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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor
Bezuidenhout. De krant verschijnt vijf keer
per jaar in een oplage van bijna 11.000
exemplaren. Het volgende nummer, Be-
zuidenhout Nieuws 64, wordt bezorgd in
de week van 23 – 30 november 2018.
Deadline voor kopij en advertenties: 
8 november.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Evelien ter Meulen, 
Eric Stins (eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink, 
John Hermse, Mark Hoogland

Fotografie Koen de Lange en 
Willem Verheijen

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-
sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-
den aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-
krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: 06-24 76 68 81 of
robert.boer@ziggo.nl

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

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover
Onze fotograaf Koen de Lange heeft deze zomer de mediatoren
(de voormalige PTT-toren aan de Louise Henriëttestraat), met toe-
stemming van de eigenaar, beklommen om vanaf grote hoogte
het Bezuidenhout te fotograferen. In de vroege ochtend ontwaakt
de wijk in het opkomend zonlicht. We hebben een van de foto’s op
posterformaat afgedrukt op de middenpagina’s. Een cadeautje
van de redactie voor u! Nietje eruit en u heeft een prachtige herin-
nering aan uw woonwijk. (Foto: Koen de Lange)

7 Spaarwaterveld op de schop

9 Honderden nieuwe inwoners verwacht

13 Pieter Lyonet, stamvader van Bezuidenhout

21 Activiteiten in SOZA

25 Huis ten Bosch wordt weer bewoond

33 Expat-pagina

Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color
pagina 1 x 1 x
1/32 25,00 37,50
1/8 62,00 93,00
1/4 111,00 166,50
1/3 145,00 217,50
1/2 210,00 315,00
1/1 410,00 615,00



TURKS RESTAURANT

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

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tandartspraktijk Draisma
Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag
070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

    Wij zijn open voor nieuwe patienten
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.
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Een aantal van de borden die de herinnering leven-
dig houden aan het vergissingsbombardement van 
3 maart 1945, is flink beschadigd. Vooral de poten
waarop het bord rust, zoals hier op de foto in de
Louise de Colignystraat, lijken het zwakke punt te
zijn. Het bord op de hoek van de Juliana van Stol-
berglaan en de Prinses Beatrixlaan is zelfs helemaal
verdwenen. Een verzamelaar?

Overal in Bezuidenhout wordt de zomer benut om straat-
feesten te houden, zoals bijvoorbeeld in de Van Heutsz-
straat, de Jacob Mosselstraat en Van Imhoffstraat. Voor al
dit soort evenementen, zoals ook het parkfeest en het Be-
zuidenhout voetbalkampioenschap in het Koningin Sophie-
park, kunnen organiserende bewoners subsidie aanvragen
bij de gemeente. Dat kan niet rechtstreeks, maar via het
wijkberaad (wijkberaad@bezuidenhout.nl). De gemeente

geeft subsidie om initiatieven die leiden tot goed contact
tussen bewoners onderling te bevorderen. Misschien kun-
nen ondernemende bewoners de komende donkere maan-
den onder meer benutten voor ideeën waarvoor subsidie
kan worden aangevraagd. Meer informatie is te vinden op
www.bezuidenhout.nl in het linker rijtje onder straat- en
buurtfeest.

Borden flink beschadigd

Zomer vol straatfeesten

Laadpalen in gebruik
Onder toeziend oog van wijkberaad-voorzitter Jacob Snijders neemt
GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren de laadpalen in de Jacob
Mosselstraat voor elektrische auto’s in gebruik. Het gaat hier om een
proef die tot het einde van het jaar duurt. De laadpunten zijn aange-
bracht in zogenaamde Hagenaartjes en het aantal is zo groot dat de
plekken ook mogen worden gebruikt om gewoon te parkeren.
De gemeente onderzoekt of er voldoende gebruik wordt gemaakt van
de laadpunten, of er voldoende vrije laadplekken zijn en wat de gebrui-
kers en bewoners van deze nieuwe manier van laden/parkeren vinden.
Als de resultaten positief zijn, wil de gemeente meer Hagenaartjes van
laadpunten voorzien.
Bewoners wordt gevraagd om online en anoniem een enquête in te vul-
len. Die is te vinden op www.denhaag.nl/enquetelaadpunten. Het invul-
len duurt hooguit tien minuten. U kunt de enquête invullen tot en met
zondag 21 oktober.



Praktijk voor:
Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness

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

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

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Met de laatste fase van de vernieuwing van de speelvoorzie-
ningen op het Spaarwaterveld is in september begonnen.
"In plaats van de skate-baan, die amper werd gebruikt, staan
er straks grotere speeltoestellen", vertellen Remco Bouchier
en Johan Vrijmoed van Groenbeheer. De buurt heeft zelf
meegedacht over wat er in de speeltuin echt gewenst was.
Het overleg leverde tevens op dat wijkbewoners nu zelf zor-
gen voor het openen en sluiten van de speeltuin. Behalve
het Wijkberaad hebben ook bewoners in de buurt de sleutel.
"Dan doen we eveneens bij de speeltuin aan de Van der
Wyckstraat."

Zachte landing
Op de plek van de oude skatebaan kunnen kinderen zich
vóór het einde van het jaar uitleven op drie nieuwe attrac-
ties. Een houten trail- en hoogteparcours heeft veel weg van
een stormbaan voor militairen in opleiding. Een balanceer-
combinatie van hout vraagt om evenwichtsgevoel en con-
centratie. De bodem van boomschors zorgt altijd voor een
zachte landing. Ten slotte kunnen de kleintjes bij meerdere
fabelbomen hun fantasie uitleven.

Inclusief het Spaarwaterveld telt Bezuidenhout vier speel-
tuinen. Kinderen kunnen hun hart ook ophalen aan de Van
der Wyckstraat, in het Koningin Sophiepark en (achter het
Wijk- en Dienstencentrum) aan de Johannes Camphuijs-
straat. De eerdere vernieuwing van die laatste speeltuin
heeft zichtbaar vruchten afgeworpen. "Hij wordt nu heel
druk gebruikt en de buurt houdt ook zelf een oogje in het
zeil", aldus Bouchier en Vrijmoed. "Uiteraard zorgen wij voor
het periodieke onderhoud en de controle."

Afgezet tegen de norm van de gemeentenota Spelen in de
stad komt Bezuidenhout nog wel wat speelruimte tekort.
Van de totale oppervlakte zou drie procent ruimte moeten
bieden voor spelen. In werkelijkheid is dat één procent. Met
de upgrade van het Spaarwaterveld en de speeltuin aan de
Johannes Camphuisstraat wordt wel werk gemaakt van ver-
betering van de speelvoorzieningen. Dat moet ook gaan ge-
beuren aan de Van der Wyckstraat en in het Koningin
Sophiepark. Ook heeft het Wijkberaad van de gemeente de
toezegging dat als er straks nieuwbouw komt op het Groti-
usplein de kleinste nieuwkomers daar niet alleen kunnen
wonen, maar ook kunnen spelen.   

(Foto’s: Koen de Lange)

Stormbaan voor Commando’s-in-de-dop
op Spaarwaterveld

Roeland Gelink

De vernieuwing van het Spaarwaterveld nadert zijn voltooiing. Voor het eind
van het jaar wacht kinderen daar onder meer een stormbaan voor toekomstige
commando's.



Cato is een eigentijdse organisatie voor 
ouderen en wij werken met een enthousiast 
vrijwilligersteam. Met aandacht voor elkaar. 
Kom ons vrijwilligersteam, de helpers van 
Cato, versterken! 
We verheugen ons op je komst!

