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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, 
Bezuidenhout Nieuws 66, wordt bezorgd
in de week van 12 t/m 19 april 2019.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Evelien ter Meulen, 
Eric Stins (eindredactie), 
Roeland Gelink, John Hermse,
Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 
Paul van Riel

Fotografie Koen de Lange

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

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

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

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

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

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

InhoudColofon

Op de cover
Mooi hoor, al die nieuwbouwplannen die door vastgoedjongens en -
meisjes en de gemeente zijn bedacht voor Bezuidenhout. Woonto-
rens bij het Centraal Station, op de Juliana van Stolberglaan en in de
iets verdere toekomst bij station Laan van NOI. Onlangs kwamen er
195 studio’s en appartementen in QM (Koningin Marialaan) en op
de Laan van NOI wordt een kantoorpand omgebouwd tot wonin-
gen. Duizenden huizen komen erbij; met naar verwachting zo’n
tienduizend bewoners. Een deel daarvan zijn kinderen die naar
school moeten. Maar de basisscholen in Bezuidenhout zijn ondanks
nieuw- en verbouwplannen niet berekend op deze enorme toe-
stroom. Een overzicht van wat ons op scholengebied te wachten
staat, vindt u op de pagina’s 16 en 17. (Foto’s: Koen de Lange)
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TURKS RESTAURANT

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

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

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

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

AUTO SERVICE MULDERS

Tandartspraktijk Draisma
Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag
070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl
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Met uw hulp hebben we, pleinen-
werkgroep en stadsdeelkantoor, de
pleinen in Bezuidenhout al mooier,
groener en gezelliger kunnen maken.
Onze buurt kent zoveel gezellige
pleintjes en dat willen we graag zo
houden. Het verbeteren van de plei-
nen in onze wijk noemen we de Plei-
nenaanpak. De pleinen aanpakken

kunnen we niet alleen, daar hebben
we u als buurtbewoners hard bij
nodig. 
Niet iedereen gebruikt de pleinen het-
zelfde, en helaas is niet iedereen altijd
even netjes. Daarom worden er plein-
regels geïntroduceerd. Deze zijn
samen met de Pleinenwerkgroep Be-
zuidenhout geformuleerd. Deze plei-
nenwerkgroep bestaat uit een groep
buurtbewoners die zich hard maken
voor de kwaliteit van de pleinen in de
wijk. De pleinregels zijn een soort ’ge-
dragsregels’ die op een bord bij het
plein komen te staan, waardoor ieder-
een weet wat van hem of haar ver-
wacht wordt. 
De pleinregels willen we samen met
omwonenden opstellen. Dat doen we
door een enquête in de omgeving van
de pleinen te houden.  

Zodra een plein is opgeknapt, is het
tijd voor nieuwe pleinregels. De en-
quête onder buurtbewoners naar de
belangrijkste thema’s die er op en
rond het plein leven, zal steeds binnen
een half jaar na oplevering afgeno-
men worden. Dat doen we door mid-
del van een brief met een link naar
een online vragenlijst. Door de vra-
genlijst in te vullen kunt u aangeven
welke thema’s, bijvoorbeeld afval of
geluid, volgens u op het pleinregels-
bord zouden moeten komen.
Het eerste aangepakte plein van Be-
zuidenhout, het Hendrik Zwaarde-
croonplein, is inmiddels bijna een jaar
geleden opgeleverd. Omwonenden
kunnen binnenkort de brief met link
naar de online vragenlijst verwachten.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Poppentheater Potitco speelt 'Een huis voor Harry' (2+)
Peuterweken, Bibliotheek Haagse Hout
woensdag 13 februari 2019 14:00 uur tot 14:40 uur 
Harry is een kat die liever niet naar buiten gaat, omdat binnen het
veiliger is. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij
wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe
vindt hij de weg terug naar huis?
Poppentheater Potitco (www.potitco.nl) heeft zich voor deze bijzon-
dere voorstelling laten inspireren door het prentenboek 'Een huis
voor Harry', geschreven door Leo Timmers. 
Kom je ook? De voorstelling is geschikt voor kinderen in de leeftijd
van 2 t/m 6 jaar en duurt ruim een half uur.
Prijs voor leden: gratis 
Prijs voor niet-leden: gratis 
Reserveren: noodzakelijk

Agenda bibliotheek Theresiastraat

Pleinregels voor de toekomst

Voorlezen uit de Prentenboek TopTien!
Peuterweken, Bibliotheek Haagse Hout
woensdag 20 februari 2019 14:00 uur tot 15:00 uur 
Tijdens de periode van de Nationale Voorleesdagen en
Peuterweken wordt er natuurlijk ook voorgelezen op
de woensdagmiddagen (14:00 - 15:00 uur).
Op 20 februari is het prentenboek De kale boom aan
de beurt. Het ontroerende verhaal is geschreven en
geïllustreerd door Tamara Bos en Barbara de Wolf.
Het is lente en de bomen krijgen nieuwe blaadjes. Al-
leen Beuk niet. Beuk voelt zich niet lekker en blijft
kaal. Hij wordt er verdrietig van. Gelukkig hebben
Meisje Eekhoorn en Klein Konijn een heel goed plan en
voelt hij zich al gauw een stuk beter.
Kom luisteren en ook vandaag maken we weer een
mooi knutselwerkje. 

Aan het lengen van de dagen begin je het al te merken; lang-
zaam maar zeker kruipen we naar het voorjaar. Het weghalen
van de ijsbaan op het Spaarwaterveld was ook al zo’n voorte-
ken. Wekenlang hebben in totaal 1235 kinderen genoten op de
schaatsbaan, die dankzij de vele vrijwilligers opnieuw kon wor-
den aangelegd. Het schaatsseizoen eindigde eind januari met
het festijn Bezuidenhout-on-ice. Helaas was de baan niet elke
dag geopend door een tekort aan vrijwillige toezichthouders.
Volgend jaar allemaal meedoen! Beloofd?

(Foto: Koen de Lange)

Het plein in de Zwaardecroonstraat 
(Foto: gemeente Den Haag)



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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Herdenking bombardement concentreert
zich rond monument

Mark Hoogland

Op zondag 3 maart 2019 is het 74 jaar geleden dat het bombardement op Bezuidenhout heeft plaatsgevonden.
De herdenking wordt dit jaar geconcentreerd rond het Juliana van Stolbergmonument op de kruising van de
Juliana van Stolberglaan en de Koningin Marialaan.

Met de herdenking van het bombardement staat de Stich-
ting 3 maart ’45 stil bij de slachtoffers en het leed dat over-
levenden hebben mee moeten maken bij deze ramp. Vanaf
12.00 uur vindt bij het Juliana van Stolbergmonument een
kranslegging met toespraken en muziek plaats en is er
ruimte voor ontmoeting in een tent bij het monument en
gelegenheid om een tentoonstelling over het bombarde-
ment te bekijken. “Belangrijkste reden voor de concentratie
op één locatie is dat wij het voor een grotere groep mogelijk
willen maken om de hele herdenking bij te wonen. Boven-
dien worden de herdenking en het verhaal dat wij daarmee
willen vertellen beter zichtbaar in de wijk”, verklaart voorzit-
ter Lia van den Broek.

Trouwring uit puin
Net als afgelopen jaren spreekt een ooggetuige van het
bombardement over haar belevenissen in die tijd. Anneleen
Beek, een vroegere bewoonster van de Tweede Adelheids-
traat, vertelt hoe zij als klein kind met hulp heeft kunnen
vluchten. Zij heeft vorig jaar haar ervaringen vastgelegd in
een kort filmpje bij de verhalentafel ‘Vluchten voor de bom-
men’ in de Bibliotheek Haagse Hout. Haar herinneringen en
die van andere bewoners zijn digitaal te zien op Haagseher-
inneringen.nl en worden op 5 en 12 maart gepresenteerd in
de bibliotheek. Anneleen Beek komt naar de herdenking
met haar petekind Heleen Rossing-Gerver, aan wie zij de na
het bombardement in de puinhopen teruggevonden trou-
wring van haar moeder en Heleens grootmoeder doorgaf. 

