3 maart '45 als de
werkgroep Muziek in Bezuidenhout.
Het concert in het Haagse Bos paste goed in al bestaande
plannen van het Wijkberaad Bezuidenhout om met een
reeks openluchtconcerten meer te doen met het muzikaal
talent in de wijk en in te spelen op de behoefte aan muzikaal vertier. 'Die wens horen wij vaak in de wijk en blijkt
ook uit het succes van initiatieven zoals het Kamermuziekfestival Haagse Hout dat in april zijn tweede editie beleefde en waarbij 170 studenten van het conservatorium op
verschillende locaties in Haagse Hout korte concerten
gaven', aldus Van den Broek.
Luisterrijk
Onder auspiciën van het Wijkberaad Bezuidenhout organiseert de hiervoor opgerichte werkgroep Muziek in Bezuidenhout, naast het concert in het Haagse Bos, deze zomer
nog vijf concerten op het Spaarwaterveld. Het eerste concert door het Miguel Sucasas Jazz Combo vond plaats op 28

mei. 'Een fantastisch optreden’, klinkt Van den Broek enthousiast en verwijst voor een impressie naar de website
bezuidenhout.nl. ‘Op het Spaarwaterveld beschikken we
met de Bezuidenhut over alle benodigde voorzieningen om
gasten te ontvangen, een prachtig podium en een speelweide die ideaal is om concerten met kinderen en kleinkinderen te bezoeken.’
Een bescheiden subsidie van de gemeente en de medewerking van muzikanten uit Bezuidenhout maken het mogelijk de concerten gratis aan te bieden. Het eigen netwerk
van het wijkberaad leverde voor de start van de concertreeks een veelzijdig palet aan professionele muzikanten op.
Van den Broek: ‘Wij willen het aanbod aan muziekgenres
graag breed houden. Amateurs zijn eveneens van harte
welkom, maar wij stellen wel eisen aan de kwaliteit, omdat
we garant willen staan voor een programma dat veel muziekliefhebbers aanspreekt.’

Muziek in Bezuidenhout
Deze zomer staan er nog vier middagconcerten geprogrammeerd: zaterdag 24 juni, tijdens de Parel-dag: jazzpianist Barthold van Riemsdijk; zondag 9 juli: de a
capella Vocal Group Pitch Control; en zondag 3 september en zondag 19 september (de inhoud van de laatste
twee concerten was bij het ter perse gaan van de krant
nog niet bekend). De laatste informatie over de concerten is te vinden op bezuidenhout.nl.
Wie via e-mail op de hoogte wil blijven of zichzelf voor
een optreden wil aanmelden, kan een bericht sturen
naar muziek@bezuidenhout.nl.

Bezuidenhout nieuws JUNI 2017

9

Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

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.

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

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.

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.

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

Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’
Beter een goede buur
dan een verre dealer!
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

Vraag vrijblijvend een offerte aan

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

op www.alexandriabv.nl voor

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

een van onze diensten.

Experiment Silleplein

Verkeer wijkt voor voetballertjes
Bezuidenhout-Oost is sinds 22 mei gedurende twee maanden een plein rijker. Op
het verkeersplein in de De Sillestraat is een rijbaan afgezet en een tijdelijke inrichting neergelegd, die vanaf het eerste moment door buurtbewoners wordt gebruikt om te spelen en elkaar te ontmoeten. Het plein is een experiment. Eind juni
kunnen de omwonenden stemmen of het plein er definitief in deze vorm komt.

Het tijdelijke Silleplein.
(Foto: Melvin Kaersenhout)

Uit een grote enquête begin 2016 in het kader van de herinrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost, bleek dat
de bewoners in het algemeen overtuigend voor ‘meer
groen’ en ‘meer verblijven’ kiezen. Daarnaast scoorde bij
het Silleplein onder meer het thema ‘sfeer-historie/Berlage’ hoog. Tijdens een pleingesprek in oktober vorig jaar
presenteerde het ingenieursbureau van de gemeente een
masterplan voor de wijk en twee schetsontwerpen voor
het Silleplein. Het eerste ontwerp was een herinrichting
van het plein op basis van de huidige situatie. Het tweede
ontwerp was meer ingrijpend, namelijk het afsluiten van
een rijbaan om zo de oppervlakte van het plein te vergroten, en zodoende meer plaats te creëren om de belangrijkste wensen van de bewoners een goede plek te geven. De
uitkomsten van de enquête enerzijds en het pleingesprek
anderzijds bleken echter niet in lijn met elkaar en leidden
niet tot het gewenste brede draagvlak voor één ontwerpvariant.

bereiding met twee bijeenkomsten waarin bewoners konden meedenken over hoe dit tijdelijke plein eruit moet
zien. Het daaruit voortgekomen plan is vervolgens door
alle betrokken gemeentelijke (hulp)diensten beoordeeld en
akkoord bevonden.

Verschil
Om dit verschil te overbruggen heeft de werkgroep pleinen
voorgesteld om aan de hand van een experiment tastbaar
te maken wat een groter plein zou betekenen voor de
buurt. Mede omdat er op basis van het schetsontwerp nog
veel vragen bleken te zijn over de verkeerssituatie, de verkeersveiligheid, parkeren, mogelijke overlast en de meerwaarde in het gebruik voor de wijk in het algemeen. De
gemeente heeft bureau Urbanos gevraagd om dit experiment te begeleiden. Begin januari is gestart met de voor-

Of het plein er komt, zal worden bepaald door een stemming onder de 371 huishoudens rondom het plein en in de
direct aangrenzende straten. Deze definitieve stemronde
vindt eind juni plaats.

Eerste partijtje voetbal
Op 22 mei was het zover: De Sillestraat werd afgezet, de
wegmarkeringen gewijzigd en een groot deel van de tijdelijke inrichting geplaatst. Twee uur later was het eerste partijtje voetbal op de kunstgrasmat een feit en een paar
dagen later bleek het plein daadwerkelijk een plek voor
buurtbewoners om voor het eerst eens met elkaar kennis
te maken bij de picknicktafel. Een van de bewoonsters van
het plein merkte op dat het plein een positief effect lijkt te
hebben op het terugdringen van de hoge rijsnelheid en volgens haar blijft de door haar man gevreesde chaos wat betreft parkeren uit.

Zie voor meer informatie over het experiment Silleplein
en het project Pleinen van Bezuidenhout-Oost:
www.pleinenBZH.nl.
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Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

11.00 - 21.30
12.00 - 21.30
16.00 - 21.30

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

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN
Van Alphenstraat 60a
2274 NC Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

Buurthuis PuntZuid
Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag

Thuiszorg
Zorg in uw eigen omgeving
Soms heeft u thuis zorg nodig. Wanneer het u bijvoorbeeld niet
meer lukt om alles op eigen kracht te doen. Maar ook misschien
na terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dan is het
fijn dat er mensen voor u klaar staan. Professionele zorgverleners
die u ondersteunen op de manier die u prettig vindt.
TE DENKEN VALT AAN:
■ Aan- en uitkleden
■ Opstaan en naar bed gaan
■ Douchen en wassen
■ Klaarzetten en inname medicijnen
■ Verzorging stoma
■ Verzorging van wonden

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een
geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei
initiatieven uit de buurt.
Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,
workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten
georganiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en
sportief gebied.
Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte,
creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken,
eetkamer en een presentatieruimte.
Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl

■
■
■

■
■

Verwisselen van katheters
Geven van injecties
Leren omgaan met ziekte
of handicap
Gebruik hulpmiddelen
Begeleiding bij dementieklachten

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en
stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen contact
met je op.