Interesse? Stuur een mail of neem 
telefonisch contact met ons op en vraag 
naar onze vrijwilligerscoördinator.

Locatie Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150, 2594 AT Den Haag
T 070 - 767 13 00, E Vrijwilliger@cato-wwz.nl.

Sta jij als vrijwilliger met passie en plezier klaar voor onze ouderen?

Dan zitten wij te springen om jou!

  www.cato-wwz.nl       /catowwz       /company/cato

Cato is een eigentijdse organisatie voor 
ouderen en wij werken met een enthousiast 
vrijwilligersteam. Met aandacht voor elkaar. 

de helpers van 

Stuur een mail of neem 
telefonisch contact met ons op en vraag 
naar onze vrijwilligerscoördinator.

Bezuidenhoutseweg 150, 2594 AT Den Haag
 Vrijwilliger@cato-wwz.nl.
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De gemeente heeft een bestemmingsplanwijziging voor-
gesteld en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is
door Provast al ingediend. Boudewijn Hellingman, partner
bij Provast, legt uit: “De Grotiustorens maken onderdeel uit
van de revitalisatie van het hele gebied aan de oostelijke
kant van het Centraal Station. Wij zijn verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de torens en de parkeergarage.
De gemeente pakt gelijktijdig de openbare ruimte rondom
de torens op, zoals de overkapping van de Utrechtsebaan.
Samen met de gemeente zijn wij sinds 2014 bezig met
onze ambitieuze plannen voor  dit gebied”. 
In de twee torens komen 655 appartementen, waaronder
114 sociale huurwoningen, en 240 parkeerplekken. In de
plint, de verdieping op straatniveau, is ruimte voor com-
merciële voorzieningen. Hellingman: “Samen met de toe-
komstige eigenaar van het gebouw, CBRE Global Investors,
staan wij open voor nieuwe concepten voor deze commer-
ciële ruimten. Wij willen er graag iets toevoegen dat meer-

waarde heeft voor de wijk. Een mooi voorbeeld is de Was-
bar in Antwerpen, waar je gaat lunchen of borrelen en te-
gelijkertijd je was kan doen. Eten terwijl je wacht op je
was. We verwachten de woontorens eind 2021 op te leve-
ren, dus de wijk moet nog even geduld hebben voordat ge-
bruik gemaakt kan worden van de voorzieningen in de
Grotiustorens”. 
Het traject van het wijzigen van het bestemmingsplan en
de vergunningaanvraag voor de bouw loopt nog. Het wijk-
beraad heeft een zienswijze ingediend op de voorgestelde
plannen. Met de leefbaarheidsmonitor in de hand kaart
het wijkberaad verschillende belangen voor de wijk aan.
Het wijkberaad is benieuwd hoe er wordt omgegaan met
de extra parkeerdruk, de hoeveelheid speelgelegenheid,
hoeveelheid openbaar groen en andere voorzieningen.
Hellingman ziet mogelijkheden: “Dergelijke punten heb-
ben onze volle aandacht. De gemeente zit er net zo in. Het
is lastig om aan alle verzoeken te voldoen, maar wij doen
ons uiterste best ondanks de beperkte beschikbare ruimte.
Zo is er door het ranke ontwerp van de torens en de over-
kapping van de Utrechtse Baan ruimte gecreëerd voor
hoogwaardig openbaar groen en goede verbindingen naar
Bezuidenhout en het Beatrixkwartier. Wij verwachten dat
de planvorming en de vergunning voor het einde van dit
jaar onherroepelijk zijn. Wij hebben ondertussen ook een
aannemer op het oog, dus we verwachten eind dit jaar te
starten met de bouw”.

Grotiustorens, ja het past echt
Als je er langs loopt verwacht je niet dat er twee woontorens passen op de Grotiusplaats tussen de Konink-
lijke Bibliotheek en de Utrechtsebaan. Nu liggen er stoeptegels en staan er borden met teksten als ‘Brom-
mer’ en ‘Bakfiets’. Gaat het allemaal wel passen op dit braakliggend terrein? Als het aan project  ontwik-
kelaar Provast ligt wel en ontstaat hier binnen drie jaar een vernieuwd openbaar gebied met twee woon-
torens van 100 en 120 meter hoog.

(Afbeeldingen: Artist impressions Provast)

Mark Hoogland



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

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

(Advertentie)

Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen
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Kort
� � �  Omdat we met z’n allen steeds
minder brieven versturen, is Post NL
bezig het aantal brievenbussen terug te
brengen. In Bezuidenhout blijven alle
elf bestaande bussen voorlopig nog ge-
handhaafd. De brievenbussen in de wijk
zijn te vinden in de Theresiastraat ter
hoogte van de nummers 53, 93 en 207,
Laan van NOI 180, Stuyvesantplein 27 en
212, Koningin Julianaplein 3, Prinses Be-
atrixlaan 23, Anna van Hannoverstraat
4, Van Imhoffstraat 53 en Jan van Rie-
beekplein 90.

� � �  Bij jeugdcircus Ciraso is nog
plaats voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Je
leert er acrobatiek, éénwielfietsen,
jongleren en aan een trapeze hangen.
De lessen worden gegeven op donder-
dagmiddag in de gymzaal van de Nuts-
school. Voor 6- tot 8-jarigen van half vijf
tot half zes, en voor 9- tot 12-jarigen van
half zes tot half zeven. Eerste kennisma-
kingsles is gratis. Aanmelden op 
circusles@circaso.nl

� � �  Aan de vernieuwde Juliana van
Stolberglaan zijn geen afgescheiden
parkeervakken gemaakt. Het is de be-
doeling dat auto’s zo goed en strak mo-
gelijk aansluiten op de voorganger,
zodat meer parkeerruimte ontstaat. Het
is kennelijk nog even wennen, want er
ontstaan regelmatig ruimtes waar net
geen auto kan worden geparkeerd. Dit
geldt natuurlijk niet alleen voor de Juli-
ana van Stolberglaan; overal in de wijk
verdwijnen de afgescheiden parkeer-
vakken. Dus: aansluiten leidt tot extra
parkeerruimte.

� � �  Het koor Vocality kan nog wel wat
nieuwe leden gebruiken. Het koor repe-
teert wekelijks in het wijk- en diensten-
centrum aan de Johannes
Camphuijsstraat 25. Het repertoire be-
staat uit pop- en musicalsongs. Ieder-
een vanaf 16 jaar is van harte welkom.
De repetities duren van 19.30 tot 21.30
uur. Voor meer informatie: www.voca-
lity.eu of 06 51505768.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl
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Kap Nâh!!