75 Jaar vrijheid
Als stad van vrede en recht besteedt Den Haag volgend jaar
uitgebreid aandacht aan het feit dat 75 jaar eerder Neder-
land en de stad werd bevrijd en de Verenigde Naties zijn op-

gericht in Den Haag. De herdenking van het bombardement
op Bezuidenhout zal op dinsdag 3 maart 2020 het startpunt
vormen van een reeks van activiteiten die de gemeente or-
ganiseert om alle stadsbewoners te betrekken bij de histo-
rie en toekomst van hun stad. In Bezuidenhout zal in 2020
ook een tentoonstelling zijn over de gevolgen van het bom-
bardement in de tentoonstellingsruimte van MN aan de
Prinses Beatrixlaan 15. Ook dit jaar was hier een tentoonstel-
ling van de bombardementswandeling (www.BB45.nl), geor-
ganiseerd door de Stichting met de Green Business Club
Beatrixkwartier en MN. Op 4 februari werd de tentoonstel-
ling geopend met een toelichting op de borden door leerlin-
gen van het Christelijk Lyceum Zandvliet. “Dat zien wij als
een manier om het verhaal van het bombardement en de
daarna opkrabbelende wijk te laten zien aan de mensen die
hier wonen en werken. En een wijze om de geschiedenis van
de wijk door te geven aan de volgende generatie”, aldus Lia
van den Broek. 

De Stichting nodigt alle bewoners uit om 12.00 uur bij de
herdenking op 3 maart aanwezig te zijn en zo samen een
eerbetoon te geven aan de getroffen wijkbewoners uit 1945.
De Bezuidenhoutse kerken zorgen voorafgaand voor een
kerkdienst om 10.00 uur in de Christus Triumfatorkerk.

(Foto’s: Koen de Lange)



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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Geboren in Newfoundland en opgegroeid in een huis vol
muziek in Windsor (Ontario) sloeg Janet Krause op haar 16e
haar vleugels uit voor een studie als violiste aan de Faculty
of Music van de Universiteit van Toronto. Toen zij daar bij
de beste leraar haar Bachelor of Music had afgerond, zocht
zij in Europa naar een baan die een voortzetting van haar
studie mogelijk moest maken. Brieven naar Italië, Duits-
land en Nederland om op proef te mogen spelen, leidden
tot een verbintenis met het Gelders Orkest. Daarna kreeg
zij een part-time baan bij het Balletorkest in Amsterdam,
waar zij aan het conservatorium tevens afstudeerde als
solo-violiste.

Aanvoerder
In 1980 verhuisde Janet van de hoofdstad naar de hofstad
om voor het Residentie Orkest te gaan spelen. Daar greep
zij al snel de mogelijkheid om aanvoerder van de groep
tweede violisten te worden. “Leiding geven zit een beetje
in mij. Ik vind het ook een uitdaging om een groep bij el-
kaar te houden en verschillende karakters tot één geheel te
kneden. En ik vind het leuk om wat meer vooraan te zitten
en meer te vertellen te hebben over de manier van spelen.”
In Den Haag resideerde zij eerst in een huis dat het Resi-
dentie Orkest speciaal huurde voor leden van het orkest.
Met muzikanten op drie verdiepingen klonk daar dag en
nacht muziek. “Wij speelden de hele dag en alle ruimtes
stonden open.” Toen zij en haar man medio jaren 80 een
eigen huis aan de 3e Louise de Colignystraat vonden, iso-
leerden zij eerst de wanden om overlast voor de buren te
voorkomen. “Ik weet van collega's in het orkest dat proble-
men met buren heel heftig kunnen zijn.” Bezuidenhout
leerde Janet al snel kennen als een wijk waar het fijn
wonen is en zij bovendien veel andere muzikanten en kun-
stenaars ontmoette. “Na trips naar verre landen vind ik het
er altijd fijn thuiskomen.”

Verrijking
Dicht bij huis - en vaak ook thuis - geeft Janet al meer dan
25 jaar les als docent aan het Koninklijk Conservatorium.
Ook met studenten van het Conservatorium van Amster-
dam deelt zij haar kennis van de vioolmuziek. “Ik hou ont-
zettend van spelen, maar les geven is voor mij ook een
verrijking. Bovendien is het overbrengen van repertoire

voor je eigen spel weer interessant.” Inmiddels is zij bijna
40 jaar verbonden aan het Residentie Orkest, “een bijzon-
der orkest met een bijzondere klank.” De lange relatie is
mede te danken aan de ruimte die zij krijgt om zich elders
te ontplooien. Zo speelde Janet met diverse groepen ka-
mermuziek in binnen- en buitenland. “Daarbij heb je meer
direct contact met je publiek.” Met muzikanten uit heel Eu-
ropa maakt zij nu deel uit van Les Solistes Européens
Luxembourg, die eenmaal per maand samen spelen in het
Groothertogdom.

Bezuidenhout beschouwt Janet als “een rijke wijk voor ar-
tistieke dingen”. Daar draagt zij zelf graag een steentje aan
bij door met dochter Sandra en zoon Patrick te spelen tij-
dens de jaarlijkse Parelroute. “Mijn dochter speelt als ama-
teur goed viool en mijn zoon is net afgestudeerd op cello.”
Toen zij voor de Parelroute werd gevraagd, zei Janet direct
ja. “Alleen wilde ik dat wel in de Christus Triomfatorkerk
doen en niet thuis, want zelf spelen en mensen ontvangen
gaan niet goed samen.”

Het huis van Janet Krause is altijd vol muziek
Met een moeder, broers en zussen die allemaal mu-
siceerden, vormde Janet Krause thuis in Canada al
een klein orkest. Sinds de violiste van het Residentie
Orkest naar de 3e Louise de Colignystraat verhuisde,
klinkt ook daar vrijwel elke dag muziek. 
“Ik hou ontzettend van spelen.”

Bijzondere buur: Janet Krause

Roeland Gelink



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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De wijkagent waakt 

We blikken nog even terug op 2017 en 2018, specifiek voor Bezui-
denhout. De woninginbraken zijn flink gedaald (van 47 in 2017
naar 26 in 2018). Dat is mogelijk te danken aan de campagnes die
de politie heeft gevoerd, onder meer in de media. Mogelijk dat u
zich dit heeft aangetrokken en het hang- en sluitwerk heeft ver-
beterd. Ondanks goed hang- en sluitwerk, worden de meeste in-
braken overdag gepleegd. Eventuele aanvullende maatregelen,
zoals een camera, kunnen verbetering aanbrengen. Een actieve
whatsapp-groep vergroot de sociale controle. Hondenbezitters
kunnen hun steentje bijdragen door samen met de hond extra
waaks te zijn.

De meldingen van overlast door jongeren zijn vorig jaar toegeno-
men. De stijging was vooral te zien tijdens de hete zomer van
2018. Veelal betrof het hangjeugd die teveel geluid maakte door
basketballen, voetballen, hard praten, enz. Enig begrip voor deze

leeftijdsgroep is wel op zijn plaats; maar bij onbehoorlijke bejege-
ning of vernieling, is correctie of repressie noodzakelijk. Het op-
treden van de politie leidt gelukkig meestal tot een reprimande
of waarschuwing waarbij een eventueel huisbezoek en gesprek
met ouders op zijn plaats is.

Dan rest ons toch nog het volgende te melden: bij onraad en ver-
dachte bewegingen belt u 112. Bijvoorbeeld als iemand uitgebreid
in de tuin van de buren staat te gluren of elke auto bekijkt en aan
portieren voelt of die zijn afgesloten. Verkopers aan de deur kun-
nen sluw zijn en u misleiden met waterdichte babbeltrucs. Als u
het niet vertrouwt, vraagt u naar een legitimatiebewijs. Indien de
‘verkoper’ hier niet aan mee wil werken, kapt u het gesprek af en
belt u 112. Bij alle meldingen die u doet is signalement, wegloop-
richting en eventueel een kenteken van een voertuig voor ons al-
tijd handig. Dit vergroot de pakkans.

Het is gelukkig weer zover! Het vaste spreekuur is terug. Vanaf
donderdag 31 januari 2019 zijn wij, Evert-Jan Rusticus en Peter
Hoogeveen, elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur voor u 
beschikbaar. U kunt ons vinden in het wijk- en dienstencentrum,
Johannes Camphuijsstraat 25.

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 

INGEZONDEN (1)
Fietsnietjes
Zouden jullie eens aandacht willen beste-
den aan de mogelijkheid van het aanvra-
gen van fietsnietjes. Het aantal
geparkeerde fietsen in onze wijk lijkt te
blijven groeien, maar ik zie bijna geen
nietjes (fietsbeugels) in de straten. Voor
mijn eigen portiek heb ik samen met mijn
VVE al jaren geleden twee nietjes (toen
het maximum) aangevraagd. En daar
worden nu ook allerlei fietsen van ‘ande-
ren’ geparkeerd, wat natuurlijk niet ver-
boden is maar wel vervelend als ik
daardoor m’n eigen fiets niet meer kwijt
kan. Dus als iedereen nietjes voor z’n
eigen portiek heeft, dan is dat probleem
opgelost. Bovendien bereiken we daar-
door dat er geen fietsen tegen bomen
worden geparkeerd.