W.B. van Liefland

Sporen architect vervagen in Bezuidenhout
John Hermse

De eerste straten van de nieuwe wijk Bezuidenhout werden eind negentiende
eeuw getekend door de architect W.B. van Liefland. Historicus Peter van Dam
schreef een boek over een van de grondleggers van onze wijk en deed daarbij
een bijzondere ontdekking.
ruggekeerde Indiëgangers wilden trekken. ‘Die hadden kapitaal’, zegt Van Dam. ‘De ontwikkelaars van Bezuidenhout
lieten zelfs een rapport opstellen waaruit bleek dat de wijk
zeker een gezonde plek was om te wonen.’ Vanuit de Duinoordse concurrentie klonk namelijk de waarschuwing dat
het vochtige veen van Bezuidenhout vol zat met muggen
die malaria over zouden brengen, iets waar de voormalige
kolonialen niets van moesten hebben.

Peter van Dam: ‘Dit zijn niet zomaar hekjes.’ (Foto: John Hermse)

‘Meneer, weet u wel dat u een uniek hekje hebt?’ Peter van
Dam kan het aan de Laan van Nieuw Oost-Indië niet laten
om een bewoner die op het bankje voor zijn huis zit, te wijzen op het prachtige smeedijzeren Jugendstilhekje dat zijn
voortuintje scheidt van de stoep. Van Dam treft het: de bewoner is zuinig op het hekje van meer dan een eeuw oud;
vijf jaar geleden heeft hij het ijzer nog grondig geschuurd,
gemenied en gelakt.
Roest
Was het aan de rest van de Laan van Nieuw Oost-Indië, tussen de Juliana van Stolberglaan en de Christoffel van Swollstraat, ook maar zo, hoor je Van Dam haast denken. Maar
even verderop slaat de roest toe en gaan de tuinhekjes
schuil achter woekerende heggen. ‘Moet je eens kijken.’ Van
Dam tilt een los stuk hek dat tegen een bakstenen muurtje
leunt zo uit het zand.
Het gaat hem aan het hart, want dat de hekjes niet zomaar
afkomstig zijn van een vroegtwintigste-eeuwse Gamma of
Hornbach, ontdekte Van Dam toen hij bezig was aan zijn
boek over de Haagse architect, stedenbouwkundige en politicus W.B. van Liefland (1857-1919). Veertig jaar drukte Van
Liefland zijn stempel op de snelgroeiende stad, van Kijkduin en Scheveningen tot Bezuidenhout.
Exentriek
Van Lieflands eerste bemoeienis met de wijk was het ontwerp van een stratenplan op de plek van de gesloopte villa
Boschlust, ongeveer waar nu het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat. ‘Het waren afwijkende huizen’, zegt
Van Dam. ‘Excentriek uitgevoerd in neorenaissance.’ Op het
volledig braakliggende terrein konden brede staten met
mooie huizen verrijzen, echt voor mensen met geld. In die
jaren woedde er een ware concurrentieslag tussen nieuwe
wijken als Bezuidenhout en Duinoord, die beide vooral te-

Verdwenen
Die laatsten kwamen te wonen in straten waarvan alleen
de namen overgebleven zijn: de Daendelsstraat en de Jan
Pieterszoon Coenstraat. Het is een lot dat meer projecten
van Van Liefland in Bezuidenhout trof: het stratenplan dat
hij maakte rond het Louise de Colignyplein: grotendeels
verdwenen door het bombardement. Hetzelfde gebeurde
met de Haagsche Kook en Huishoudschool, een opvallend
gebouw in Zwitserse chaletstijl aan de 1e Van den Boschstraat, op de plek waar nu het ministerie van Economische
Zaken staat.
Zijn de gebouwen van Van Liefland in onze wijk dan net zo
spoorloos verdwenen als zijn befaamde Palace Hotel in
Scheveningen? Het valt nog wel een beetje mee: het Hofje
van Hoogelande aan de Johannes Camphuijsstraat staat er
nog. Door de gesloten deur kijken we over de binnenplaats
tegen achtergevels van woningen aan de Laan van Nieuw
Oost-Indië aan. Eigenlijk hadden daar ook nog hofhuisjes
moeten staan. Fundamenten liggen daar wel in de grond,
maar er werd nooit gebouwd.
Monumentenzorg
We lopen door naar de Laan van Nieuw Oost-Indië, ook een
project van Van Liefland, die het plan ontwierp voor de verbreding van de eind negentiende eeuw nog smalle laan. Zo
heeft de architect toch nog een heel nadrukkelijk spoor nagelaten in de wijk. En dan zijn er nog die hekjes natuurlijk,
aan diezelfde Laan van Nieuw Oost-Indië. Bij zijn onderzoek
stuitte Van Dam op tekeningen van de hekjes uit 1900,
naar een ontwerp van Van Liefland, maar getekend door architect Louis de Wolf, in die periode even terug bij zijn eerste patroon Van Liefland. ‘Toen ben ik maar eens gaan
kijken’, zegt Van Dam. ‘En verrek, ze bleken er nog te staan.’
Van Dam heeft al bij Monumentenzorg aan de bel getrokken om de hekjes te restaureren, maar stuitte niet meteen
op erg veel enthousiasme. Doodzonde, vindt de historicus.
‘Het zijn niet zomaar hekjes.’

Peter van Dam: W.B. van Liefland 1857-1919. Eigenzinnig
Haags architect en stedenbouwkundige, De Nieuwe
Haagsche, 2017. ISBN 978-94-6010-064-2
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Parels

Zaterdag 24 juni van 11.00 tot 16.30

van... Bezuidenhout

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.
Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

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. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

bericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB Haagse Hout

Persoonlijk & Warm

Bijzondere buur: Marinus Schroevers

‘Een verhaal heeft
eeuwig en altijd twee
kanten’
Marinus Schroevers is socioloog, essayist, journalist en bevlogen
schrijver van menig cultuurhistorisch werk. Hij vertelt graag over
zijn passie voor de letteren, die hem zelfs op 90-jarige leeftijd
nog niet heeft verlaten. Als kind al moest en zou hij schrijven.
En hij heeft er nooit spijt van gekregen. Het leverde een vol en
kleurrijk leven op. Schroevers is op 24 juni tijdens de Pareldag
een van de 47 Parels.

Elles Pleijter
Als een ware gentleman ontvangt Marinus Schroevers Bezuidenhout Nieuws in zijn prettig ingerichte woning op
één hoog in de Van Reesstraat. Een dienblad met gevulde
Chinese theekommetjes staat al klaar. Dit is duidelijk het
huis van een kunstenaar-literator: in de woonkamer hangen tal van kunstfoto’s en schilderijen aan de muur, staan
kasten vol boeken en liggen stapels met papieren, sommigen al vergeeld. Een van de kasten is gevuld met de ruim
veertig boeken (inclusief herdrukken) die Schroevers zelf in
zijn lange leven heeft geschreven.
Jongensautoboek
Schroevers is geboren in 1927 in Oude Niedorp in WestFriesland, als zoon van een hoofdonderwijzer. Als hij 18 jaar
is, wil hij een boek schrijven, ‘Maar waarover? Want ik weet
eigenlijk nog niks’. Op een nacht krijgt hij een idee: ‘Ik heb
een hobby: daar ga ik over schrijven’. Zo gedacht zo gedaan.
Schroevers belt uitgeverij De Bezige Bij met het voorstel
een boek over auto’s te maken. En voilà, in 1950 verschijnt
Het Jongensautoboek. Het werk beleeft drie drukken en
Schroevers krijgt een vervolgopdracht voor een jongensboek over biologie. Maar hij wil meer. Iets serieus, iets vertellen over de wereld. Want op het moment dat Schroevers
op de HBS in contact komt met de Griekse klassieken, weet
hij dat hij het begin van zijn passie te pakken heeft. Direct
na zijn eindexamen vertrekt hij in zijn eentje, liftend door
Europa, om de Griekse cultuur, de bakermat van de Westerse cultuur, met eigen ogen te bewonderen.
Na dit avontuur begint Schroevers de studie sociologie in
Amsterdam, maar daarna wil hij vooral schrijven. Ruim dertig jaar werkt hij vervolgens als journalist voor de VARA.
Een beetje frivool, vindt hij, en daarom legt hij zich - ‘om
ook mijn diepere laag aan te boren’ - tevens toe op de essayistiek. Schroevers wordt een gepassioneerd reiziger,
dompelt zich graag onder in andere culturen en is mateloos geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar collectieven
opbouwen en hoe dat hun levensstijl bepaalt. Tijdens een