Als ik tegenwoordig het Haagse Bos in loop, gaan mijn gedachten
terug naar november 1972, 13 november om precies te zijn. Ik was
bijna negen toen ik ‘s ochtends uit het raam van mijn slaapkamer
keek en het water over het dak van de schuurtjes zag jagen. De lariks
en de berk stonden vervaarlijk te zwiepen in de tuin.
Onze bomen hielden zich staande, maar de zware storm die die och-
tend over West-Europa trok, sloeg diepe gaten in de bossen. Voerde
onze zondagmiddagse boswandeling tot die tijd door het groen, na
de storm wandelden we nog jaren langs kale vlaktes met hoogstens
wat struikgewas.
Dat waren andere tijden, terug naar de onze, en naar onze wijk en ons
bos. Al maanden voorspelden al die stippen op talloze Haagse bomen
weinig goeds en deze zomer kwam deze voorspelling uit. Als ik nu het
Haagse Bos in loop vanaf de Bezuidenhoutseweg duurt het iets lan-
ger voordat het bos ook echt begint: liep ik voorheen door het groen,
nu valt er op veel plekken door gebrek aan bomen geen bos meer te
zien.
Staatsbosbeheer is bezig met onderhoud, oftewel de kap van 1600
bomen. Daarvan verdwijnen er 400 om plaats te maken voor nieuwe
exemplaren. Het Haagse Bos had te veel dezelfde soort bomen van
dezelfde leeftijd. Dat komt door de massale herplant na de oorlog,
toen het bos zwaar beschadigd was geraakt.
Maar het leeuwendeel van de kap betreft zieke essen: ze lijden aan de
essentaksterfte. Ten dode opgeschreven. De gammele bomen vormen
een gevaar voor de bezoekers van het bos. Kappen dus. Nogal met de
botte bijl, klaagden allerlei boze bomenliefhebbers. Kon Staatsbosbe-
heer niet een fijner bijltje hanteren, zieke bomen goed in de gaten
houden en pas kappen als het echt nodig is? Zat er niet in, noteert
een van de bomenliefhebbers in een blog over een bezoek aan het
Haagse Bos met de boswachters.
Is het dan toch een centenkwestie dat het bos een rigoureuze onder-
houdsbeurt krijgt? In een keer kappen zal vast wel goedkoper zijn dan
jaren achtereen kleiner onderhoud plegen. Staatsbosbeheer wijst in
ieder geval op de 21.000 bomen en struiken die terug geplant wor-
den, ook een dure grap.
Mochten de boswachters de komende jaren toch weer kaplustig wor-
den, dan wordt het tijd Haagse Harry van zijn sokkel bij de Grote
Markt te halen en langs de vijver in het Haagse Bos te zetten, met als
boodschap op zijn T-shirt: Kap Nâh!!



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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN

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

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag    11.00 - 21.30
zaterdag                        12.00 - 21.30
zondag                         16.00 - 21.30

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

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

              

International school VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12
2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

MONTAGEBEDRIJF

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

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

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

Edith Pedicure

AUTO SERVICE MULDERS

TANDARTS         KRUIZINGA
VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT

Persoonlijke aandacht, zorg en advies

Mevrouw Kruizinga heeft nog ruimte in haar 
praktijk voor nieuwe patienten.

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl
Benoordenhoutseweg 229

Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk. 
Bus 18-23-28.
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Als spoedig kreeg deze stap navolging van meerdere, ui-
teraard gefortuneerde, Hagenaars. Zij lieten in de jaren
daarop aan deze laan eveneens fraaie behuizingen neer-
zetten. In 1885 begon het Haagse stadsbestuur met de
aanleg van meerdere straten, waarlangs huizen van een
majesteitelijke architectuur verrezen. De wijk Bezuiden-
hout, bestemd voor welgestelde mensen, was geboren.
Later groeide dit stadskwartier uit met woningen voor
alle lagen van de bevolking. Voor geschiedkundigen is
Pieter Lyonet de ‘grondlegger’ ofwel ‘stamvader’ van deze
bijzondere Haagse woonwijk.

Een duizendpoot
De veelzijdig geleerde was overigens niet zomaar een
‘burger’. Hij stamde af van een voornaam geslacht uit het
Franse Lotharingen, dat net als vele andere Hugenoten
vanwege hun godsdienst moest vluchten. Pieters groot-
vader kwam zodoende in 1637 in Maastricht terecht. Zijn
in 1706 geboren kleinzoon vestigde zich na zijn studies
theologie en rechten aan de Leidse universiteit als advo-
caat in 1731 in Den Haag. De talentvolle rechtsgeleerde
werd al snel benoemd tot advocaat bij het Hof van Hol-
land. Korte tijd later vervulde hij dezelfde functie bij de
Hoge Raad.
Naast zijn drukke werkkring als rechtsgeleerde verwierf
Pieter grote bekendheid als ‘translateur’ (beëdigd verta-
ler) en als ‘Secretaris der Cijfers’. In deze laatste hoedanig-
heid kreeg hij de opdracht het geheimschrift van
‘Gezanten’, de officiële vertegenwoordigers van buiten-

landse mogendheden, te ontcijferen. Voorts had Pieter
grote belangstelling voor het leven en de geschiedenis
van insecten. Hij verwierf daarmee naam onder in die tijd
bekende entomologen.
Tegelijkertijd bekwaamde de geleerde zich in het vak van
tekenaar en graveur om zijn geschriften over insecten
van de benodigde illustraties te kunnen voorzien. De tij-
dens zijn leven aangelegde collectie schelpen was zo ge-
detailleerd en omvangrijk dat hij grote bekendheid in
Europa verwierf. Pieter had ook nog tijd voor het bestude-
ren en verzamelen van meer dan vijfhonderd schilderijen
van grote kunstenaars als Jan Steen en Vermeer.

Haagse woning barstte uit zijn voegen
Het onderkomen van de collectioneur in de Haagse bin-
nenstad werd te klein voor zijn in omvang groeiende
bezit. Daarom liet hij op een ruim stuk grond aan de Be-
zuidenhoutseweg, gelegen tegenover het huidige Her-
tenkamp, een majestueus pand met de welklinkende
naam ‘Bellevue’ bouwen. De voorzijde bood uitzicht op
het Haagse Bos en de fraaie patriciërswoningen aan de
Prinsessegracht. De achter- en zijkant gaven een weidse
blik op de polders met hun molens, grazend vee en op en-
kele hofsteden aan de Bezuidenhoutseweg. 
Zeven jaar na het overlijden van Lyonet op 10 januari 1789
kocht de ondernemer David Herbert het pand om het als
hotel in te richten. Onder de naam ‘Hotel De Belle Vue’
kende het een lang illuster bestaan totdat het in 1934 de
deuren moest sluiten. Nadat het markante gebouw
daarna een tijdje als onderdak had gediend voor de Ne-
derlandse Akkerbouw Centrale, nam het Haagse stadsbe-
stuur in 1974 een slopersbedrijf in de arm om het
imposante ‘De Belle Vue’ met de grond gelijk te maken
ten behoeve van de nieuwe verkeersinrichting rond het
Centraal Station.

Pieter Lyonet ‘stamvader’ van Bezuidenhout
Lange tijd was het ‘Grafelijk Karrenpad Besuyde den Houte’ het
exclusieve domein van de Graven van Holland en de Haagse adel
met hun langs deze lommerrijke route gelegen hofsteden en bui-
tenverblijven, zoals het Huis ten Bosch, Huize Zandvliet, Huis ter
Noot en Huis Ter Lap. Daar kwam in 1764 een einde aan, toen de
Haagse staatsman en geleerde Pieter Lyonet zich als eerste
Haagse burger nestelde in een riant huis aan de Bezuidenhoutse-
weg.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Onze Bezuidenhoutse geschiedschrijver Carel Wiemers treedt zon-
dag 20 oktober, tussen 14.00 en 16.00 uur, op in het Haagse Bos. Tij-
dens een cultureel rondje om de Bosvijver vertelt Wiemers, zittend
op een bankje aan het water, aan voorbijgangers historische verha-
len over het Haagse Bos.
Bezoekers kunnen ook deelnemen aan een excursie met boswach-
ter Jenny. Verder zijn er optredens van trombonist Niels Jacobs, fina-
list van het Prinses Christina-concours, de Haagse blazersband
Skavenhage en artiesten van het Koninklijk Conservatorium.
Het totale programma wordt later, onder meer via de website be-
zuidenhout.nl, bekend gemaakt.