Ik denk dat weinig mensen op de hoogte
zijn van het feit dat je zonder kosten
fietsnietjes kunt aanvragen bij de ge-
meente. Daar is een heel duidelijke proce-
dure voor:
https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/
parkeren-in-de-stad/fietsbeugels-aanvra-
gen.htm

Ineke Koene

Peter Hoogeveen & Evert-Jan Rusticus



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

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

Gespecialiseerd in verse vis, 
gebakken vis en diversen maaltijden.

Theresiastraat 163 - 2593 AH  Den Haag

Opening 4 maart 
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Jacob Snijders, voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout, legt uit:
“Neem Bezuidenhout-Oost. Daar is vastgesteld dat er een
tekort aan 500 parkeerplaatsen is. Dit probleem is, ondanks
alle beloften door (eerdere) wethouders en ook tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen, nog steeds niet opgelost. We
hebben uitgezocht dat er ongeveer 1000 mogelijkheden
voor een dakopbouw zijn in de wijk. Wij denken dat iedere
dakopbouw voor ruwweg een verhoging van de parkeer-
druk met 20% zorgt, bijvoorbeeld doordat er gezinnen blij-
ven wonen met meerdere kinderen. Dan blijft het vaak niet
bij één auto, of waar ze eerst geen auto hadden nemen ze
er nu wel één. Kortom, in potentie 200 auto’s erbij. Bij een
eerdere vaststelling van het bestemmingsplan hebben wij
dit probleem via een beroepzaak in 2014 voorgelegd aan de
Raad van State. De rechter vernietigde toen het bestem-
mingsplan op het onderdeel van de dakopbouwen. De rech-
ter was van mening dat de gemeente niet goed duidelijk
maakte wat de uitvoering van het bestemmingsplan bete-
kent voor de parkeerdruk en het al bestaande parkeerte-
kort.”
En toen moest er een nieuw bestemmingsplan komen.
Deze is op 20 september 2018 vastgesteld. Volgens het Wijk-
beraad heeft de gemeente in dit bestemmingsplan zelf de
spelregels veranderd zonder rekening te houden met de
eerdere uitspraak van de rechter. Snijders: “In het nieuwe
bestemmingsplan zegt de gemeente doodleuk: bij een ver-
gunningaanvraag voor woninguitbreiding is een parkeer-
toets niet meer nodig. Oftewel, de parkeerdruk is geen
toetsingscriterium meer voor de honderden mogelijke dak-
opbouwen. Want ja, de gemeente heeft in een ander be-
sluit, de Nota Parkeernomen, gesteld dat uitbreiding van
woningen niet leidt tot een wijziging in de parkeerbehoef-
ten. Dat heeft de gemeente onderbouwd, maar die onder-
bouwing is een beetje raar. De gemeente haalt een
vergelijking aan dat het autobezit bij 424 adressen, die een
dakopbouw hebben gerealiseerd, met 46 stuks is toegeno-
men. Even rekenen… dat is meer dan 10% toename van au-
tobezit. Op de 1000 mogelijke opbouwen in Bezuidenhout-
Oost is dat toch een toename van 100 auto’s, terwijl er al
een tekort is van 500 parkeerplaatsen. Snapt u de ge-
meente nog?”
Is het Wijkberaad nu eigenlijk voor of tegen dakopbouwen?
Snijders: “Laat het alsjeblieft duidelijk zijn dat het Wijkbe-
raad voor dakopbouwen is, maar wij zijn óók voor een

goede leefbaarheid in Bezuidenhout. Het één gaat in onze
ogen samen met het ander. Als de gemeente in het geval
van woninguitbreiding al geen rekening wil houden met de
parkeerdruk, wat betekent dit voor het tekort aan openbaar
groen, scholen en andere voorzieningen? Onze Leefbaar-
heidsmonitor maakt heel goed duidelijk dat allerlei normen
overschreden zullen worden. Schrapt de gemeente dan ge-
woon weer een norm? Of neemt zij de norm wel serieus en
komt de gemeente met aanvullende maatregelen.”
Het Wijkberaad is ook benieuwd naar de mening van de
rechter na de uitspraak in 2014. Snijders: “Je ziet hoe de ge-
meente omgaat met een onwelgevallige uitspraak van de
rechter. Naast het aanpassen van de spelregels zijn wij ook
benieuwd hoe de rechter staat tegenover het door de ge-
meente toch toestaan van de verschillende dakopbouwen
in de afgelopen jaren. Dit zijn punten waar wij ons druk
over maken. Het gaat hier, wat ons betreft, om zorgvuldig-
heid en rechtszekerheid van het handelen van de ge-
meente. Wij willen graag dat de rechter ons meer
helderheid hierin geeft.”
Op de uitkomst van het beroep is het wel even wachten. 
Nu is de gemeente aan zet om met een verweerschrift te
komen. Dan zal het enkele maanden duren voordat de zit-
ting is. Uitspraak zal vervolgens ook maanden duren. 

Wijkberaad weer naar Raad van State 
om dakopbouwen

Het Wijkberaad Bezuidenhout gaat bij de Raad van State in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad
van het bestemmingsplan ‘Bezuidenhout 1e Herziening’. Wat is de situatie? Het nieuwe bestemmingsplan
staat woninguitbreiding door middel van een dakopbouw toe. Maar, volgens het Wijkberaad wordt er vervol-
gens in het bestemmingsplan onvoldoende rekening gehouden met de daaropvolgende verhoging van de par-
keerdruk. Sterker nog, het nieuwe bestemmingsplan is in strijd met de gemeentelijke Nota Parkeernormen. 

Mark Hoogland

   



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

T +31 645 194 49 50

E dokkoonspa@gmail.com

W www.dokkoonspa.nl

Rug, nek en 

schoudermassage

45 minuten € 40,-

      

         

      

         

Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Andijviestamppot (goud)
Hachee (goud)
Tomaten Groentesoep (goud)
Gerookte Zalmsalade (goud)
Pulled chicken schotel (goud met ster)
Sauzijzenbroodje (goud met ster)
Erwtensoep (goud met ster)

Traiteurslagerij Ammerlaan
Gewonnen prijzen voor de volgende gerechten

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: 

bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut



INGEZONDEN (2)
AED
In de vorige editie van Bezuidenhout
Nieuws stond een stukje over AED’s in de
wijk. Er hangen op dit moment 17 kasten
met AED’s in de buurt, geïnstalleerd door
de Burgerhulpverlening Bezuidenhout
(BB), een club van tien vrijwilligers die
werken aan de uitrol van de 6-minuten-
zone in de buurt. Dat is een zone waarin
binnen 6 minuten hulp verleend kan wor-
den aan een slachtoffer van hartfalen.
Daarnaast zijn nog 50 AED’s bij bedrijven
en organisaties, zogenaamde binnen-
AED’s, die tijdens kantooruren kunnen
worden gebruikt. De buitenkasten wor-
den geïnspecteerd en schoongemaakt
door BB’ers die daarvoor zijn opgeleid en
gediplomeerd. In onze omgeving (Haagse
Hout, een gedeelte van het centrum en

een gedeelte van Voorburg) bedraagt het
aantal aangemelde hulpverleners, d.w.z.
de vrijwilligers die zich als zodanig heb-
ben aangemeld bij HartslagNu, op dit
moment 388 personen. Volgens Hart-
slagNu is Bezuidenhout de wijk met de
grootste AED-dichtheid van Den Haag. 

De Burgerhulpverlening Bezuidenhout
heet nieuwe vrijwilligers van harte wel-
kom: zie de facebookpagina van de Bur-
gerhulpverlening Bezuidenhout en
www.burgerhulpverlening-bezuiden-
hout.nl 

Ad Wouters
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Mooie wijk

In het centrum van de stad wordt het ene pand na het andere omgebouwd tot hotel: al die Amerikanen, Japanners,
Italianen en steeds rijkere Chinezen die het Meisje met de Parel komen bekijken, moeten toch ergens slapen. In
onze wijk zijn er de laatste jaren ook hotelkamers bijgekomen, maar hordes toeristen in de Theresiastraat die
komen genieten van bezienswaardigheden en fraaie wijkgezichten? Dat zit er niet echt in. 