Marinus Schroevers, nog immer cultuurminnaar, denker én genieter.
(Foto: Koen de Lange)

reis door Joegoslavië ontmoet hij de schrijver A. den Doolaard (onder meer bekend van de roman Herberg met het
hoefijzer) en de twee raken bevriend.
‘Tweeheid’ van dingen
Schroevers ervaart zijn leven lang de ‘tweeheid’ van de dingen. Hij neemt nooit genoegen met de schijnbare eenduidigheid van zaken. Nee, er zijn eeuwig en altijd twee
kanten aan een verhaal. En die onderzoekt hij, ondergaat
hij, voelt hij en beschrijft hij. Bijvoorbeeld hoe groepen tot
stand komen, de groepsprocessen die daarmee gepaard
gaan en de regels en gebruiken die zo ontstaan. Een
nieuwe groep moet sterk worden, om zich af te kunnen
zetten tegen de oude die niet meer voldoet.
Onvermoeibaar reist Schroevers de wereld over om diverse
culturen te onderzoeken: ‘Ik observeer en ga begrijpen.’
Daarbij strijden de wetenschapper en de kunstenaar in
hem dikwijls om voorrang. Het voortdurend zoeken naar
een evenwicht, zet hem steeds weer aan tot schrijven.
Jong van geest
Schroevers woont al ruim vijftig jaar met veel plezier in Bezuidenhout. Hij waardeert de rust en de kalmte van de
wijk. Een bezoek aan zijn beste vriend, Dirk de Herder (volgens sommigen de dichter onder de fotografen), bracht
hem ooit hier. Om de hoek van De Herders huis stond toevallig een huis leeg. Het gezin Schroevers verhuisde binnen
de kortste keren van Amsterdam naar Bezuidenhout. En
daar, in de Van Reesstraat, woont Marinus nog steeds. De
vrienden zijn er helaas niet meer. ‘Dat is het nadeel van
heel oud worden, je ziet je generatiegenoten wegvallen’.
Zijn dochter en twee kleinkinderen zijn nu zijn grootste
trots. Los daarvan is Schroevers, ondanks zijn leeftijd, nog
jong van geest, rijdt hij nog graag met de auto naar de Belgische Ardennen en staat hij open voor nieuwe indrukken
en nieuwe vriendschappen. Marinus Schroevers: nog
immer cultuurminnaar, denker én genieter.
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Bezuidenhout Festival
De weergoden waren de bezoekers van het Bezuidenhout Festival dit jaar gunstig gezind. Van
26 tot en met 28 mei kon er op de Koningin Marialaan en de Theresiastraat volop worden genoten van eten uit ludieke keukens op wielen, akoestische optredens in een omgebouwde truck
en een gezellige Home Made Market. En voor de kids was er natuurlijk ook genoeg vermaak.
(Foto’s: Koen de Lange en Fred Geelen)
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de Haagsche Schoolvereeniging

Special education

School voor dyslec

tie

International school

Tarwekamp 3
2592 XG Den Haag
+31 (0)70 335 09 59
fdjong@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG Den Haag
+31 (0)70 324 34 53

Amalia Van Solmstraat 155
2595 TA Den Haag
+31 (0)70 335 56 98
infolse@hsvdenhaag.nl

Hulp aangeboden
Bent u opzoek naar een betrouwbare en hardwerkende werkster.
Mijn hulp heeft nog tijd over. U kunt haar bereiken op:
06 161 182 61. Referenties zijn aanwezig

Met vriendelijke groet, Moniek
MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

Carmen van Voorthuijsen
Ambulant Pedicure
Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Theresiastraat 43
2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

Edith Pedicure

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Gediplomeerd pedicure

06-24686076

Voor afspraak bellen op 06 54720014

fles wijn cadeau*
Bij aankoop van één doos wijn, één fles wijn cadeau!
Profiteer nu van omdooskorting. Koop een omdoos wijn (6 flessen)
van Camino Los Robles en kies één fles wijn naar keuze uit!
Rood: vol, krachtig met kruidig en stevig karakter
Rosé: rijke, volle rosé en licht kruidig
Wit: fris met tonen van rijpe appel en peer

*deze actie is enkel geldig op wijn van Camino Los Robles, geldig t/m 30 juni 2017 bij Ekoplaza Den Haag - Theresiastraat 292 tegen inlevering van deze flyer.

ekoplaza.nl

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.
(Foto: Willem Verheijen)

De wijkagent over

Burenruzies
We leven in een grote stad en dicht op elkaar. Dan liggen
de irritaties op de loer. Zeker als bij mooi weer de ramen
opengaan en de barbecues tevoorschijn komen al dan niet
begeleid door muziek. Niet iedereen kan dit waarderen:
sommige mensen vinden barbecues stinken of de muziek
net iets te hard. Het gevolg een burenruzie. Een burenruzie
wordt als enorm vervelend ervaren, je eigen woning zou
immers een veilige en rustige plek moeten zijn en voelen.
Bezorgen buren u overlast, spreek hen daar dan snel op
aan en wacht er niet mee tot u witheet van ergernis bent,
want als je eenmaal boos bent, worden snel de verkeerde
woorden gebruikt en dat is weer niet bevorderlijk voor een
soepele communicatie en een goede relatie met je buur.
Wat mij opvalt is dat wanneer buren met elkaar in gesprek
gaan ze vaak meer begrip voor elkaar krijgen. Daardoor
wordt aan de ene kant de overlast vaak gelijk als minder
ervaren en aan de andere kant is de veroorzaker eerder geneigd zijn gedrag te veranderen.
Lukt het met het aanspreken van uw buren niet om een
burenruzie te voorkomen, dan is er Bemiddeling & Mediation. Dit bureau werkt met mediaters die bij ruziënde partijen langs gaan om tot een gezamenlijk gesprek te
komen. Deze vrijwilligersorganisatie wordt mede door de
gemeente gesubsidieerd en de bemiddeling is kosteloos.
Als wijkagent zet ik ze vaak in en heb er goede ervaringen

mee. Maar u kunt ook zelf Bemiddeling & Mediation inschakelen door te bellen naar 088-9648912.
In Bezuidenhout zijn in 2015 en 2016 in totaal twintig
zaken door Bemiddeling & Mediation behandeld. Van die
zaken hadden er achttien met buren te maken en twee
met persoonlijke relaties. Vijftien zaken zijn inmiddels afgerond, waarvan twaalf succesvol en drie helaas niet.
Buren zijn afhankelijk van elkaar en de intentie zal moeten
zijn om er samen uit te komen. Hiermee is dan al veel gewonnen. Lukt het niet dan is de gang naar de rechter een
volgende stap en dat gaat ten koste van de relatie met de
buur, uw portemonnee en u heeft weinig invloed op de uitkomst.
Mijn advies: houd rekening met elkaar en spreek elkaar op
een rustige manier aan op de overlast die u ervaart. Geef
daarbij aan wat de overlast met u doet en wat daar weer
het gevolg van is voor de veroorzaker.