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

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

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

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

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

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

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

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag

l Elke dag verse leveringen groenten en fruit van lokale tuinders

l Altijd vriendelijke service en gezellig shoppen

l U betaald nooit meer dan bij de supermarkten in onze regio

l Veel biologische producten

l Slagersvlees en een groot assortiment noten voor marktprijzen

l Verschillende maaltijden waaronder ook maaltijden voor sporters 

     www.sportstribe.nl

l Groenteboxen, fruitboxen leveren wij gratis thuis.

l Check onze website www.joesshop.nl, 

     ons adres Theresiastraat 236 (tegenover Praalder)

l Whatsapp ons voor vragen en krijg direct antwoord terug. 

Theresiastraat 236  - 2593 AW  Den Haag

T 070  385 36 60 - E info@joesshop.nl

M +31 6 524 768 35 - W www.joesshop.nl

altijd vers
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Op mooie zomerse dagen is Park Vlaskamp een favoriete
barbecue-plek voor wijkbewoners. De rotzooi die de gasten
achterlaten is vaak groot. Deze zondagmorgen trof Coenen
twee dames aan die met veel plezier de ene na de andere
vuilniszak aan het vullen waren met afval. Coenen: “De
Vlaskamp heeft al jaren mijn aandacht. Als er veel bende is
dan neem ik altijd contact op met de gemeente en stuur ze
foto’s. Ieder weekend stuurde ik ze nieuwe foto’s. Ik raakte
in gesprek met de gemeente over mogelijke oplossingen. Ik
heb bij de gemeente steeds gehoor gekregen op mijn mel-
dingen en suggesties, weekenden met zomerse dagen vuil
ophalen net als op het strand, meer vuilnisbakken, vuilnis-
bakken voor hete kolen en als laatste de tip van de geruite
plastic barbecue-kleedjes. Het was een tijd lang een
enorme verbetering. Tot die zondagmorgen. Ik was zo ver-
baasd over de bende die ik aantrof, maar ook dat ik twee
dames zag die enthousiast het afval aan het opruimen
waren. Ik ging met ze in gesprek en vroeg of ik foto's van ze
mocht maken om eventueel op Nextdoor te plaatsen. Daar
reageerden ze enthousiast op.”
Binnen 5 dagen had het bericht op Nextdoor al 32 reacties
en veel digitale bedankjes. In de reacties veel lof voor de
dames, gemopper op de barbecueërs die de rotzooi maken
en veel tips over hoe je de gemeente het beste kan inscha-
kelen. Coenen vertelt waarom ze het bericht op Nextdoor

heeft geplaatst: “Ik wilde een positief bericht plaatsen over
het probleem op de Vlaskamp. Ik had door de jaren heen
honderden negatieve berichten kunnen plaatsen, maar dat
verandert niets. Mijn insteek om het bericht op Nextdoor te
plaatsen was om de opruimactie van deze dames te laten
zien. Geen woorden maar daden. Ze deden het gewoon
zonder eigenbelang. Zoveel reacties op het bericht had ik
vervolgens ook niet verwacht. Een aantal wijkbewoners gaf
aan dat deze dames, moeder en dochter, een bloemetje ver-
dienen. En aangezien ik geen initiatief zag in de berichten
ben ik zelf een bloemetje gaan brengen. Blij verrast met de
bloemen vinden ze hun actie heel vanzelfsprekend.”

Wat heeft het bericht op Nextdoor, naast hulde aan de
dames, opgeleverd? Mede naar aanleiding van de bericht-
geving hebben meerdere wijkbewoners aangegeven de app
BuitenBeter te gaan gebruiken om digitaal meldingen te
kunnen doen. Handig voor als je ergens rotzooi ziet in de
wijk. Wijkbewoners hebben dit probleem onder de aan-
dacht proberen te brengen bij verschillende politieke par-
tijen en het Stadsdeelkantoor is in actie gekomen. Er is
beloofd de bestaande afspraken met de afvalophaaldien-
sten weer beter na te komen. De toiletten zijn weer ge-
plaatst. Handhavers zullen het park weer wat meer in de
gaten houden. En er is door het Stadsdeelkantoor een en-
quête gehouden onder direct omwonenden. En hopelijk
doet het iets bij de veroorzakers zelf, diegene die barbe-
cueën of picknicken in het park: ruim je rotzooi zelf op. 
Coenen wil daarbij nog toevoegen: “Graag wel netjes 
opruimen. Gebruik bijvoorbeeld gele zakken. Gooi je afval
niet naast de afvalbakken en de kolen niet op de kolenbak,
maar erin.”

Het sneeuwbaleffect van een bericht op Nextdoor

Op zondag 15 juli zette Lucy Coenen een bericht op de buurtapp Nextdoor met
als titel ‘Van de ene verbazing in de andere’. Op een digitale manier kaartte zij
een wijkprobleem aan dat als een sneeuwbal de ene na de andere reactie 
veroorzaakte. Er zijn maar weinig berichten met meer dan 40 reacties en 
37 bedankjes. Het bericht leidde zelfs tot bloemen voor de hoofdrolspelers.

Mark Hoogland

De twee dames die met veel plezier het park opgeruimd hebben.
(Foto: Lucy Coenen)









Deze uitklapfoto van Bezuidenhout, gemaakt door Koen de Lange in juni
2018 vanaf de voormalige PTT-toren, is een cadeautje van de redactie aan
de bewoners van deze wijk. U kunt het nietje eruit halen en de poster inlijs-
ten en ophangen. Maar vindt u dat de foto door het verwijderen van het
nietje een beetje beschadigd is en wilt u een volledig gaaf exemplaar, dan
kunt u de foto ook downloaden van de website bezuidenhout.nl. U moet
de poster dan wel zelf (laten) afdrukken.

©Koen de Lange/Bezuidenhout Nieuws, juni 2018

Praktijk Bezuidenhout
voor leer- en psychosociale problemen

Wij hebben ruimte beschikbaar voor een zzp’er  
in onze praktijk.  

Bij voorkeur werkzaam met kinderen.

Voor informatie zie www.praktijkbezuidenhout.nl
Reacties kunt u sturen naar info@praktijkbezuidenhout.nl De Sillestraat 126 - 2593 VB  Den Haag

T 070 369 71 73 - W www.alrayyan.nl

Syrisch Restaurant

De wijk, ons leven
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In een zwembad bij u in de buurt!
n Zwemlessen voor kinderen en volwassenen (alle diploma's) 
n Slagverbeteren en veiligheidscheck (nog zwemvaardig?) 
n Aanleren waterpolo en minipolo

Info: mobiel: 06-4628207; zwemles@hzzian.nl; Website: www.hzzian.nl

H.Z.ZIAN zoekt nog vrijwilligers voor: ledenadministratie, 
penningmeester, zwemonderwijzers. Vergoeding bespreekbaar. 

Ter versterking van de werkgroep zoeken we hulp:

1 Heb je interesse in de geschiedenis van Bezuidenhout

2 Wil je de historie van familiebedrijven vastleggen

3 Helpen om ca 18.000 foto's te redigeren en online te plaatsen 

4 Wil je foto's maken van huidige veranderingen

5 Achterhalen van aanvullend foto film en ander archief materiaal 

6 Toestemming vragen aan veel fotografen voor publicatie

7 Etc etc

Stuur een email naar Geheugen@Bezuidenhout.nl 
en we maken een afspraak.

Het 
GeheugenvanBezuidenhout.nl

zoekt hulp

Muziek in Bezuidenhout 
zoekt vrijwilligers

De werkgroep Muziek in Bezuidenhout organiseert zes zomermiddagcon-
certen buiten bij de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld. Het programma
draait om optredens van getalenteerde musici, voor muziekliefhebber, 
georganiseerd door bewoners, allen uit de wijk. 