Maar onze wijk wordt wel steeds mooier: straten liggen er na vervanging van het riool weer fris bij. Oude lelijke
kantoorgebouwen worden omgetoverd tot appartementencomplexen die er in een moeite door fraaier uitzien dan
voorheen: de QM Studio’s aan de Koningin Marialaan, en straks ook het afzichtelijke beton op de Laan van Nieuw
Oost-Indië waar woningen in komen. En niet te vergeten het voormalige TNO-kantoor aan de Juliana van Stolberg-
laan. Daar komen vier woontorens die in ieder geval op papier een beter voorkomen hebben. 
Vooruitgang dus, in ieder geval esthetisch, voor het mooi. Onze wijk komt er steeds fraaier bij te liggen. Maar wacht
even. Is dat echt zo? “Toch jammer”, noteerde een Hagenaar met grote belangstelling voor sloop en nieuwbouw
over dat voormalige TNO-kantoor aan de Juliana van Stolberglaan. “Deze architectuur kan ik wel waarderen. Statig,
monumentaal, maar toch ingetogen,” schreef hij op Twitter. 
Hij had even moeten slikken toen afgelopen najaar de sloop begon van het gebouw uit 1965. Het kantoor had ook
best omgebouwd kunnen worden tot appartementencomplex, dacht hij, al was de gemeente van mening dat het
gebouw daarvoor niet geschikt was.

De architectuurliefhebber kreeg zelfs bijval op Twitter! 
Hmmmm. En ik maar denken dat de hele wijk juichend uit zou lopen als de sloopkogel zou gaan door gebouwen
die pijn doen aan mijn ogen, zoals de ministeries van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken aan de rand van onze
wijk. Ambtenaren zitten er niet meer in, dus wie weet gaan ze ooit tegen de vlakte. Misschien zijn er wel wijkbewo-
ners die in opstand komen mocht de Sociaal-Economische Raad ooit vertrekken uit de wijk en het onderkomen aan
de Bezuidenhoutseweg, opgetrokken uit bruut beton, plaatsmaakt voor fraaie woningen.
Je zou haast denken dat over smaak niet te twisten valt. Laten we het er voor het gemak dan maar op houden dat
al die Amerikanen, Japanners, Italianen en steeds rijkere Chinezen precies weten wat mooi is. Als ze onze wijk dan
links laten liggen: prima. Lekker rustig. 
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Waardoor ontstond de onrust? Er waren vooral vragen over
de situatie rond de CBS Waalse Louise de Coligny. Deze
christelijke basisschool is in afwachting van nieuwbouw
tijdelijk ondergebracht in de school aan de Rooseboom-
straat, een enigszins verouderd gebouw. Dat is geen ideale
situatie waardoor een aantal ouders hun kinderen bij an-
dere scholen hebben ingeschreven. En dat terwijl deze
veelal al aan hun maximum opnamecapaciteit zitten.
Voor het decembernummer van Bezuidenhout Nieuws wil-
den we de schoolhoofden van de basisscholen intervie-
wen. We wilden graag weten hoe het stond met de
opnamecapaciteit: kunnen alle kinderen - ook in de nabije
toekomst - worden geplaatst of moeten ze dan wellicht
naar scholen buiten de wijk? En hoe het staat met de
bouwplannen: klopt het dat de uitbreiding/herbouw op
zich laat wachten? 
Uiteindelijk zagen de scholen om diverse redenen van me-
dewerking aan het artikel af. We plaatsen dit artikel nu
wel, omdat we vinden dat de bewoners recht hebben op
heldere informatie over de (huidige en) toekomstige situa-
tie van de basisscholen. Een belangrijke factor bij de vra-
gen over de opnamecapaciteit zijn de grote bouwplannen
voor nieuwbouw in de wijk.

Groei inwoners Bezuidenhout
Het is de verwachting dat het inwonertal in Den Haag de
komende jaren nog fors zal toenemen. Daarom heeft de
gemeente grote bouwprojecten gepland rond de drie
grote treinstations. De wethouder van Stadsontwikkeling
Boudewijn Revis (VVD) heeft aangegeven dat de nieuw-
bouw vooral uit woontorens zal bestaan. 
Voor Bezuidenhout betekent dit nieuwbouw rond station
Laan van NOI, aan beide kanten van de spoorlijn. Hier zul-
len 1200 tot 2000 woningen komen (‘ICT Security Cam-
pus’). Bij het Centraal Station komen twee torens voor
1000 tot 2500 woningen (‘CS Policy Campus’). De bedoe-
ling is dat de bouw van de torens begint in 2020. Het inwo-
nertal (en het aantal kinderen) gaat de komende jaren in
de wijk dus aanzienlijk toenemen.
Nog afgezien van de esthetische aspecten (hoe mooi blijft
de wijk met al die torens?) rijst de vraag of de Bezuiden-
houtse basisscholen voldoende capaciteit hebben om
straks alle kinderen te kunnen plaatsen. Ook lijken de plan-
nen/uitvoeringen voor renovatie en nieuwbouw van de
scholen niet vlot te verlopen. 

In oktober 2018 heeft PvdA-raadslid Mikal Tseggai vragen
over de situatie rond de basisscholen gesteld aan de Ge-
meenteraad. De PvdA stelde dat de zes basisscholen nu
niet de huisvesting hebben die bij een goede leeromgeving
past en vraagt de gemeente meer haast te maken met het
goedkeuren van de nieuwbouw- en verbouwplannen. Het
college heeft inmiddels geantwoord zodat we nu een dui-
delijk beeld kunnen geven van de stand van zaken. 

De afgelopen maanden was er sprake van onrust rondom de basisscholen in onze wijk. Veel was ondui-
delijk over renovatie en/of nieuwbouw, terwijl menigeen zich afvroeg of de scholen nu en in de ko-
mende jaren alle kinderen wel kunnen plaatsen. 

Paul van Riel

De onrust rond de Bezuidenhoutse 
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CBS Waalse Louise de Coligny
Deze wacht op sloop en nieuwbouw aan de Amethisthorst
in Mariahoeve en is daarom al ruim anderhalf jaar tijdelijk
ondergebracht in een school aan de Rooseboomstraat. De
oorzaak van het lange wachten is het ontbreken van een
bouwvergunning. De aanvraag omgevingsvergunning voor
de bouwplannen heeft de gemeenteraad nu in september
2018 ontvangen. De beslissing hierop zou vorige maand
worden genomen. Bij het ter perse gaan van dit blad was
het nog niet duidelijk wanneer de school de nieuwbouw
kan betrekken.
Het aantal leerlingen is sinds de tijdelijke huisvesting ge-
daald van 181 (1-10-2016) naar 147 (1-10-2018). De gemeente-
raad stelt dat dit niet heeft geleid tot een te grote toename
op andere scholen. 
De PvdA stelde ook vragen over achterstallig onderhoud
(o.a. de gymzaal) aan de tijdelijke school aan de Roose-
boomstraat. De gemeente stelt dat het schoolbestuur ver-
antwoordelijk is voor het onderhoud en instandhouding
gedurende het gebruik van dit gebouw. 

Dr. M.M. Hertogschool
De vervangende nieuwbouw is voorzien in 2020. Vervan-
gende tijdelijke huisvesting wordt nader bepaald wanneer
het tijdstip van de aanvang van de nieuwbouw concreet is.
Omdat in heel Bezuidenhout vervangende schoolruimte
een probleem is, wordt gezocht naar extra wisselcapaciteit.

Nutsschool Bezuidenhout
De Nutsschool Bezuidenhout heeft de afgelopen jaren het
aantal leerlingen bijna zien verdubbelen. Een verdere stij-
ging van het aantal leerlingen is wat de school betreft niet
aan de orde, ook niet na de nieuwbouw. De school heeft te
maken met ruimtetekort, maar het is nog mogelijk de leer-
lingen in het huidige gebouw op te vangen. Vervangende
nieuwbouw komt op de locatie Rooseboomstraat 10 en is
gepland in 2021.

Liduinaschool
Deze school heeft een beperkt ruimtetekort. Renovatie in-
clusief uitbreiding is voorzien in het Programma Onderwijs-
huisvesting 2019. Voor de tussenliggende tijd wordt in het
tekort voorzien door tijdelijke ingebruikname van enige lo-
kalen van het naastliggende vrijgekomen schoolgebouw
aan de Amalia van Solmsstraat 155.

Van Hoogstratenschool
De vervangende nieuwbouw zal plaatsvinden in 2022.
De scholen verwachten dat de gemeente voortvarend te
werk zal gaan bij het goedkeuren van de nieuwbouw- en
verbouwplannen en dat de bouw zonder vertragingen
wordt gerealiseerd. 