Evert-Jan Rusticus
*Ernst Käuderer is wegens persoonlijke omstandigheden
enige tijd niet werkzaam als wijkagent.

Ingezonden brief
In de vorige editie van Bezuidenhout Nieuws
werd het protest van bewoners tegen de
gang van zaken omtrent het nieuwbouwproject aan de Juliana van Stolberglaan door Ingrid van Engelshoven afgedaan als
‘standaardwantrouwen tegen de overheid’.
Hiermee suggereerde zij zondermeer dat bewoners de gemeente verdenken van onder
één hoedje te spelen met de projectontwikkelaar. Als bewonerscollectief van o.a. de Wilhelminastraat en Emmastraat vinden wij dit
nogal een forse aantijging.
De suggestie dat er onder een hoedje wordt
gespeeld is wellicht geuit door een enkeling;
onze voornaamste kritiek is dat de gemeente
zonder goede onderbouwing voorbij gaat aan
de bezwaren van bestaande bewoners én aan het bestemmingsplan. Het nieuwe bouwvolume komt aanzienlijk
dichter op de huizen te staan en wordt 1,5 x zo groot en

deels 2 x zo hoog als het bestemmingsplan toestaat. Een
bestemmingsplan dat nota bene pas drie jaar oud is!
Uit het artikel blijkt niet dat mevrouw van Engelshoven betrokken is bij dit project of de achtergrond kent; haar oordeel getuigt daarom eerder van haar eigen wantrouwen.
Zij zet een actief, constructief burgerprotest klakkeloos
weg als complotdenkers zonder verantwoordelijkheidsgevoel; terwijl zij nota bene in de daaropvolgende paragraaf
een oproep doet om na te denken over verantwoordelijkheid, alvorens men complottheorieën de wereld in gooit..?
Laten wij, namens meer dan 80 huishoudens in Bezuidenhout, helder zijn: wij zijn niet tegen nieuwbouw. Wij
maken bezwaar tegen het bouwvolume. En wij zijn door
de uitspraken van Van Engelshoven wederom teleurgesteld in de houding van de gemeente.

Namens het Bewonerscollectief Bezuidenhout,
Vincent Haag, Wilhelminastraat
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uw huis, onze zorg!

makelaars & taxateurs

Bezuidenhoutseweg 110A
2594 AZ, Den Haag

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

16:05

Iedere donderdag
Boter, Kaas en Eieren samen
voor € 6.95

hwwzorg.nl

Gouda’s Best 500 gram
Jong Belegen Kaas,
Pakje Roomboter van
250 gram en 6 Boeren
Scharreleitjes!
De Kaasspecialist
Theresiastraat 248
2593 AW Den Haag
T. 070 - 3858404
www.dekaasspecialist.nl

Ondernemer in beeld
Na een grondige verbouwing opende Spar Angela
aan het Stuyvesantplein op 1 juni weer haar deuren. De vernieuwde zaak heeft meer verse producten en de klant kan er gemakkelijker zijn weg
vinden. En kenmerkend voor de buurtsuper: de
klant krijgt er, naast boodschappen, ook een luisterend oor.

Homayoun en Angela Ahmadie worden gefeliciteerd met hun
vernieuwde buurtsuper door stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard. (Foto: Koen de Lange)

Homayoun Ahmadie van Spar Angela:

Voor boodschappen en een luisterend oor
John Hermse
De bloemstukken met felicitaties staan nog op de toonbank boven de vleeswaren, de eerste dag dat Spar Angela
aan het Stuyvesantplein weer de deuren opent na twee
weken verbouwen. ‘Ziet er goed uit, heel leuk, gefeliciteerd’, krijgt Homayoun Ahmadie die samen met zijn
vrouw Angela de zaak begon te horen als we voorin de
winkel, met uitzicht op het plein, koffie zitten te drinken.
Hart van de zaak is nu de afdeling waar verse broodjes en
pizza’s worden gemaakt, maar ook de rest van de winkel
heeft een ingrijpende facelift ondergaan. Trots wijst Ahmadie op de nieuwe vloer, het open plafond en - het meest in
het oog springend - de productschappen die veel korter
zijn dan voorheen. Dat laatste heeft een reden, vertelt Ahmadie. Met de lange schappen van vroeger moest de klant
de hele winkel door om vervolgens weer bij de kassa uit te
komen. ‘We hebben nu bewust gekozen voor kortere routes, zodat de klant niet meer verplicht door de hele winkel
moet. Klanten die een paar kleine dingen moeten hebben,
kunnen dan snel weer weg.’ ‘Supergemakkelijk’, komt Angela er tijdens het gesprek even tussendoor.
Bekenden
Het past bij de buurtsuper waar vaste klanten in- en uitlopen. Die vaste klanten zijn in de loop der jaren vaak ook bekenden van het supermarktechtpaar en hun personeel
geworden. ‘Er zijn klanten die, als er wat met hen is gebeurd, of dat nu goed of slecht is, dat altijd even aan ons
komen vertellen’, zegt Ahmadie. En inderdaad, op dat moment wordt hij aangeschoten door een klant die iets persoonlijks kwijt wil. Een stel kwam zelfs op hun trouwdag,
voordat ze naar de kerk gingen, nog even bij de Spar langs
om foto’s te maken.
Overigens duurde het wel even voordat klanten bij de
buurtsuper kind aan huis werden, want toen het echtpaar
Ahmadie in 2008 in een voormalige autoshowroom de
Spar begon, zat de loop er niet meteen in. Dat veranderde

nadat de buurtsuper zich meer in de buurt nestelde en veel
ging samenwerken met scholen en sportverenigingen, bijvoorbeeld met het sponsoren van activiteiten en evenementen. Daardoor pakte de gok van het ondernemerspaar
om in Bezuidenhout een winkel te beginnen uiteindelijk
goed uit. ‘We wilden altijd al graag een buurtsuper openen’, zegt Ahmadie. ‘We hebben in Bezuidenhout een
rondje gemaakt, buurtonderzoek gedaan en daar hielden
we een goed gevoel aan over. Het was een grote gok om dit
te gaan doen, maar we hebben er geen seconde over getwijfeld.’
Verseiland
Maar na bijna tien jaar was het wel tijd om de zaak te verbouwen, geeft Ahmadie aan. ‘In de supermarktwereld gaan
de ontwikkelingen heel snel, met voortdurend een nieuw
aanbod van producten en diensten. We hadden al een
mooie winkel, maar we gaan nu nog meer service bieden.’
Zo gaan ze ook boodschappen bezorgen. De ombouw van
de Spar met een verseiland is volgens Ahmadie niet ingegeven door de komst van de Hoogvliet aan de Theresiastraat. De plannen voor zo’n eiland bestonden twee jaar
geleden al. Nieuwe concurrentie is niet leuk, zegt Ahmadie,
maar samen met zijn vrouw zag hij ook niet op tegen de
opening van de Hoogvliet. ‘Wij vertrouwen op onze eigen
service, waarvoor onze klanten blijven komen. We hebben
er uiteindelijk ook niet zoveel last van gehad.’
Een mevrouw komt naar Ahmadie toe met de vraag of ze
haar zware tas even bij de kassa mag neerzetten voordat
ze boodschappen gaat doen. Andere klanten klampen hem
aan om hem te feliciteren met de vernieuwde winkel. Een
van hen vraagt bij de uitgang of Ahmadie een appeltaart
in het mandje van haar rollator kan leggen. ‘Grote winkels
hebben niet zoveel behoefte aan klantcontact, dat kost ze
te veel personeel en dus geld. Maar wij willen dat onze
klanten zich hier thuis voelen.’

