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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.

InhoudColofon

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

9 Het grondwater stijgt

15 Tien jaar Parels van Bezuidenhout

16 Alles over de leefbaarheid van de wijk

17 Het best bewaakte bos van Den Haag

21 Eerste column van nieuwe wijkagent

29 Aanpak meeuwenoverlast van start
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

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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Marialaan
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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:

FOODTRUCK
FE

ST
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
wordt:

locatie:

Koningin 
Marialaan
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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:

FOODTRUCK
FE

ST
IV
AL

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

HHzorg
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.

O
O
G
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ETAIL
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
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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

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze
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Kapsalon La Martina.
. Spar Angela, Buutveld Vis&Snacks, M.m.vv. Spar Angela, Buutveld Vis&Snacks, 

Dansen Muziek Buurtbarbecue 
ervelwind WWervelwind Piratenschip 

 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 TTerras Muziek 
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



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