Voor Muziek in Bezuidenhout zijn we op zoek naar vrijwilligers met affiniteit
voor muziek:
l werkgroepleden, voor de programmering en publiciteit rond
     de concertserie.
l musici, voor de serie optredens in de zomer van 2019 met
     enige ervaring met optreden in de openlucht voor een divers publiek.

Heb je interesse, of ken je iemand, neem contact op met de werkgroep 
Muziek in Bezuidenhout via muziek@bezuidenhout.nl. 

Meer informatie: www.bezuidenhout.nl/muziek.
Het programma Muziek in Bezuidenhout is een initiatief van Wijkberaad 
Bezuidenhout.

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: 

bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut

Brasserie Southwood | Anna van Hannoverstraat 4 | 2595 BJ Den Haag | 

06 33 30 34 81 | info@brasseriesouthwood.nl | www.brasseriesouthwood.nl

OPENINGSTIJDEN

maandag tot en met vrijdag 
van 8:00 uur tot 18:00 uur

Lounge

R

CopyShop Den Haag is de zakelijke printservice van Den Haag waar u 
documenten professioneel kunt laten printen en inbinden, drukken 

of kopiëren. U kunt bij ons terecht voor het printen van: werkstukken, 

werkboeken, lesboeken, syllabi en dictaten, handleidingen, folders en 

en al uw andere handels- en familiedrukwerk.

www.copyshopdenhaag.nl
Carolina van Nassaustraat 161 

(achterzijde World Trade Center)

Geopend
ma t/m vr

10.00-18.00
070

3861199

Voor bedrijven: 
 



Twee jaar terug werden de projectontwikkelaars VORM en
MRPD de nieuwe eigenaren van het vroegere ministerie
pal voor station Laan van Nieuw Oost-Indië. Voorwaarde
was dat zij daar vijf jaar jonge vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning zouden huisvesten. Aangetrokken door
met name de aantrekkelijke locatie van het gebouw heb-
ben zij SOZA nieuw leven ingeblazen als onderkomen van
bewoners en bedrijven. Inmiddels biedt het al plaats aan
88 statushouders, 87 studenten en tientallen bedrijven en
bedrijfjes. 

"Dit project is anders dan alle andere projecten, maar wel
heel leuk", toont planontwikkelaar John Monden van
VORM zich enthousiast. Uitgangspunt voor de huisvesting
van de vluchtelingen is hoe zij hier als nieuwkomers echt
verder kunnen worden geholpen. "Zij kennen de taal en
Den Haag niet, hebben vaak geen opleiding en geen werk."
Om daar iets aan te doen spelen de studenten een rol,
maar bedrijven en instellingen die in SOZA onderdak heb-
ben gevonden eveneens. Een van de voorbeelden daarvan
is de Horeca Academie, die ook een aantal vluchtelingen
een opleiding geeft.

Betrokken buurt  
Als bedrijvencentrum biedt SOZA zowel plaats aan sociaal-
maatschappelijke bedrijven die de vluchtelingen verder
helpen als aan commerciële ondernemingen en innova-
tieve startups. Die beginnende bedrijfjes zijn met name ac-
tief in de zorg en ICT. Werd het nieuws van de huisvesting
van statushouders in de wijk aanvankelijk niet overal posi-
tief ontvangen, de nieuwe eigenaren doen hun best om de
buurt te betrekken bij wat er in het gebouw gebeurt. "Via
informatieavonden en open dagen hebben wij mensen

laten zien hoe het er hier nu uitziet en hoe mensen hier
wonen en werken." Bezoekers mochten ook laten weten
wat zij zelf graag in het gebouw zouden zien. Hoewel het
gewenste zwembad er nog niet inzit, hebben de contacten
wel geleid tot betrokkenheid van de buurt. "Er zijn nu ook
buurtbewoners die hier kantoorruimte huren."

SOZA blijft de band met de buurt koesteren. Deze maand
waren de buren welkom op een burendag met diner en
mini-bioscoop voor kinderen op het achterplein. Wat er
met het gebouw en alle bewoners gebeurt als de huisves-
tingstermijn van de vluchtelingen is verstreken, staat nog
in de sterren geschreven. "Daar zijn wij nu samen met de
gemeente naar aan het kijken." Zowel wat betreft het ge-
bouw (verbouwing of nieuwbouw) als de gewenste bewo-
ners zijn alle opties nog open. "Aan het eind van het jaar
moet er een plan liggen hoe wij verder willen gaan." 

(Foto’s Willem Verheijen)

Planontwikkelaar John Monden: 
"Buurt heel betrokken bij SOZA"
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Planontwikkelaar John Monden

Het oude gebouw van het ministerie
van Sociale Zaken 

Na jaren van leegstand is het voormalige
ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid sinds begin dit jaar weer een plek
waar statushouders, studenten en andere
bewoners zingen, huilen, bidden, lachen,
eten, sporten, werken en bewonderen
(maar nog niet kunnen zwemmen).

Roeland Gelink

Naast woningen ook een bedrijvencentrum

 

 



Theresiastraat 130 - 2593 AS  Den Haag
Theresiastraat 109 - 2593 AD  Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos en team Douglas staan graag voor u klaar!
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De wijkagent over 

Let op uw buren!

We hebben geen cijfers maar we denken dat we zeker een
paar maal per jaar iemand tegenkomen die heel ernstig
verwaarloosd is. Je moet dan denken aan een enorm vieze
bende in huis, teennagels zo lang dat lopen bijna niet meer
kan, haar dat niet meer te kammen is en ongedierte in
huis. Je zou denken dat dat dan alcohol- of drugsverslaafde
mensen moeten zijn. Dat is echter lang niet altijd zo. Vaak
zijn het ook mensen die psychische problemen hebben.
Mensen die onze snelle maatschappij wellicht niet meer
kunnen bijhouden of mensen die gewoon hun leven leiden
zoals zij dat willen. Wie zijn wij om te bepalen hoe een
ander zijn leven moet leiden, maar toch wil je ze ook graag
een helpende hand bieden. 

Het verbaast ons dat mensen lang verwaarloosd in onze
wijk kunnen leven terwijl er schijnbaar niemand iets van
weet. Uit ervaring weten we dat er altijd mensen zijn die
van de verwaarlozing weten maar dat er in deze gevallen
niemand weet wat hij of zij moet doen. Het afschilderen
als louter onverschilligheid van de wijkbewoners is het
niet. Vaak blijkt dat er toch mensen zijn die zich zorgen
maken over die bepaalde persoon maar niet weten hoe ze

die persoon moeten bereiken omdat die persoon elk con-
tact negeert. Dan denken veel mensen waarschijnlijk: “Dan
weet ik het ook niet meer”. Natuurlijk kunnen wij als wijk-
agent ook wel wat betekenen maar wij zijn geen hulpver-
leners.

Heeft u of iemand uit uw omgeving te maken met ver-
waarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, problema-
tische verzameldwang, sociaal isolement, psychische- of
verslavingsproblemen? Maakt u zich zorgen of heeft u er
last van? Wilt u voorkomen dat de situatie uit de hand
loopt? 

Vraag dan advies of meld de situatie bij één van de meld-
punten. Als er sprake is van vervuiling en/of problemati-
sche verzameldwang, neem contact op met Meldpunt
Bezorgd Den Haag, telefoon 070 353 72 91. Of e-mail naar
ccp@ggdhaaglanden.nl.
Bij andere zorgen, zoals schulden, eenzaamheid, sociaal
isolement of verwaarlozing, neemt u contact op met de
gemeente via telefoonnummer 14070. U kunt ook langs
gaan bij één van de servicepunten in uw wijk.