Bezuidenhout nieuws JUNI 2017

21

Duurzaam Bezuidenhout

Van klushuis naar A++
Mark Hoogland en zijn vrouw Suzanne hebben aan de 3e
Louise de Colignystraat een klushuis gekocht. Zij willen het
transformeren in een zeer energiezuinig huis. Door onder
meer sterk geïsoleerde buitenmuren, een warmtepomp en
een slimme douchegoot.

‘Wij zijn beslist geen milieufreaks of geitenwollensokken
types’, verduidelijkt Mark Hoogland. ‘Toch willen wij ons
huis zo energiezuinig mogelijk maken. Aan dit huis is bijna
zestig jaar niets aan gedaan. Als je dan toch flink moet verbouwen, waarom dan niet meteen zo duurzaam mogelijk?’
Pas bij het maken van de plannen raakte het stel écht enthousiast. Hoogland: ‘Het internet verkennend kwamen we
allerlei interessante informatie en mogelijkheden tegen.
Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Ons uiteindelijk doel:
een zo laag mogelijke energierekening én comfortabel
wonen. De investeringen die we daarvoor doen, zullen we
naar verwachting in tien tot vijftien jaar wel terugverdienen. Dat het ook nog eens goed is voor het milieu is natuurlijk een positief bijeffect dat zeer goed voelt.’
‘Toffe’ maatregelen
Energie besparen begint bij goed isoleren. Zo heeft Hoogland buitenmuren, ramen, dak en vloer zeer sterk geïsoleerd (warmteweerstand isolatiemateriaal heeft een
rd-waarde van minimaal 3,5 m² K/W). ‘Maar de echte toffe
dingen’, zegt hij, ‘zitten in de warmte terugwin ofwel de
WTW-maatregelen. Zo krijgen we, weggewerkt achter een
radiator in de woonkamer, een automatisch gestuurd ventilatiesysteem dat inkomende koude lucht verwarmt met
de warme lucht die naar buiten gaat. Daarnaast plaatsen
we een hybride warmtepomp op het dak die met buitenlucht onze verwarming verwarmt. Een ingenieus systeem
dat ervoor zorgt dat de centrale verwarming geen gas verbruikt als het buiten minimaal zeven graden is.’
Warm douchewater wordt opgevangen in een douchegoot
waardoor ook de koudwaterleiding loopt. ‘Zo warmt het
douchewater het koude water op voordat het bij de ther-

Mark Hoogland: ‘Duurzame investering levert zijn geld op.’
(Foto: Max Koninkx)

mostaatkraan is. Al deze maatregelen verminderen naar
verwachting ons gasverbruik met meer dan de helft’, glundert Hoogland.
Kosten
Hoogland schat dat hij ongeveer 30.000 euro kwijt is aan
de duurzame investeringen: ‘Veel geld natuurlijk, maar gelukkig levert het ook weer geld op in de vorm van een beduidend lagere energierekening. Mogelijk gaat ons huis
van G naar A++.’ Verder is de kans aanwezig dat hij ongeveer 10.000 euro aan diverse subsidies kan krijgen. ‘Er zijn
voldoende subsidiemogelijkheden als je wilt verduurzamen’, weet Hoogland inmiddels. ‘Zowel bij de gemeente als
bij het rijk. Maar het is wel een uitzoekwerk en een subsidie aanvragen kost tijd. Mijn tip: zoek, als je verbouwplannen hebt, meteen op internet naar subsidiemogelijkheden.
Dan ben je er op tijd bij.’
Meer tips en ervaringen over hun duurzame verbouwing
delen Mark en Suzanne Hoogland op hun website
www.duurzaamduiker.nl. Kijk ook op www.duurzaambezuidenhout.nl voor informatie én inspiratie.

Groene energie voor Haagse Hout
Den Haag is een zonnepanelenpark rijker. In mei heeft Coöperatie Groen Hofzicht haar complete installatie van 539 panelen in bedrijf genomen. Die beslaat meerdere dakdelen van het Aegon-hoofdkantoor in Mariahoeve. De
panelen en toebehoren zijn gefinancierd door zestig huishoudens uit Marlot,
Bezuidenhout, Mariahoeve en Voorburg. De zonnepanelen-installatie levert de
eerste vijftien jaar ruim 1.100 MWh groene stroom op en resulteert daarna in
een CO2-besparing van 953 ton. Bezoek www.groenhofzicht.nl

Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Bezuidenhout-West Nieuws
Begeleiden & Rijden

Betaalbaar vervoer en
begeleiding voor 60-plussers
Esther de Groen
Bezuidenhout telt menig 60-plusser die door omstandigheden geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Een
bezoekje aan de dokter, familie en vrienden of gewoon een boodschap doen, is vaak al een te grote opgave. Begeleiden
& Rijden biedt deze senioren betaalbaar vervoer én begeleiding.
Max van Doesburg: ‘De
meerwaarde van Begeleiden & Rijden is,
dat de chauffeurs niet
alleen senioren vervoeren maar ook begeleiden.’ (Foto: Esther de
Groen)

Met veel plezier woont Max van Doesburg al twintig jaar
in Bezuidenhout-West. Ongeveer twee jaar geleden las hij
een oproep: ‘Vrijwilligers gezocht voor Begeleiden & Rijden.’ Nieuwsgierig geworden nam hij contact op voor meer
informatie. Er werd hem verteld dat er behoefte was aan
vrijwilligers - met auto - die 60-plussers willen vervoeren
én begeleiden. Dat sprak Van Doesburg wel aan, want hij
bezocht al enkele jaren een oudere buurtbewoner met de
ziekte van Parkinson en sinds zijn werkzaamheden als
huismeester verminderden, was hij op zoek naar een
nieuwe invulling van zijn tijd. Daarbij zag hij de combinatie
van het sociale en het autorijden wel zitten. Al na enkele
weken bracht en haalde Van Doesburg regelmatig senioren naar en van allerlei afspraken.
Levensverhaal
Wat hij zo leuk vindt aan dit werk? ‘Het is vooral heel erg
boeiend om iedere keer weer verschillende mensen met
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ieder hun eigen levensverhaal in je auto te mogen meenemen. Natuurlijk gaat het niet altijd over leuke dingen,
maar ook als mensen willen vertellen over de nare gebeurtenissen in het leven, hoop ik een beetje tot steun te kunnen zijn.’
Van Doesburg meent dat de meerwaarde van Begeleiden
& Rijden is, dat de chauffeurs niet alleen senioren vervoeren maar ook begeleiden. Denk bij het laatste aan het
duwen van de rolstoel in een ziekenhuis, iemand tot in de
wachtkamer van een arts of therapeut brengen, samen
boodschappen doen of meegaan naar een begrafenis.
‘Zeker als je iemand vaak begeleidt, bijvoorbeeld naar een
reeks behandelingen in het ziekenhuis, groeit er een band.
Heel waardevol, voor beide partijen.’
Bezuidenhout-West
Max van Doesburg roept niet alleen mensen op die zich
vrijwillig als chauffeur voor Begeleiden & Rijden willen inzetten. Ook valt het hem op dat, hoewel hij in alle delen
van Haagse Hout komt, er nog geen deelnemers uit Bezuidenhout-West zijn. Ook hen zou hij graag van dienst willen
zijn. Dus denkt u voor Begeleiden & Rijden in aanmerking
te komen, meld u dan aan. Wie weet, zit u dan binnenkort
bij Van Doesburg of een van de andere vrijwilligers in de
auto.