Als dat allemaal goed verloopt, blijft de vraag of de capaci-
teit in de nabije toekomst voldoende zal zijn om alle kinde-
ren te plaatsen. In geen enkel plan van wethouder Bruines
van Onderwijs staat hoe ze de verhoogde vraag wil opvan-
gen die ontstaat door de extra 10.000 inwoners. 
De Waalse Louise de Coligny (nieuwbouw Amethisthorst) is
diep gelegen in Mariahoeve zodat Bezuidenhoutse kinde-
ren er alleen heen kunnen als ze door de ouders gebracht
en gehaald worden. De Nutsschool en de Liduinaschool zit-
ten ook na de renovatie/nieuwbouw aan hun maximale op-
namecapaciteit. Blijven over de M.M. Hertogschool en de
Van Hoogstratenschool. De verwachting is dat er de ko-
mende jaren in het Bezuidenhout 300 tot 600 kinderen bij
zullen komen en dat betekent te weinig opnamecapaciteit.
Er lijkt maar één goede oplossing: bouw van een nieuwe
school in het Bezuidenhout. Alleen dan kunnen werkelijk
alle Bezuidenhoutse kinderen naar een school in hun eigen
wijk!

     basisscholen



Coen Schulze

Bezuidenhoutseweg 241 | 2594 AM Den Haag
Tel: 070 324 64 51 | Fax: 070 324 92 63

www.atripel.nl

 Boekhouding

 Aangifte inkomstenbelasting 

 Jaarrekening

 Bedrijfsrapportages

 Fiscaal advies

 Financiële administratie

 Salarisadministratie

UW PARTNER IN HET VERZORGEN VAN:

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK OF NEEM 
EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE VOOR CONTACT.
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Suntec is een zonweringsbedrijf dat al
sinds 2005 bestaat maar sinds een jaar of
tien een showroom heeft op de Juliana
van Stolberglaan. In die tien jaar is er veel
verbouwd en begin januari zijn de werk-
zaamheden afgerond. Tijd dus voor een
bezoekje. Voor dit interview werd ik harte-
lijk verwelkomd door de eigenaar Jack
Paalvast en zijn vrouw Eva Wülfinghoff. Ik
kreeg een kleine rondleiding, want het is
niet alleen hun bedrijfspand maar dient
ook als woonhuis. De stijl is prachtig door-
getrokken.De showroom wordt vooral ge-
bruikt om mensen, die aan internet niet
genoeg hebben, de gelegenheid te geven
om materialen te zien en te voelen. Nu je
in deze tijd van alles online kunt kopen, is
het een verademing om even 'live' met de
eigenaar te kunnen bespreken wat jouw
precieze wensen zijn. Jack vindt het klan-
tencontact ook een van de dingen die dit
werk mooi maken. Hij geniet ervan als hij
samen met de klant tot een mooi eindre-

sultaat kan komen. Want dat is het doel,
een mooi product en een blije klant. Het is
tevens de plek van het administratiekan-
toor van echtgenote Wülfinghoff. 
Eigenaar Paalvast is een bekende in Bezui-
denhout. Hij woont er al 36 jaar, is de zoon
van Joop Paalvast, ooit eigenaar van snack-
bar Knabbel en Babbel. Jack heeft jaren-
lang in de bloemenimport gewerkt, maar
zoals bij velen werd het tijd voor iets an-
ders. Via een vriend heeft hij de kans ge-
kregen om alles te leren over zonwering
en nu beheren zij samen het bedrijf Sun-
tec, één voor de Regio Rijnland en één voor
de Regio Haaglanden. 
Heeft u interesse in Suntec en denkt u
meer tijd nodig te hebben dan een kopje
koffie: bel dan eerst even om een afspraak
te maken.

Ras-Bezuidenhouter 
runt bedrijf in zonwering
Op de Juliana van Stolberglaan 236 bent u aan het goede adres voor een 
gezellig praatje en een bakkie koffie of thee. Maar waar het vooral om gaat is
zonwering. 

Kort
� � �  Op zaterdag 9 maart plaatst de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig zo-
genaamde struikelstenen bij het belas-
tingkantoor aan de Prinses Beatrixlaan.
Hij doet dat voor de joodse familie Lö-
wenstern die daar destijds woonde.
Waar nu het belastingkantoor staat,
was vroeger de woning van de familie
Löwenstern aan de 2e Adelheidstraat
250. Struikelstenen zijn monumenten
voor de slachtoffers van het nationaal-
socialisme; het is een project van Dem-
nig. De bijeenkomst op 9 maart begint
om 14.15 uur.

� � �  Staatsbosbeheer is begonnen
met het inplanten van jonge bomen en
struiken in het Haagse Bos. Door essen-
taksterfte zijn alle essen in het Haagse
Bos aangetast waardoor ze onveilig zijn
en kunnen omvallen. Alle essen langs
paden zijn om veiligheidsredenen weg-
gehaald. De kale plekken worden nu op-
gevuld met nieuwe inplant van linde,
zilverspar, douglas, beuk, eik, iep en
struikvormers als lijsterbes, hazelaar,
kardinaalmuts en meidoorn. Hierdoor
wordt het bos gevarieerder. In totaal
worden ruim 8000 nieuwe bomen ge-
plant.

� � �  De Natuurtuin van ATV Loolaan
(de volkstuintjes langs de Schenk) is on-
derscheiden door de gemeente Den
Haag. De natuurtuin won overtuigend
de eerste prijs, de Platina Klinker, en een
geldbedrag van 2250 euro.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl

Esther Nijhoff

Eigenaar Jack Paalvast in zijn showroom.
(Foto: Koen de Lange)

3 maart:            herdenking bombardement Bezuidenhout bij het monument 
                             op de Koningin Marialaan
27 april:             koningsdag, vrijmarkt op het Spaarwaterveld
5 mei:                 Liberty Tour, militaire voertuigen uit WO II op de Koningin Marialaan
8 juni:                Parels van Bezuidenhout, wijkbrede tentoonstelling van 
                             kunstzinnige en culturele uitingen
Zomer                (data nog onbekend): muziek in de wijk, zes concerten in Bezuidenhut 
                             op het Spaarwaterveld
14 september: cultuurevenement De Beleving op het Vlaskamp (Mariahoeve)

Evenementenkalender

Heeft u moeite met lopen maar wilt
toch dingen buitenshuis doen? En
woont u in Haagse Hout? Dan is de
'leen-scootmobiel' misschien iets voor
u. Maak hiervoor een afspraak bij het
Servicepunt in wijkcentrum Maria-
hoeve, geopend van maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur, 
Ivoorhorst 155, 070-2052500.

U krijgt een gratis rijvaardigheidstest
die voor iedereen geschikt is. Het wijk-
centrum heeft voor de scootmobiel
een haal- en brengservice.

Leen gratis een 
scootmobiel
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Cultuur voor  
heel ’t Haagse Hout

Beatles & Stones avond 
Theaterzaal | za 16 februari | 20.15 uur

Toneellab presenteert: “Doek” 
Theaterzaal | zo 10 maart | 16.00 uur

Spruijt en Opperman: “Zij en Ik” 
Theaterzaal | za 16 maart | 20.15 uur

Den Haag, mijn lief 
Theaterzaal | zo 14 april | 14.30 uur

Nobody’s Girl 
Tarwekamp | do 18 april | 20.15 uur

Voor meer informatie en tickets: 
www.diamanttheater.nl

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



De wijknaam (plaatsnaam) Bezuidenhout komt in Nederland niet
vaker voor. Wereldwijd is er slechts één andere: in Zuid-Afrika
heet een voorstad van Johannesburg Bezuidenhout Valley, met
als hoofdstraat Bezuidenhout Avenue. De wijk ligt op een deel
van een oude boerderij Doornfontein. Deze werd in 1861 gekocht
door Frederik Jacobus Bezuidenhout. Delen van de boerderij wer-
den verkocht in 1902 en de buitenwijk bestaat sinds 1906. In dat
jaar verkocht Willem Bezuidenhout het resterende land aan de
gemeente om het als park te gebruiken.

Achternaam
Bezuidenhout is een Afrikaner achternaam. Op de site Family-
search komen bijna alleen Zuid-Afrikanen voor. De stamvader is
vermoedelijk de Nederlander Wynand Leendertsz Bezuidenhout,
die in 1668 te Amsterdam trouwde. Over hem staat geschreven:
‘in November kry hy kreg 'n stuk bosland. Hy kan die bos gebruik
vir hout, hy was 'n timmerman vir 15 jaar en hy het sy vrijbrief
gekry. Hy was skuldig bevind aan “Drinken, clinken, vechten, smij-
ten en leelijk spreeken” en was toe van sy amp onthef. Een andere
optie is de Duitser Symon Jurgen Bezuidenhout, geboren 1788 in
Bremen en overleden 1888 (!) in Tulbagh, West-Kaap. Maar hoe
kwam een Duitser aan deze Nederlands klinkende achternaam?
Was het misschien de naam van een boerderij daar? 