We leven met pakweg 15.000 inwoners in een mooie wijk die
ook best wel een beetje druk is. Je zou dan zeggen, als we dan
toch erg dicht op elkaar wonen, dan kennen we elkaar ook wel,
zeker je buren. Toch blijkt dat vaak niet het geval. Zo sprak ik
van de week een dame die zei: “Ja, je groet elkaar wel, maar al
die nieuwe mensen komen zich niet voorstellen dus ik weet niet
wie ze zijn”. 

O
O

G
 VO

O
R D

ETAIL
Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar de
bijgevoegde afbeelding te vinden is? Stuur
uw oplossing per mail (bezuidenhout-
nieuws@gmail.com) naar de redactie en
maak kans op een boekenbon, beschikbaar
gesteld door Primera in de Theresiastraat.

Het portret van Vincent van Gogh is geschilderd op
het viaduct van de spoorlijn Den Haag-Leiden, de zo-
genaamde Schipholboog, op de grens van Voorburg
en Den Haag. Uit de vele goede inzendingen moest
een winnaar worden geloot. Dat is geworden Kathy
Rombouts. Zij kan de boekenbon ophalen in het wijk-
en dienstencentrum.

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 
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Na de troonsafstand en het vertrek van koningin Beatrix
naar Drakestein is het paleis grondig gerenoveerd. Dat was
hard nodig, stelde het Rijksvastgoedbedrijf (vroeger: Rijks-
gebouwendienst). De totale kosten van de verbouwing be-
dragen, naar de jongste stand, 63,1 miljoen euro. Dat is
ruim vier miljoen meer (7%) dan aanvankelijk begroot.
Door de aantrekkende economie vallen de materiaalkosten
en de lonen hoger uit. Het paleis is eigendom van de Staat
der Nederlanden; de renovatie wordt betaald uit belasting-
geld.
Ook waren er bouwkundige tegenvallers. De daken en de

gevels moesten geheel worden hersteld, terwijl aanvanke-
lijk was uitgegaan van een gedeeltelijke renovatie. De bor-
destrap kon niet meer worden hersteld en moest in zijn
geheel worden vervangen. Ook moest meer asbest en
houtrot worden verwijderd dan gedacht en moest meer
geld worden uitgetrokken voor ongediertebestrijding. Vol-
gens persberichten had de koning graag zonnepanelen op
het dak gehad, maar dat is op een rijksmonument niet toe-
gestaan.

(Foto’s: Rijksvastgoedbedrijf)

Huis ten Bosch wordt weer bewoond
Afgaande op de woorden van koning Willem Alexander zelf verhuist het 
koninklijk gezin nog voor de kerst van de Wassenaarse villa Eikenhorst naar
paleis Huis ten Bosch. Voor de koning is het thuiskomen; hij bracht een
groot deel van zijn jeugd met zijn broers en ouders door in het paleis in het
Haagse Bos.



1.   Meer speelattributen in de wijk
2.   Afrastering van de reeds bestaande honden 
      losloopzone in het Van Goghpark
3.   Een wijkfeest
Inmiddels zijn we aangekomen in de realisatiefase. 

De afrastering van de honden losloopzone zal gedeeltelijk
met groen worden gerealiseerd in plaats van met alleen
een hekwerk.

Het gedeelte van het wijkbudget dat zal worden aange-
wend voor “Spelen” wordt als volgt verdeeld: in het Van
Goghpark zal nabij het waterbassin een dubbele kabelbaan
worden gerealiseerd. De kabelbaan zal worden uitgevoerd
in een roestvrijstalen constructie met geluidsarme draai-
ende delen. Door hierbij een locatie te kiezen achter het
waterbassin is rekening gehouden met de omwonenden.

Daarnaast zal de speeltuin “Haags Hopje” op het Hendrick
Hamelplantsoen extra attributen krijgen. Voor de aller-
kleinsten betreft dit een glijbaan. Ook wordt er een wip en
een draaimolen bijgeplaatst.  

Hierbij is tevens bekeken of we het bestaande klimattri-
buut konden laten reviseren. Dat laatste ging helaas boven
de begroting van het éénmalige wijkbudget, evenals het
opknappen en uitbreiden van de speeltuin aan de Pieter
Bothstraat (nabij de Witte Anna). Inmiddels zijn we in ge-
sprek met de gemeente om de mogelijkheden hiervoor te
bekijken vanuit het reguliere budget in 2019.

Vergroening van de wijk
Vanuit de afdeling Groen komt extra budget beschikbaar
met de randvoorwaarde dat hiermee de “verstening” in de
wijk moet worden tegengegaan. Het Charlotte de Bour-
bonplein zal worden voorzien van wat extra groen en bloe-
men. Dit was ook een van de ideeën voor het wijkbudget.
Mocht u nog meer suggesties hebben om “stenen te ver-
groenen” verzoeken wij u dit met ons te delen. Dat kan bij
het wijkcentrum Bezuidenhout-West.

Activiteiten in het 
Wijkcentrum
Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het
wijkcentrum Bezuidenhout-West. Elke dag zijn
er diverse activiteiten. Elke donderdagochtend
kunt u bijvoorbeeld meedoen met Meer Bewe-
gen voor Ouderen (MBVO). De deelnemers 
bewegen ieder op hun eigen niveau. 
Een enthousiaste docent zorgt elke week voor
andere oefeningen; daarna is er tijd voor gezel-
ligheid. Wilt u zelf een activiteit in het wijkcen-
trum ontwikkelen? Dat kan. Neem dan contact
op met Jaap de Wit of Helen Baun 
070 – 2052550.

Wijkgeld naar spelen en afrastering
Bezuidenhout-West Nieuws
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Vóór de zomervakantie is het eenmalig toegekende wijkbudget
van 50.000 euro verdeeld over de ideeën die zijn ingediend.
Naast wat kleinere zaken is de aandacht uitgegaan naar: 

Johan Vogelaar

De buitenspeeldag in West, aan het begin van de zomer, 
was een druk bezocht en geslaagd festijn.



Sjaak Bral onthult nieuwe Social Sofa 
in Bezuidenhout-West

12 oktober Opruimdag 
Bezuidenhout-West

De nieuwe social sofa staat in het Van Goghpark. Het ontwerp van de bank is
gemaakt door Wilma Meurink. De zonnebloem verwijst naar Vincent van
Gogh die ooit op de plek heeft gewoond, waar de bank nu staat. De zwanen
op de achterzijde zijn het symbool van de liefde.

In 2016 is de wijkraad Bezuidenhout-West gestopt. Er was een wens om nog
een social sofa te laten maken als blijvend aandenken. In overleg met het
Stadsdeelkantoor Haagse Hout is besloten om het resterende geld van de
wijkraad hieraan te besteden. 

Begin juli 2018 is de betonnen bank gearriveerd en zijn de vrijwilligers aan de
slag gegaan met het mozaïeken. De hele zomer door is er dagelijks met veel
enthousiasme gewerkt door ongeveer 4 à 5 vrijwilligers uit de wijk. In totaal
hebben zo’n 12 mensen uit de wijk meegedaan. Ze hebben zo’n 4000 
mozaïeksteentjes op maat geknipt en op de juiste plek geplakt. 
Op 19 september werd de social sofa onthuld door Sjaak Bral en 
Anneke Stikkelman (oud voorzitter van de wijkraad Bezuidenhout-West). 