Begeleiden & Rijden
Begeleiden & Rijden is bedoeld voor 60-plussers uit
het stadsdeel Haagse Hout die geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer of bestaande voorzieningen, zoals de wijkbus. Een retourrit binnen het
stadsdeel Haagse Hout kost 5 euro, voor ritten buiten
het stadsdeel bedraagt de vergoeding 0,40 euro per
kilometer.
Ritten kunnen worden aangevraagd op werkdagen
tussen 09.00 -12.00 uur via telefoonnummer 0703364718. Vanuit het wijkcentrum Mariahoeve noteren
vrijwilligers de verzoeken en zoeken daar een chauffeur bij.

Bezuidenhout-West Nieuws

Gezellig, groen, goedkoop en gezond
Onder het motto ‘Gezellig, groen, goedkoop en gezond leven’ vond er op woensdagmiddag 24 mei achter het wijkcentrum Bezuidenhout-West een
activiteitenmiddag plaats, die in het teken stond van
duurzaam.

Niet alleen het weer zat deze middag bijzonder mee. De bezoekers werden ook nog eens gefêteerd op een gratis gezonde lunch. Daarna konden de diverse kraampjes achter
het wijkcentrum worden bezocht en aan tal van activiteiten worden meegedaan. Die activiteiten varieerden van
fietsend je eigen gezonde smoothie maken, meespelen met

een quiz over duurzaamheid, een aanvraag doen voor een
gratis kierstandhouder en deurspion tot het winnen van
energiebesparende prijzen met het Rad van Fortuin.
Terwijl de kinderen deze middag hun energie kwijt konden
op een groot springkussen, kregen de volwassenen informatie over het besparen van energie en water. Voor de bewoners met een Ooievaarspas was het mogelijk om
kosteloos een hele box met besparingsmogelijkheden,
zoals ledlampen en tochtstrippen aan te vragen bij Schroeder van der Kolk. Ook de bingo en de quiz trokken veel mensen, want hier konden leuke prijzen worden gewonnen.
Onder de naam Hou van je Huis gaf de gemeente tips om
de woning duurzamer te maken, bijvoorbeeld door dakisolatie. Duurzaam Den Haag was aanwezig met de Haagse
Krach Karavaan en voorzag bezoekers vooral van eenvoudige, laagdrempelige water- en energiebesparingstips. De
GGD liet zien hoe je in huis de gezondheid goed in de gaten
kan houden met koolmonoxide-meters en rookmelders.
(Foto’s: Peter van der Meer)
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Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

We heten u graag van harte welkom.
Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot
22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
van 08.00 tot 22.00 uur.
Zondag van 12.00 tot
22.00 uur.

Haagse Bos

Uniek natuurgebied overleefde de eeuwen
Voor veel Bezuidenhouters is het een achtertuin: het Haagse
Bos. In het ongeveer 100 ha grote gebied kun je heerlijk wandelen, aan het water liggen, joggen en hutten bouwen. Ooit
maakte het Haagse Bos deel uit van het oerbos dat liep van
’s Gravenzande tot voorbij Alkmaar. Door de eeuwen heen is er
veel veranderd.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)
Na de 80-jarige oorlog (1568-1648) hadden de Graven van
Holland geen geld meer om hun hoge schulden aan het
stadsbestuur van Den Haag te betalen. In plaats daarvan
gaven ze in 1576 hun privé jachtgebied Die Haghe Houte
aan de stad. Ongeveer tweeënhalf eeuw eerder - in 1316 hadden de graven de eerste eiken geplant in het gebied dat
later de naam Haagse Bos zou krijgen.
Boschkermis
De Haagse burgerij was blij met de overeenkomst tussen
de graven en het stadsbestuur. Niet alleen omdat daarmee
een streep werd gezet door de omstreden plannen van de
graven om het bos te kappen en het hout te verkopen,
maar ook omdat het fraaie natuurgebied voortaan publiek
toegankelijk werd.
Het bestuur van Den Haag onderkende het belang van het
bos en verbood vanaf het begin de toegang van zware wagens, koeien, schapen, varkens, ossen en honden. Dit gebeurde om de natuur en het milieu in het stadsbos te
beschermen, het wild niet af te schrikken en de bezoekers
een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden. Ondanks de
maatregelen bleef het tot grote ergernis van de stadsbestuurders niet altijd bij een rustig en vredig wandelingetje
in het bos. Zo werd het een jaarlijkse traditie dat Hagenaars met Pinksteren hun tenten in het bos opsloegen om
er onder het genot van meegebrachte etenswaren en een
stevig drankje feest te vieren. Dit volksgebruik ontaardde
doorgaans in braspartijen. Toen de autoriteiten ‘allerhande
ongebondenheid en zeer verregaande ontuchtigheid’ waarnamen, kwam er in 1729 een einde aan deze zogenoemde
‘Haagsche Boschkermis’.

Fietsers te gast
Staatsbosbeheer voert een kleinschalig experiment uit met
‘fietsers te gast’ op een wandelpad in het Haagse Bos. Op het
pad met de borden ‘fietsers te gast’ mogen fietsers maximaal 15
km per uur rijden en moeten zij voetgangers voorrang geven.
Het speelbos Robin Hood en de Walter Boerweide worden met
het ‘fietsers te gast’-pad beter bereikbaar voor fietsers. Deze
proef loopt van 15 juni tot en met 15 oktober 2017. Daarna gaat
Staatsbosbeheer kijken of de proef al dan niet is geslaagd en of
dit concept een definitief karakter kan krijgen.

Zicht op het ‘Wachtje´ aan de Prinsessegracht bij de ingang van het
Haagse Bos rond het midden van de 19e eeuw.

Winterpenen
In 1795 besloot Lodewijk Napoleon, die toen als koning over
Holland heerste, het bos te kappen en de vrijgekomen
grond te bebouwen met aardappelen, knolrapen en winterpenen. Van het heftige verzet van de Haagse bevolking trok
hij zich niets aan. Maar net voordat de plannen ten uitvoer
zouden worden gebracht, riep Napoleon Bonaparte zijn
broer terug naar Parijs.
Lodewijk Napoleons opvolger, koning Willem I, was een
groot voorstander van het behoud van het unieke natuurgebied. Na het vertrek van de Fransen trok hij het voor die
tijd forse bedrag van 14.000 gulden uit om het bos te verfraaien met vijvers en waterpartijen.
Kaalslag
In 1911 richtte een hevige herfststorm veel schade aan in
het Haagse Bos. Het natuurgeweld velde 2.643 bomen. Het
bos kon worden hersteld dankzij de aanwezigheid van een
gedetailleerde beschrijving van het bomenbestand.
Tijdens de economische crisis van de jaren dertig in de vorige eeuw veranderde het onschuldige imago van het
Haagse Bos. De Haagse gendarme had op een gegeven moment zijn handen vol aan het weren van dames van lichte
zeden en andere duistere figuren die in het bos redelijk ongezien hun bezigheden konden doen.
De meest omvangrijke kaalslag richtten de Duitse bezetters aan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 85 procent van het bomenbestand werd gekapt voor de aanleg
van een tankgracht en de bouw van een lanceerbasis voor
langeafstandsraketten.
In de loop der eeuwen is er in het Haagse Bos veel gekapt,
gegraven en opnieuw aangeplant. Van het huidige bomenbestand is ongeveer 80 procent niet veel ouder dan 50 jaar.
Daarnaast staan er nog enkele bejaarde reuzen, zoals beuken van 275 jaar en eiken van 400 jaar.
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Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graﬃti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
U hoeft het alleen maar
te melden. Hoe eerder u
het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graﬃti
bĳ komt!