Grappig is dat Bezuidenhout wel frequent voorkomt als voor-
naam en achternaam, maar dan vooral in landen waarin Neder-
landse emigranten zich vestigden. Volgens de Nederlandse
Familienamenbank was er in 1947 In Nederland niemand die zo
heette, in 2007 waren het er 9, waarschijnlijk immigranten.
In Australië is er de beroemde fortepianospeler Kristian Bezuiden-
hout. In Zuid-Afrika kun je een safari boeken bij de echte Afrika -
specialist Hannes Bezuidenhout (die overigens in Zoetermeer
woont). In 2007 debuteerde de dichter Andries Bezuidenhout met
de bundel Retoer. In de Boerenoorlog (1899-1902) stond Piet Be-
zuidenhout bekend als ‘een koppige vent’. De Namen Encyclope-
die geeft aan dat Bezuidenhout momenteel in 1% van de
gevonden namen wordt gebruikt als voornaam (!) en in 99% als
achternaam. De voornaam Bezuidenhout werd 8 keer gevonden
in 3 verschillende landen: één keer in Nieuw-Zeeland en het VK; 6
keer in de VS. De achternaam Bezuidenhout wordt minstens 529
keer gebruikt in ten minste 17 landen. Als achternaam komt hij in
Zuid-Afrika ruim 200 keer voor, in het VK 130 keer, in de VS 90
keer, in Australië 60 maal en in de Verenigde Arabische Emiraten,
Canada en Nederland (!) enkele malen. 

Tenslotte: Bezuidenhout heeft 12 letters en evenveel klinkers als
medeklinkers. Een mooie, evenwichtige naam dus. 
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De wijknaam Bezuidenhout komt van het Haagse Bos. ‘Hout’ betekent
‘bos’ en ‘bezuiden het hout’ betekent dus: het gebied gelegen ten zuiden
van het Haagse bos. Het Bezuidenhout kreeg deze naam pas officieel in
1953. Tot die tijd had de wijk geen naam of werd er gesproken van Bezui-
denhoutkwartier. De naam Bezuidenhout werd meestal alleen gebruikt
voor de Bezuidenhoutseweg. 

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

De vorige opgave was niet al te moeilijk. Veel mensen herkenden de
zendmast, bovenop de voormalige PTT-toren (tegenwoordig de media-
mast van Alticom, overgenomen door het Spaanse bedrijf Cellnex Tele-
com). Uit de goede inzendingen moest een winnaar worden geloot. Dat
is geworden Karin de Jong van de Juliana van Stolberglaan. Zij kan de 
Primerabon tegoedbon ophalen in het wijk- en dienstencentrum 
(Johannes Camphuijsstraat 25).

Bezuidenhout, ook te vinden in Zuid-Afrika

Bezuidenhout Valley, JohannesburgPaul van Riel



Thomsonlaan 113 Den Haag

+31 (0)70 36 02 922

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

De NVM makelaar voor 
het vinden van een 
een passende woning
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De emoties liepen hoog op in het stadsdeel Haagse Hout
en dan vooral in Benoordenhout, waar het ziekenhuis zo’n
beetje wordt beschouwd als privébezit. In werkelijkheid is
Bronovo hét ziekenhuis voor een veel groter gebied: van
Scheveningen tot en met Voorburg/Leidschendam en Was-
senaar. Veel mensen, ook in Bezuidenhout, zijn in Bronovo
geboren, hebben er gelegen of zijn er op bezoek geweest bij
vrienden en familie. Iedereen heeft zo zijn eigen herinnerin-
gen aan het ziekenhuis; de ouderen onder ons ook aan het
oude statige gebouw van de Diaconessen Inrichting ver-
noemd naar de eerste directrice Sara Katharina de Bronovo;
de jongeren aan de nieuwbouw (1999) waar de koningskin-
deren Amalia, Alexia en Ariane zijn geboren.

De sluiting van Bronovo, uiterlijk in 2024, leidt tot veel be-
roering, niet alleen onder de inwoners van dit deel van de
stad. Ook de gemeenteraad en minister Bruno Bruins voor
Medische Zorg hebben hun zorgen over de sluiting uitge-
sproken. Onder politieke druk heeft de Raad van Bestuur
van HMC druk bezochte bewonersbijeenkomsten belegd
om uitleg te geven aan de plannen en vooral ook om de ge-
moederen te sussen. In het auditorium van het ziekenhuis
op de vierde verdieping waren naast enkele honderden be-
woners ook een handjevol beveiligers voor het geval de
emoties uit de hand liepen.
Dat viel reuze mee, maar de belangstellenden lieten zich
niet met een kluitje in het riet sturen. Veel mensen zijn nog

niet overtuigd van de noodzaak tot sluiting, vinden het
Westeinde als ziekenhuis in de binnenstad slecht bereik-
baar en vrezen dat medische zorg te laat kan zijn door de
langere aanrijtijden van ambulances. In de plannen van
HMC wordt Westeinde het ziekenhuis voor spoedeisende
hulp en Antoniushove voor geplande operaties. Dat heeft
als voordeel dat jouw operatie altijd volgens planning door-
gaat en niet vanwege een spoedgeval wordt uitgesteld.

Bestuursvoorzitter Paul Doop benadrukte dat het op ter-
mijn financieel niet mogelijk is om drie ziekenhuizen open
te houden. Het aantal mensen dat in een ziekenhuis be-
landt, loopt terug. Ook de duur van de zorg in een zieken-
huis is korter dan vroeger. Steeds meer medische zorg
wordt verleend in huisartsenposten, in gezondheidscentra
en aan huis. Doop beloofde dat bij het verdwijnen van Bro-
novo het niveau van de gezondheidszorg in Haagse Hout
op peil blijft. Hoe dat gaat gebeuren, bijvoorbeeld door het
stichten van gezondheidscentra, is nog niet bekend.

Halverwege dit jaar wordt Bronovo een weekziekenhuis,
waar van maandagochtend zes uur tot vrijdagavond zes
uur medische zorg wordt verleend. In het weekend is het
ziekenhuis gesloten. Tussen 2022 en 2024 volgt de defini-
tieve sluiting. Wat er met het gebouw en de grond gaat ge-
beuren – de waarde wordt geschat op 30 miljoen – is nog
niet bekend.

“Ons” Bronovo sluit
De geruchten gingen al een tijdje: Bronovo gaat dicht en mogelijk ook Antoniushove. Maar de Raad van
Bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waartoe ook het Westeinde-ziekenhuis behoort, hield
de kaken stijf op elkaar. Pas eind januari zou de leiding van HMC de knoop doorhakken. “Tot dat moment
kan het nog alle kanten op”, zei Paul Doop, voorzitter van de Raad van Bestuur, in de media. Maar zoals
vaker klopten de geruchten: Bronovo sluit; Antoniushove en het Westeinde blijven open.

Jos Heymans



Zaterdagavond 2 maart 2019 Live muziek 
Bezuidenhout-West Nieuws

Zaterdagavond 2 maart speelt The Leaseband weer in
wijkcentrum Bezuidenhout-West. 
Alles komt voorbij: pop, country, rock en roll, blues enz. 
Het groeiend aantal bezoekers maakt een succes van
deze avonden en de sfeer is geweldig!
Aanvang muziek: 20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur
Toegang is gratis!
Iedereen is van harte welkom!
Wijkcentrum Bezuidenhout-West
Jan van Riebeekplein 90 - 2595 WS  Den Haag        
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Kunstenaars van de Den Hertogschool

Bent u 65+ en woont u in 
Bezuidenhout (-West)?
De ouderenconsulent is er voor u!

Ik geef u graag advies over de volgende zaken: 
n    U wilt op de hoogte blijven hoe u zo lang mogelijk 
      zelfstandig thuis kunt blijven wonen. 
n   U heeft vragen over veranderingen in de zorg.
n   U wilt weten waar u andere wijkbewoners kunt 
      ontmoeten en welke activiteiten er geboden worden 
      in deze wijk.
n   U heeft zelf hulp nodig of u kunt iets voor anderen 
      betekenen.
n   U bent mantelzorger en het zorgen valt u soms zwaar. 

Aan het advies en eventuele ondersteuning en begelei-
ding zijn geen kosten verbonden. 