Bezuidenhout-West Nieuws
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De reportersgroep gaat door

In februari 2018 is de reportersgroep in Bezuidenhout-West be-
gonnen. Dit zijn kinderen van 7 t/m 14 jaar oud, die in de wijk
wonen. Zij leren allerlei leuke dingen omtrent journalistiek en
sociale media. De groep heeft geleerd hoe zij mensen moeten
interviewen en hoe zij moeten bloggen en vloggen. Zij zijn in
juni op bezoek geweest bij de wijkagent op het politiebureau
Overbosch. Hij heeft de kinderen verteld over het leven als
agent en wat de politie doet rondom het thema sociale media. 
Tot en met december staat er veel op de planning voor de
mini-reporters. In september gingen zij aan de slag met het
thema: Back to School, interviewen hun leraar en vloggen over

hoe het is in hun nieuwe klas. In oktober gaan de jonge repor-
ters werken met thema: Wat is sociale media, hoe ga je hier-
mee om? Wat is cyberpesten en wat kun je hieraan doen?
November is de maand van de journalistiek. In deze week gaan
jonge reporters een bezoek brengen aan een redactie van de
krant of bij Omroep West. In december gaan we iets leuks gaan
doen met de feestdagen. 
Bent u enthousiast geworden en heeft u een leuk idee voor de
reporters of wilt u vrijwilliger worden? Meld u dan aan bij
Laura Collard, e-mailadres: L.collard@xtra.nl of telefonisch bij
070-2052450. Kinderen kunnen zich ook aanmelden bij Laura. 

Op vrijdag 12 oktober komt er een grote container voor
grof vuil op het Jan van Riebeekplein te staan tussen 9.00
en 18.00 uur. U kunt uw grof vuil weer komen afleveren.

Om 15.00 uur is de Opening van de expositie van posters (tekenin-
gen en schilderingen) van de leerlingen van de Den Hertogschool.
De posters roepen ons op een bijzondere manier op hondenpoep
en zwerfvuil op te ruimen. U kunt uw stem uitbrengen op de

beste poster. Deze zal worden gedrukt en verspreid in de wijk! 
De opening wordt verricht door Esther Kolpa, geholpen door pro-
fessor Stinkmeijer met zijn vuilverbrandingsorgel (het Meemaak-
theater). Aansluitend om 15.30 uur is er een voorstelling van het
Meemaaktheater met inspring theater, opruimgymnastiek en nog
meer; voor jong en oud! 

Kom 12 oktober om 15.00 uur naar het Jan van Riebeekplein!

Jaap de Wit

Tin-Nio de Kievit



Wordt lid van onze speelotheek! 
Onze openingstijden worden mogelijk
gemaakt door vrijwilligers, kijk op onze
website en meld je aan als vrijwilliger.

Speelotheek De Schatkamer
De Carpentierstraat 54 (1e etage CJG)
2595 HL  Den Haag
www.speelotheek-deschatkamer.nl

Speelgoed lenen? 

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

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

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

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

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

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

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn

Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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De gemeente Den Haag heeft dit jaar geld beschikbaar ge-
steld voor innovatieve onderzoeksprojecten. Eén van de on-
derwerpen die financiering ontvangen hebben, is onze
omgang met voedsel. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat in
Nederland per persoon jaarlijks voor gemiddeld € 150 aan
voedsel wordt weggegooid. LUC en TUD gaan samen met
de Compostbakkers en de British school aan de Diamant-
horst onderzoeken hoe mensen in Bezuidenhout aankijken
tegen voedsel en verspilling daarvan. De uitkomsten moe-
ten eind dit jaar beschikbaar zijn en zullen bestaan uit pa-
tronen en opvallende zaken bij voedselverspilling.
LUC-onderzoekster Jyothi Thrivikraman en TUD-promoven-
dus en Bezuidenhouter Wouter Kersten lichten toe: “We
willen inzicht krijgen in het koop- en kookgedrag van huis-
houdens en in hoe zij omgaan met wat eventueel over-
blijft. We hopen hiermee informatie te kunnen leveren voor
de gemeente. De gemeente kan die informatie dan eventu-
eel gebruiken om hun beleid voor afval aan te passen en
mogelijk om initiatieven te ondersteunen die voedselver-
spilling kunnen verminderen.” 

Voor het onderzoek is gekozen voor Bezuidenhout omdat
het zich richt op drie doelgroepen: Nederlandse huishou-
dens, expats en vluchtelingen. In Bezuidenhout zijn alle
doelgroepen aanwezig en daarnaast is het belangrijk om
het onderzoek in één wijk uit te voeren zodat de omstan-
digheden en het gemeentebeleid vergelijkbaar zijn. Boven-
dien is de Haagse vestiging van LUC sinds een aantal jaren
gevestigd tussen Bezuidenhout en het Centraal Station.
De onderzoekers zoeken nog mensen die mee willen doen.
Dat kan op verschillende manieren. Kersten: “Tussen sep-
tember en november houden studenten bij verschillende
winkels straatinterviews, die maximaal 15 minuten duren. 

Om mensen te belonen voor hun deelname is er een loterij
waarbij deelnemers kans maken op waardebonnen voor
elektronica of boodschappen. Anoniem meedoen kan ook.

Ook in de bibliotheek in de Theresiastraat zullen op be-
paalde dagen studenten en onderzoekers aanwezig zijn
voor informatie en om deelnemers te werven, vooral voor
het tweede onderdeel. Voor dat tweede onderdeel zoeken
we tien tot vijftien mensen per doelgroep die een week
lang foto’s willen maken over hun ‘voedsel-proces’, van in-
kopen, via klaarmaken tot hoe ze omgaan met wat over-
blijft. Na het insturen van de foto’s volgt een kort gesprekje
om de foto’s te selecteren en er vragen over te stellen. Deze
mensen worden later ook uitgenodigd voor een groepsge-
sprek van anderhalf tot twee uur over het onderwerp.
Deelnemers aan dit onderdeel (foto’s + groepsgesprek) 
krijgen allemaal een waardebon van € 100. We proberen
ook nog op andere plekken in Bezuidenhout informatie te
verspreiden om mensen te interesseren om mee te doen.”
Eind 2018 zullen de resultaten bekend zijn en die zullen
daarna behalve aan de gemeente ook aan de wijk terugge-
koppeld worden, onder andere met tips om verspilling te
verminderen.

Voor meer informatie of aanmelden (z.s.m.) kunt u
terecht op de website (Engels en Nederlands):
https://peopleandfoodwaste.wordpress.com/parti-
cipate en met aanmelding via mail: LUCfood-
waste@gmail.com 

Hoe gaat Bezuidenhout om met voedsel? 
Leiden University College (LUC) en de Technische Universiteit Delft (TUD)
zijn een onderzoek gestart naar voedsel(verspilling) in Bezuidenhout. Inwo-
ners van de wijk kunnen zich nog aanmelden om deel te nemen en daar
staat ook iets tegenover.