Meld graﬃti
Kĳk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graﬃti:
meldpuntgraﬃti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te
wonen, werken en leven.

DPZ 2016

gratis verwĳderen.

www.denhaag.nl/graﬃti
08:53

Huisartsenpraktijk Just Care 070-7920024
Binnen het gezondheidscentrum Just
Care kunt u sinds februari 2016 ook
terecht voor huisartsenzorg.
Wij heten u graag welkom in een zeer
prachtige omgeving en aangename
sfeer in ons gebouw aan de

Bezuidenhoutseweg 187

Wij hebben volop ruimte voor nieuwe inschrijvingen.
In het gezondheidscentrum Just Care kunt u binnen één locatie terecht voor een
breed zorgaanbod.
n Huisartsenzorg n Psychologische zorg n Psychiatrische zorg
n Maatschappelijke ondersteuning.
In onze huisartsenpraktijk zijn twee huisartsen werkzaam
n Dhr. M. Korrel n Dhr. B. Scheuer
Het team bestaat verder uit: twee doktersassistentes, psychologen
en maatschappelijke werkers.
Voor meer informatie, inschrijving voor de huisartsenpraktijk of aanmelding voor
hulpverlening kunt u gerust binnen lopen. U wordt direct verder geholpen door
de assistente. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen.
Het gezondheidscentrum is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens de openingstijden zijn wij telefonisch continu bereikbaar via 070-7920024.

Heeft u behoefte aan al uw zorg onder
één dak, dan bent u op de juiste plek
bij Gezondheidscentrum Just Care.

U kunt zich direct inschrijven voor de huisartsenpraktijk. Er is een samenwerking
met Apotheek Theresia met ruime bezorgmogelijkheden voor uw medicatie.
Electronisch consult ook mogelijk.

Huisartsenpraktijk Just Care – www.huisartsenpraktijkjustcare.nl
info@huisartsenpraktijkjustcare.nl

EXPATS

Eyes and ears of the neighborhood

KRISTIN ANDERSON

When the Nextdoor App came to Bezuidenhout, it seemed the hottest topics were theft and missing cats. While some cats are happily reunited with their owners, stolen items are rarely so lucky.
Bezuidenhout is a relatively safe neighborhood, but it doesn’t
mean that thieves aren’t out there looking for opportunities. Luckily, there’s someone else out there as well - the Buurt Preventie
Team.
This neighborhood watch group provides extra eyes and ears in our
streets to keep us safe. As the name implies, they work in prevention, rather than direct confrontation.
‘We check in with the police when we begin our shifts and if we
come across anything suspicious, we call it in,’ Will Wilhelmy
Damsté, coordinator of the Buurt Preventie Team explains.
What impresses me is the degree of organization put into this
group. Volunteers receive EHBO (first-aid) training, are given a detailed procedural handbook and work closely with the police, The
Municipality and the EHBO work group to expand safety in the
neighborhood. For example, the EHBO group sought funding for
external AED (reanimation device) containers to increase access
and thus emergency response time.
’There are now enough AEDs in our neighborhood to potentially
reach someone within 6 minutes’, Wilhelmy Damsté says. In comparison, ambulances are required to respond within 12 minutes.
Although they have 20 dedicated volunteers, the Buurt Preventie
Team is seeking new recruits - including expats. Want to broaden
your social circle and learn Dutch while making the neighborhood
safer? This could be your chance. http://bptbezuidenhout.nl/
Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Did you
know that…
in mid June work began on the
section of the bicycle path that runs
from Juliana van Stolberglaan to the
IJsclubweg? The work is expected to
be completed by February 2018. For
details, see www.bezuidenhout.nl

■■■

there is a pop - up market with
clothes, toys and curios from June
until September, every first and last
Wednesday of the month at the Prinses Beatrixlaan (at the KPN tower)?

■■■

there will be an eco - market on
Sunday, 2 July with information about
sustainable gardening and living and
a lot of activities like making compost, participating in a wormworkshop or sailing on the Schenk?
Location: IJsclubweg 5 and IJsclubpad.

■■■

Bezuidenhout has a new thrift
store? The store opened in May on
the corner of Stuyvesantplein and
Loudonstraat. It is open seven days a
week. You can arrange with the store
to have items picked up at your
home.
■ ■ ■ expat columnist Kristin Anderson is one of the Parels on the Parelroute on Saturday, June 24th? The
location of her event was incorrectly
listed in the brochure. The correct location is The Haagse Hout Library at
1:00pm and 3:00pm where she will
be reading from her latest novel.
■■■

Parels

Visit neighbors with a passion
Bezuidenhout has some extraordinary residents. Forty-seven of
them will share their talents with you on Pareldag, Saturday, June
24th. You can visit them at their homes or at five other locations in
the district. This will be the 9th anniversary of Pareldag. The day
opens at 10:00a.m. in the Wijk- en Dienstcentrum in Johannes
Camphuijsstraat. From there you can pick and choose which parels
to visit using the map available throughout the district or just look
for flags marking the participating locations.
(Foto: Willem Verheijen)

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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(Advertorial )

Met buurtgenoten duurzame
energie opwekken zonder gedoe
Uw zelf opgewekte duurzame energie gebruiken van Bezuidenhoutse bodem is
eenvoudiger dan u misschien denkt. Geen gedoe op eigen dak, maar samen met
buurtgenoten deelnemen door te investeren in een aantal zonnepanelen dat
past bij uw energieverbruik. Die zonnepanelen komen te staan in het Zonnepark ’t Oor Loolaan Zuid.

3

1

2
Hans Haije, met postcode 2595 uit de Juliana van Stolberglaan, woont in een flat. ‘Ik vind het leuk dat ik in
mijn eigen buurt energie opwek, die ik zelf gebruik. Ik
doe mee met drie zonnepanelen. Dat was voor mij het
maximale aantal vanwege mijn lage energieverbruik. Ik
ben blij dat ik mee kan doen. Naast dat het me een energiebesparing oplevert, vind ik het vooral positief voor de
wijk dat het mogelijk is.’