Cécile Bouts 
Ouderenconsulent Voor Welzijn 
Bereikbaar op 070-2052560/06-43395277

In het najaar van 2018 hebben de leerlin-
gen van de Den Hertogschool enthou-
siast en met veel inzet meegewerkt aan
het kunstproject over zwerfvuil en hon-
denpoepoverlast in Bezuidenhout- West.
Deze twee thema’s waren een onderdeel
van de officiële opruimdag, georgani-
seerd door het stadsdeel Haagse Hout.
Groep 5 tot en met 8 hebben meege-
daan met een tekenwedstrijd. In totaal
hadden we 80 prachtige, kleurrijke en
originele inzendingen. De expositie heeft

in de gymzaal van de Den Hertogschool
plaats gevonden. De kinderen hebben
met stickers de winnaars aangewezen.
De uitgekozen tekeningen gaan we ge-
bruiken voor muurdecoraties en vlaggen
voor de openbare ruimte van Bezuiden-
hout-West. De kunstenaars hebben we
beloond met een tegoedbon, een groot
applaus en een vermelding in de wijk-
krant van Bezuidenhout. 

(Tekst: Bibian Hageman)

Twee enthousiaste wijkbewoners geven gratis tango-
les. Op donderdagavond is er tussen 18.30 en 19.30 uur
tangoles. Daarna is het vrij dansen; de hele  avond dan-
sen kost € 5,-. 
In een volgend nummer een interview met deze twee
wijkbewoners. 

Tangoles in 
Bezuidenhout-West



Bezuidenhout-West Nieuws
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Reportersgroep werkt samen met politie

Vanaf het nieuwe schooljaar is de reportersgroep weer van
start gegaan. De groep bestaat uit kinderen van 7 t/m 12 jaar
oud, die in de wijk wonen. Zij leren allerlei leuke dingen om-
trent journalistiek en sociale media.
Afgelopen maand hebben de reporters met de politie samen-
gewerkt. De kinderen zijn de wijk in gegaan en hebben
samen met de politie snelheidsmetingen uitgevoerd met be-
hulp van een lasergun. Wordt er nou eigenlijk te hard gere-
den en is het onveilig voor de buurtbewoners? De reporters
zijn vervolgens bezig geweest om hun bevindingen op ons
YouTube-kanaal, Instagram- en Facebook-account te delen.
In de kerstvakantie zijn de reporters naar het woonzorgcen-
trum Cato geweest en hier hebben zij verschillende knutsel-
workshops met de bewoners gevolgd. Op deze manier vindt
er een nauwe betrokkenheid plaats tussen jong en oud.
Er staat dit schooljaar nog ontzettend veel leuks op de plan-
ning voor de mini-reporters. Deze maand staat in het teken
van de eigen woonomgeving. De kinderen gaan de wijk in en
bekijken wat er allemaal is, en misschien nog belangrijker;

Laura Collard

Kerstactiviteiten in wijkcentrum Bezuidenhout-West
Op 18 december werden er kerststukjes gemaakt; kinderen en
volwassenen maakten twee stukjes; een voor zichzelf en een
voor een ander in de wijk. Veel ouderen waren blij verrast.

Op vrijdag 28 december was er een buurtmaaltijd voor oude-
ren en alleenstaanden.
Op maandag 31 december oliebollenmiddag
Op donderdag 3 januari nieuwjaarsreceptie

(Foto’s: Linda Ramcharan)

wat er allemaal mist. Zijn de speelplaatsen eigenlijk wel vei-
lig? Is het in de straten wel schoon? Ze gaan op onderzoek uit
en brengen als een echte reporter verslag uit over hoe zij het
zouden doen als ze het voor het zeggen hadden!
Bent u of je nou 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 te-
lefonisch bij 070-2052450. Kinderen kunnen zich ook aanmel-
den bij Laura. Wil je op de hoogte blijven van onze
activiteiten?! Volg ons dan op:

In Bezuidenhout-West wordt hard gewerkt 
aan het verbeteren van de wijk.

Werk aan het Charlotte de Bourbonplein Werken aan de kabelbaan in het Van Goghpark (Foto’s: Linda Ramcharan)



Parels
Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie?

Doe mee aan de Parelroute en verras je wijkgenoten.

Meld je aan voor 1 maart via: parels@bezuidenhout.nl

www.parelsvanbezuidenhout.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bezuidenhout.nl zoekt een Content beheerder
We zoeken iemand die ons als vrijwilliger helpt met het plaatsen van berichten, documenten 
en foto's in de diverse web-omgevingen van Bezuidenhout.

Ervaring met WordPress en WordPress modules is een pré. 

Wil je de wijk Bezuidenhout helpen geïnformeerd te blijven of wil je eerst
meer weten, stuur dan een e-mail naar Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

Toon je talent als Parel 

van Bezuidenhout op 8 juni 2019!
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Begaan met het welzijn van zieke mensen had de in 1858
geboren prinses Emma uit het Duitse adellijke geslacht
Waldeck Pyrmont al in haar jonge jaren het verlangen later
verpleegster te worden. Het liep anders, toen de 60-jarige
Nederlandse Koning Willem III haar in 1877 ten huwelijk
vroeg. Emma was toen 20 jaar oud. Ondanks heftig verzet
van Willems zoons en felle kritiek uit vorstelijke kringen
trad het paar op 7 januari 1879 in het huwelijk.

Eenmaal in Nederland verwierf Emma snel de sympathie
van het volk. In korte tijd leerde zij de Nederlandse taal en
verdiepte zij zich in de cultuur van haar nieuwe vaderland.
Emma had een innemend, vriendelijk karakter en gevoel
voor de medemens. Toch was zij niet op haar mondje geval-
len. Tijdens een congres over gehandicapten werd steeds
gesproken over ‘onvolwaardigen’. Na afloop stapte Emma
kordaat af op de organisatoren van de bijeenkomst: “Moet
men iemand die een lichamelijk deel of zintuig mist
daarom onvolwaardig noemen? Dit woord moet men niet
gebruiken”.
Een jaar na de huwelijkssluiting kreeg het echtpaar een
dochter, de latere Koningin Wilhelmina. Toen Willem III in
1890 overleed, was Wilhelmina de enige troonopvolgster.
Omdat zij pas tien jaar oud was, nam Emma haar taak als
regentes over. Met groot verantwoordelijkheidsgevoel ver-
vulde zij deze totdat haar dochter in 1898 oud genoeg was
om zelf het koningschap op zich te nemen.

Wensdroom vervuld
De koningin-moeder was nog te jong en te levenslustig om
zich stilletjes terug te trekken. Emma kon haar oorspronke-
lijke wensdroom eindelijk vervullen door haar vrije tijd te
besteden aan liefdadigheid en de zorg voor zieke en hulp-
behoevende mensen. Ze ondersteunde allerlei instellingen,
maar ging ook zelf met bloemen uit eigen tuin of kas op
pad om patiënten in ziekenhuizen en bejaardencentra te
bezoeken.
Emma bleek niet alleen over een gouden hart, maar ook
over een gulle hand te beschikken. In haar woonplaats
Baarn schonk ze een stuk land van haar domein voor de
bouw van een ziekenhuis. Als de collectezakjes na de ge-
bruikelijke rondgang langs de kerkgangers werden geleegd,
zaten daar steevast enkele gouden tientjes in. Gezien de in
die tijd hoge waarde van deze munten was het duidelijk
van wie deze afkomstig waren. Tijdens een rijtoer moest
Emma onverwacht naar het toilet. Bij een boerderij in Eem-

nes kon zij terecht. Een beetje beschaamd voor haar sim-
pele privaat haalde de boerin twee doopkaarsen van haar
kinderen uit de kast en plaatsten die brandend aan weers-
zijden van het toilet om dit nog enig cachet te geven. Na af-
loop van het vorstelijke bezoek bleef de boerin achter met
een gouden tientje in haar hand, volledig verrast door deze
uiterst gulle gift.
Toen de koningin-moeder in 1934 op 75-jarige leeftijd over-
leed, typeerde een Britse krant haar als ‘de liefste oude
dame van Europa’. 

Koningin Emma, een vrouw met een 
gouden hart en gulle hand 

Eind 19e eeuw besloot Den Haag de stad uit te breiden met een nieuwe woonwijk in het poldergebied
ten zuiden van het Haagse Bos. Er moesten statige herenhuizen komen langs boomrijke lanen. In 1885
begon men met de aanleg van een viertal straten. Ter accentuering van het chique karakter van Bezui-
denhout vernoemde het stadsbestuur deze straten naar de toenmalige Koningin Emma. Het werden de
vier voornamen van de vorstin: Adelheid, Emma, Wilhelmina en Theresia.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Prinses Emma Waldeck Pyrmont als jonge bruid van 
Koning Willem III van Nederland

In dit en volgende nummers proberen wij iets te vertel-
len over het leven en werk van de mensen die staan ver-
meld op de naambordjes van straten en pleinen in
Bezuidenhout. Het zijn overwegend mannen of vrou-
wen uit het verleden. Over sommigen valt veel te vertel-
len, over anderen is minder of weinig informatie
beschikbaar.