Marjon Damen



“Waar een kind, kind kan zijn”
Opent groene vestiging ‘Nature’ • mei 2018

Internationale groene kinderopvang in het Bezuidenhout - Den Haag

•  Kleinschalig        •  Groene opvang
•  Moestuinen        •  Duurzaam    
•  Vaste leidsters       •  Dieren
•  Huiselijke sfeer       •  Tweetalig
•  Biologische maaltijden       •  Ruime openingstijden 6:30 - 19:30

 www.kinderopvangpiccolini.nl    —  info@kinderopvangpiccolini.nl 
06 4696 4226  —  06 4644 1714

HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 
Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 
verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 
voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 
voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?
E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

CREATIEVE WORKSHOP
www.heppybeppy.nl

aan de slag en van de 
basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

 voor een 

ELKE ELKE 
MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA

         

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

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

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze



Duurzaam Bezuidenhout

“Ga lekker zitten”, nodigt Michiel uit
nadat hij een fleece deken op zijn
groendak aan de Joan Maetsuycker-
straat heeft uitgerold. De lange, droge
zomer heeft het 82 m² grote groendak
niet in een dorre oase veranderd. “Ik
heb slechts twee keer bijgespoten”,
vertelt Michiel, die zijn groendak in
april zelf heeft gelegd. 
Een van de voordelen van een groen-

dak is dat het in hete periodes voor
verkoeling in huis kan zorgen. Michiel
kan niet zeggen dat het dit jaar met
het groendak minder warm was in
zijn woning dan in andere jaren. Maar
het was dit jaar ook wel een uitzon-
derlijk warme en lange zomer. Wat
ook niet hielp, is dat hij aan de zon-
zijde geen gordijnen of buitenzonwe-
ring heeft. Wel had hij duidelijk

minder last van meeuwen en zijn zon-
nepanelen brachten aantoonbaar
meer energie op. Verder beleeft Mi-
chiel alleen maar veel genoegen aan
zijn groendak project. “Het zag er eind
mei, begin juni, toen alles hier boven
in bloei stond, zo mooi uit met al dat
groen en allerlei vogels en bijen zo
midden in de stad.” Op https://bezui-
denhout.nl/duurzaam/ kunt u het uit-
gebreide interview met Michiel lezen.
Hierin vertelt hij hoe hij op het idee
voor een groendak kwam en hoe mak-
kelijk het, volgens hem, is om er zelf
een aan te leggen. Ook legt hij uit
waarom hij zich een tweede keer nog
meer zou richten op het isoleren van
het dak. Verder onderkent hij dat enig
advies over de aanvraag van de subsi-
die handig zou zijn geweest. En na-
tuurlijk heeft hij tips “uit de praktijk”
voor geïnteresseerde navolgers. 

Onder andere Bezuidenhout heeft enige jaren geleden bij
de gemeenteraad erop aangedrongen beter beleid te
maken voor wat betreft grondwater en het beperken van
overlast. Helaas is tot op heden daar niets van terechtgeko-
men. De vele klachten die wij ontvangen, hebben ons over-
tuigd dat het nu tijd is voor vervolgstappen. We willen
daarom een werkgroep Grondwateroverlast oprichten die
de komende jaren beleid onderzoekt, oplossingsmogelijk-
heden bekijkt en de politiek èn de gemeente èn het water-
schap om verdere aandacht en acties gaat vragen.
Onderwerpen van aandacht zijn:
1.    Huidig beleid van de gemeente
2.   Huidig beleid van het waterschap

3.   Wat zijn de afspraken tussen de gemeente 
      en het waterschap
4.   Wat mag de gemeente wel of niet
5.   Wat mag het waterschap wel of niet
6.   Wat mag en kan of moet een bewoner
7.    Voorstellen en opties voorleggen aan de gemeente 
      en het waterschap
8.   En wat verder belangrijk is voor de werkgroep
9.   Informeren bewoners van Bezuidenhout
10.  Eventueel inschakelen van de politiek

Meedoen?? Email naar wijkberaad@bezuidenhout.nl en
we maken een afspraak.

‘Meeuwen haten mijn groendak’

Strijd mee tegen de grondwateroverlast

Met groendaken bedekte fietsenstallingen zijn geen zeldzaamheid meer in Bezuidenhout. Wo-
ningen met een groendak zijn moeilijker te vinden. Maar ze zijn er wel. In de Joan Maetsuycker-
straat bijvoorbeeld. Daar legde Michiel er zelf een op het dak van zijn appartement. 

Veel bewoners van Bezuidenhout ervaren last van hoge
grondwaterstanden. Een natte kelder, een vochtige kruip-
ruimte en optrekkend vocht in de binnenmuren. De gemeente
verwijst bij problemen naar de Grondwaterwet, die de verant-
woordelijkheid voor het droog houden van have en goed bij
de bewoners legt. Maar de gemeente is volgens diezelfde wet
verantwoordelijk voor de hoogte van het grondwater.

Vrienden van Michiel laten zich de
sushi-maaltijd goed smaken op het
groendak.
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Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag
E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

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

DE KROON OP STOOMWERK
STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN

LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

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

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 
van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering
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Short
� � � Because we are sending fewer and fewer letters,
Post NL is reducing the number of mailboxes. In Bezui-
denhout all eleven existing buses are still maintained for
the time being. The mailboxes in the district can be
found in the Theresiastraat at numbers 53, 93 and 207,
Laan van NOI 180, Stuyvesantplein 27 and 212, Koningin
Julianaplein 3, Prinses Beatrixlaan 23, Anna van Hann-
overstraat 4, Van Imhoffstraat 53 and Jan van Riebeek-
plein 90. 

� � � Children's circus Ciraso has room for children aged
8 to 12 years. You will learn acrobatics, unicycle bikes,
juggling and hanging on a trapeze. The lessons are given

on Thursday afternoon in the gymnasium of the Nuts-
school. For 6 to 8 year olds from half past five to half
past six, and for 9 to 12 year olds between 6.30 and 6.30.
First introductory lesson is free. Register at circusles@cir-
caso.nl 

� � � No separate parking spaces have been created on
the renovated Juliana van Stolberglaan. It is the inten-
tion that cars connect as well and tightly as possible to
the predecessor, so that more parking space is created.
Apparently it takes some getting used to, because there
are regular spaces where just no car can be parked. This
of course applies not only to the Juliana van Stolberg-
laan; the separate parking spaces disappear everywhere
in the neighborhood. So: connecting leads to extra par-
king space.

� � � The Vocality choir can still use some new members.
The choir rehearses weekly in the district and services
center at Johannes Camphuijsstraat 25. The repertoire
consists of pop and musicalsongs. Everyone from 16
years of age is welcome. The rehearsals last from 7.30 pm
to 9.30 pm. For more information: www.vocality.eu or 
06 51505768.

� � � The Leiden University College and partners have
started an investigation into food waste in Bezuiden-
hout. Residents are asked to participate in the survey.
Every year 150 euros of food is thrown away per person in
the Netherlands. For information and participation in the
research:
https://peopleandfoodwaste.wordpress.com/participate

For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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EXPATSPop choir

Looking for new opportunities to be involved in
the community can be daunting when you first
move to a new country, especially when you don’t
speak the language. Even though I have lived here
a long time, I’m always on the lookout for new ac-
tivities and clubs to join. 

Therefore I was interested to see on the Bezuiden-
hout page of Facebook
(https://www.facebook.com/bezuidenhout.nl)
that a new pop choir, Vocality, was starting in the
neighbourhood. It is open to all, there is no need
to audition or be able to read music and the 
rehearsals are in English. Derk, the choir master,
sends the songs as MP3 files and you practise at
home, choosing the recorded voice that suits you
best. I attended the first rehearsal. As a new choir,
everyone was nervous, but after a quick warm up,
we tackled two different songs. Pop songs from
the 60s to the present day as well as show tunes
from musicals are covered so there is something
for all to enjoy!

The feeling of accomplishment when we mana-
ged to tackle the first song sent a real buzz
through the hall. Singing together is well known
to have benefits for mental and physical well-
being and it was apparent that as this group 
becomes more established, that it will go from
strength to strength.

The choir is currently looking for more members
to join, especially men! If you would like to get 
involved then contact Derk:
http://www.vocality.eu/contact/ 

Do you have a community activity that expats
could be involved in? Please get in contact: 
expatpagebzdhnews@gmail.com



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