Zondagmiddag 28 mei organiseerde Energie van Hollandsche bodem (EvHb) op het Zonnepark ’t Oor een klein, maar
gezellig event. Bezoekers konden behalve informatie krijgen, ook kennismaken met enkele lokale ondernemers die
samenwerken met EvHb. Bijvoorbeeld met de Haagse
schaapherder van Sheep@Work. Hij hielp de schapen deze
middag ook uit hun ‘winterjas’ (zie foto 1). Een deel van de
wol gaat naar de Stichting Vrolijk Werk. Hier werken vrouwen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en
die van wol prachtige gebruiksvoorwerpen maken, zoals
lampenkappen, telefoon- en tablethoezen en feestelijke
slingers (zie foto 2).
De schapen van Sheep@work leveren niet alleen wol, maar
worden ook regelmatig ingezet als levende grasmaaiers en
zo wordt het zonnepark ecologisch beheerd. Zonnepark ‘t
Oor is straks niet alleen een duurzame energiebron, waarmee u en uw buurtgenoten de energierekening flink kunnen verlagen, maar ook een mooi stukje natuur met
bloemen en planten waar insecten, vogels en bijen vrolijk
van worden. Bijvoorbeeld het bijenvolk van buurtbewoner
Arjan de Haas dat al een plek op het zonnepark heeft (zie
foto 3).
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Geen gedoe
U kunt zich vanaf twee zonnepanelen inschrijven voor dit
project. Doet u mee, dan bent u automatisch lid van de
energie-coöperatie Zonnepark ‘t Oor. Deze coöperatie bestaat uit alle eigenaren van de zonnepanelen samen. Als lid
profiteert u van de aftrek energiebelasting over de hoeveelheid energie die u opwekt met het aantal panelen waarmee
u participeert. Uw energiebedrijf verzorgt de verrekening op
uw energierekening. Die zal lager zijn dan u gewend bent.
Bovendien heeft u geen gedoe want EvHb regelt voor de coöperatie onder andere het onderhoud, de verzekering en de
administratie.
Duurzame wijk
Jacob Snijder, voorzitter van Wijkberaad Bezuidenhout, is
vanaf het eerste uur enthousiast over het initiatief. ‘Ik zou
het fantastisch vinden als Bezuidenhout de meest duurzame wijk van Den Haag wordt. We zijn al goed op weg.
Samen met het zonneproject van Energie van Hollandsche
bodem en de zonne-installatie van de Coöperatie Groen
Hofzicht op het dak van Aegon in Mariahoeve moet het
toch lukken? Ik roep daarom alle mensen uit Bezuidenhout
op: doe mee! Samen maken we het verschil.’
Voor meer informatie: www.evhb.nl (waar zijn we)

Harold en Jonneke Thijssen, met postcode 2593 uit de
Van Lansbergestraat, wonen in een portiekwoning. ‘Wij
doen mee met twee zonnepanelen. Naast zonne-energie
participeren we ook al jaren in een wind-energieproject’.
Jonneke: ‘Ik vind het belangrijk om actief mee te doen in
de energiecoöperatie als het zonnepark straks produceert. Ik ben ook blij dat het in de buurt is waar ik woon.
Dat maakt het tastbaar. Op eigen dak was voor ons helaas niet mogelijk, omdat we deel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren en het lastig bleek om
zonnepanelen op het gezamenlijke dak te plaatsen.’

Wist u dat…

Fiets

BUURMAN JOHN

Grote lichtborden waarschuwden begin deze maand de fietser die
zijn rijwiel stalt bij station Laan van Nieuw Oost-Indië: laat je fiets niet
langer zeven dagen in de rekken staan, want dan verdwijnt-ie naar
het fietsdepot op de Binckhorst en moet je 25 euro neerleggen voordat je ‘m weer mee mag nemen. Al die fietsen die er dagen- en soms
wekenlang de schaarse plekken bezet houden zijn de gemeente een
doorn in het oog. Mij ook, eerlijk gezegd: op werkdagen is het steevast
zoeken naar een plekje in de rekken. Altijd vol. Veel mensen zetten
hun fiets zomaar ergens anders neer, buiten de rekken, maar ik keten
mijn vertrouwde vervoersmiddel graag vast: veel kostte hij niet, maar
hij is mij wel wat waard. Op Facebook waren de verontwaardigde reacties op de plannen van de gemeentelijke fietsbeheerders niet van
de lucht. Want als je met de trein naar Schiphol wilt, voor een vakantie, waar moet je dan je fiets laten, zo klonk het? Je moet 'm toch wel
ergens wat langer kunnen laten staan?
Jazeker, maar liever niet op drukke plekken waar veel mensen graag
gebruik maken van schaarse ruimte. Neem de tram naar het station
of laat je brengen. Of vertrek vanaf Den Haag Centraal, waar de fiets
wel langer kan staan in de ondergrondse stalling. Daarvoor moet je
wel de portemonnee trekken, maar je bent altijd nog minder kwijt
dan de 25 euro die het fietsdepot in rekening brengt (mag trouwens
wel een onsje minder: beetje veel geld voor één weggehaalde fiets. De
gemeente hoeft er nou ook weer niet aan te verdienen).
Maar rondhangende fietsen vind je bepaald niet alleen in de rekken
bij station Laan van NOI. Zeker de laatste weken springen in onze wijk
wrakken die al tijden ergens tegen een hekje staan extra in het oog,
of liever gezegd: ze dreigen te verdwijnen in het groen dat welig aan
het tieren is.
Deze weesfietsen staan zeker al langer dan zeven dagen weg te roesten, maar hier geen grote lichtborden met waarschuwingen voor boetes. Erg veel valt er voor de gemeentelijke fietsbeheerders niet binnen
te halen, want de vroegere eigenaren van die roestbakken melden
zich heus niet met 25 euro bij het fietsenweeshuis op de Binckhorst.
En heel Bezuidenhout kan ook niet vol komen te staan met lichtborden.
Eigenlijk zit er maar één ding op als je zat bent van je fiets, maar 'm
niet op straat wilt dumpen. Zet 'm tegen zo'n lichtbord bij het station:
binnen zeven dagen is-ie weg, gegarandeerd.

OOG VOOR DETAIL

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.

Het detail in de vorige editie is een steunbeer van
het gebouw van Hoogvliet in de Johannes Camphuijsstraat. Andre Arkesteijn mag de boekenbon
ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.

medio juni de werkzaamheden
zijn begonnen aan het deel van de sterfietsroute dat loopt van de Juliana van
Stolberglaan tot aan de IJsclubweg? De
verwachting is dat de werkzaamheden
in februari 2018 klaar zijn. Zie voor de
details www.bezuidenhout.nl

■■■

op 12 juni is gestart met de werkzaamheden voor Monarch III? Dit
bouwproject bevindt zich tussen de
Prinses Beatrixlaan en de Utrechtse
Baan op de hoek van de J.P. Coenstraat,
naast de reeds gerealiseerde torens Monarch I & II, op het huidige parkeerterrein. Het project omvat onder meer
twee woontorens met in totaal 248
vrije sector huurappartementen en 146
parkeerplaatsen in een tweelaagse stallingsgarage.

■■■

er sinds juni (tot en met september) elke eerste en laatste woensdag
van de maand aan de Prinses Beatrixlaan (bij de KPN-toren) een popupmarkt is met onder meer kleding,
speelgoed en curiosa?

■■■

op het popup-park aan de Prinses
Beatrixlaan van 23 mei tot en met 6 juli
een BeaBeach bedrijvenvolleybaltoernooi wordt gespeeld? Deelnemers zijn
bedrijven en instellingen in en rond het
Beatrixkwartier. Wedstrijden worden
gespeeld op dinsdagen en donderdagen
tussen 17.15 uur en 19.30 uur.

■■■

Bezuidenhout een kringloopwinkel heeft? Op de hoek van het Stuyvesantplein en de Loudonstraat (waar
vroeger de pianozaak was) opende eind
mei Kringloop Bezuidenhout. De
nieuwe winkel is zeven dagen per week
open. Goederen kunnen thuis worden
opgehaald.

■■■

zaterdag 1 juli voor de vierde keer
‘Spreek Nederlands Dag’ is? Deze dag
wil Nederlanders erop wijzen dat ze
met expats die Nederlands willen leren
Nederlands moeten praten. De dag
wordt mede georganiseerd door de in
Bezuidenhout gevestigde taalschool Direct Dutch Institute. Van de button die
de taalschool uitgeeft met de tekst
‘Spreek Nederlands! Met mij!’ zijn er al
meer dan 20.000 verspreid.

■■■

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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