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

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

Voorgerechten
Gerookte zalm geserveerd met toast                                                 
Lauwwarme beenham-brierolletjes                                                       

Lichtgebonden bospaddestoelensoep                                                      
Krokante heksenvingers                                                  

Garnalenkroketjes met truffel strepen                                                       
Yakitori spiesjes                                                                         

Uiensoep a la het Spinnewiel

Hoofdgerechten
Biefstuk medaillons "stroganoff"

Kipschnitzeltjes met beenham en kaas
Zalmfilet op zijn oosters

Varkenshaas op een spiegeltje van pepersaus
Vegetarische kaasschnitzeltjes met champignonsaus

Gegrilde tonijnsteak met wasabi mayo

Dessert 
Coupe caramel krokant

Creme brulee
Dame blanche

Strawberry cheesecake                                                               
Dronken banaan

De hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken 
aardappels of patat, verse groenten, komkommer en rabarber           
Mocht u meer groenten willen, vraag gerust, wij geven kleine

beetjes tegen het verspillen.

Restaurant het Spinnewiel

Laan van Nieuw Oost Indië 279 - 2593 BS  Den Haag

T 070 3859546 - T 070 3854827 - Email info@het spinnewiel.com

Keuzemenu € 20,00
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Duurzaam Bezuidenhout

Van de voordelen van een groendak tot en met de kosten.
Van tips om zelf een groendak aan te leggen tot en met er-
varingen van buurtbewoners die er al een hebben liggen.
Op de website van de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
leert u onder meer dat investeren in een groendak goed is
voor zowel uw portemonnee, uw wooncomfort als het mi-
lieu. Zo verlengt een groendak niet alleen de levensduur
van uw dak, maar verbetert het ook het rendement van
eventuele zonnepanelen. Daarnaast kan een groendak er-
voor zorgen dat uw woning in hete periodes minder warm

wordt. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen
daar hun voordeel mee doen. 

Subsidie
Een ander positief punt is dat u – als u een beetje handig
bent – een groendak ook makkelijk zelf kunt leggen. Op de
site kunt u lezen waar u dan rekening mee moet houden.
Verder is het goed om te weten dat u subsidie kunt krijgen
op de aanleg van een groendak. Tot 1 juni 2019 kunt u bij de
gemeente een subsidieaanvraag indienen. Voor deze subsi-
die is een budget beschikbaar van totaal 600.000 euro. Als
het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen
aanvraag meer indienen. 
Voor de aanleg van een groendak krijgt u 25 euro per vier-
kante meter groendak tot een maximum van 50% van de
aanlegkosten. U krijgt in totaal niet meer dan 10.000 euro
per aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.den-
haag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/subsi-
die-groene-daken-2019-aanvragen.htm

Geïnteresseerd in een groendak of een combinatie van
groendak met zonnepanelen? Met vragen kunt u terecht
bij Duurzaam Bezuidenhout via het contactformulier:
www.bezuidenhout.nl/duurzaam/contact/

Met het duurzaamheidsfonds wil de gemeente twee vliegen in
een klap slaan: kleinere VvE’s aanzetten tot het plegen van achter-
stallig onderhoud én het investeren in energiebesparing en ver-
duurzaming. In 2040 wil de gemeente immers energieneutraal
zijn. Max Koninkx vertelt dat hij samen met twee medebewoners
voor meerdere kleinere VvE's in één appartementenblok aan de
Cornelis Houtmanstraat een aanvraag voor een lening uit het
fonds voorbereid: ‘We werken daarbij plezierig samen met het
fonds. Goed is dat de lening onderhoud combineert met verduur-
zaming, tegen een aantrekkelijk tarief. Het maakt het voor

VvE's,die voor groot onderhoud te weinig in kas hebben, mogelijk
om dat onderhoud wel te laten doen. Bovendien kan de VvE zo ge-
spaard geld beschikbaar hebben voor reguliere onderhoudsklus-
sen. Op deze manier blijft het pand in goede staat, behoudt een
appartement zijn waarde en is het prettig wonen in de buurt.’

Ga voor meer informatie naar: https://www.denhaag.nl/nl/sub-
sidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves-
.htm

Groendak, de investering waard

Duurzaamheidslening voor kleine VvE’s

Bent u geïnteresseerd in de aanleg van een groendak? Op de website van Duurzaam Bezuiden-
hout kunt u sinds kort alle informatie vinden die nuttig is om weloverwogen voor een groendak
te kiezen. 

VvE’s tot 9 appartementen kunnen een lening krijgen voor achterstallig onder-
houd, als ze ook voor minimaal 50% duurzame maatregelen laten uitvoeren.
Deze lening komt uit het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag. In de Cornelis
Houtmanstraat bereiden enkele kleine VvE’s een aanvraag voor.
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis en de straat ziet er 

rommelig uit. De gemeente laat het gratis verwĳderen.  

U hoeft het alleen maar te melden. Hoe eerder u het 

meldt, hoe kleiner de kans dat er meer graffiti bĳ komt!

Meld graffiti
Kĳk op de website voor de voorwaarden of  

neem contact op met Meldpunt Graffiti:  

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename,  

veilige en schone plek om in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

      08:51

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

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
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Short

� � � The Bronovo hospital will change into a weekly
hospital halfway this year, which will be open Monday
morning from 6 a.m. to 6 p.m. The hospital will be closed
permanently between 2022 and 2024. Inhabitants of
Haagse Hout are then dependent for their hospital care
on the Westeinde (center) and Antoniushove (Leidschen-
dam). It is not yet known what will happen to the Bro-
novo location if that hospital is definitely closed.

� � � On Saturday 9 March, the German artist Gunter
Demnig places so-called stumbling blocks at the tax of-
fice at Prinses Beatrixlaan. He does so for the Jewish fa-
mily Löwenstern who lived there at the time. Where the
tax office now stands, used to be the home of the 
Löwenstern family on 2e Adelheidstraat 250. Stumbling
blocks are monuments to the victims of National Socia-
lism; it is a Demnig project. The meeting on March 9
starts at 2.15 pm. 

� � � Staatsbosbeheer started with the planting of
young trees and shrubs in the Haagse Bos. Due to es-
sence mortality all ash is in the Haagse Bos are dead, so
they are unsafe and can fall over. All ash along paths
have been removed for safety reasons. The bald spots
will now be filled with new linden, silver fir, douglas,
beech, oak, elm and shrubs as rowan, hazel, cardinal and
hawthorn. This will make the forest more varied. In total,
more than 8000 new trees will be planted.

� � � The Nature Garden of ATV Loolaan (the allotments
along the Schenk) has been awarded by the municipality
of The Hague. The nature garden convincingly won the
first prize, the Platinum Klinker, and a sum of 2250 euros.

For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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EXPATSRemembering 

the Bombardment

Whenever you take a stroll in our neighbourhood,
you will notice streets with a variety of architec-
ture; from the grand houses of the early 20th cen-
tury, the numerous apartments from the ’30s and
‘50s, right up to the modern apartment blocks. 
Before the Second World War Bezuidenhout was a
chic neighbourhood with many town houses, but
in one day the neighbourhood lost more than
3300 houses and a large number of other public
buildings. On the morning of 3rd March 1945, the
allied forces planned an attack on the German V2
rockets in the Haagse Bos. Flying up from France
and Belgium, the planes carried 67,000 kilos of
bombs. An error with the co-ordinates of the at-
tack, along with strong winds that morning
meant that the bombs missed their target in the
woods and were mistakenly dropped on the resi-
dential houses instead with devastating conse-
quences. More than 500 people lost their lives
that day and another 250 were seriously injured.
Many residents were left homeless. This was in a
country already suffering under occupation.

The Stichting 3 maart ’45 works to provide aware-
ness of this disaster and helps residents to re-
member the sacrifices that were made to regain
freedom in The Netherlands. On the first Sunday
of March each year a special ceremony is held at
the Juliana van Stolberg memorial in the Koningin
Marialaan. Many residents and other local groups
attend to lay floral tributes and take some time to
commemorate those who lost their lives that day.

If you are interested in finding out more about the
bombardment on 3rd March there is an interac-
tive walking route available in English for adults
and children. Go to www.bb45.nl for more infor-
mation and how to access the route with your
phone.
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Schenkkade 209, Den Haag                

 
   

 
 

    [070] 385 11 01    •  Den Haag                

 
   

 
 

    info@langezaal.nl    •      11 01                
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