75

Februari 2021

31

EXPAT
Page

Voor het eerst in 75 jaar:
herdenken zonder publiek

Colofon
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van bijna
11.000 exemplaren. De volgende uitgave
van Bezuidenhout Nieuws, nr. 76, verschijnt in de week van 5 t/m 9 april 2021.
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Op de cover
De eerste herdenking van de slachtoffers van het vergissingsbombardement
van Bezuidenhout vond plaats op 3 maart 1946 in een kaal, besneeuwd en totaal verwoest gebied. Niettemin verzamelden zich honderden wijkbewoners,
een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Maar de 75e herdenking, op 3 maart aanstaande, onderscheidt zich door de afwezigheid van belangstellenden. Door de lockdown zijn bezoekers niet toegestaan. Wel is de
gebeurtenis te volgen via livestreams.
(Coverfoto: ©Fotopersbureau Van den Heuvel)
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Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

Traiteurslagerij Ammerlaan

TURKS RESTAURANT

BEKIJK ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE
WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL
Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR Den Haag
070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Een gezellig familierestaurant
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.
Theresiastraat 208 - 2593 AV Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

ANWB-hoofdkantoor naar Bezuidenhout
Als alles volgens plan gaat, verhuist per 2024 het ANWB-hoofdkantoor van Benoordenhout naar Bezuidenhout.
In een video call spreek ik Frits van Bruggen, directeur van de ANWB, over de plannen. Voordat Van Bruggen bij
de ANWB kwam werken, heeft hij op twee andere locaties in Bezuidenhout gewerkt (omgeving Prinses Beatrixlaan – Schenkkade). Hij is dus redelijk bekend met de wijk en de omgeving Theresiastraat. Ook heeft hij het Bezuidenhout Nieuws onder ogen gehad.
Goed voorbereid gaan we met het gesprek van start.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto’s: Els Smeets

Frits van Bruggen licht de reden van de verhuizing toe.
Het huidige gebouw van de ANWB dateert uit 1962 en is
verouderd. De kosten om dit gebouw te verduurzamen
en de kosten om een geheel nieuw en duurzaam gebouw
neer te zetten waren hierdoor gelijk. De gemeente Den
Haag wilde graag dat de ANWB in Den Haag bleef en had
drie locaties voorgesteld in Bezuidenhout: het oude ministerie van Sociale Zaken, de locatie waar nu PostNL zit
(groene toren) en het Koninklijk Conservatorium aan de
Juliana van Stolberglaan.
De plek aan de Juliana van Stolberglaan stak met kop en
schouders boven de andere locaties uit. De ANWB kan hier
een eigen, vrijstaand en nieuw gebouw neerzetten – men
wilde niet huren-; de bereikbaarheid is heel goed door de
nabijheid van het Centraal Station en goede OV-verbindingen; de Theresiastraat met horeca en winkels is dichtbij en
je bent zo in de binnenstad, wat vooral ook jonge mensen
aanspreekt.
Het streven is dat de ANWB in 2024 het nieuwe gebouw
betrekt. Op dit moment zit men in het vergunningentraject. Op de nieuwe locatie worden, naast de hoofdkantoorfuncties, de alarmcentrale, verkeersinformatie en het
ledenservicecentrum gehuisvest.
Uitstraling gebouw
Van Bruggen vertelt uitgebreid over waar de ANWB voor
staat en hoe dat tot uiting komt in het nieuwe hoofdkantoor. De ANWB staat voor openheid, toegankelijkheid en

Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB (eigen foto).

verbinding met de samenleving: het nieuwe gebouw zal
dit ook uitstralen. Zo komen er een kleine ANWB-winkel en
een café, een ontmoetingsplek voor leden én bezoekers.
Ook is een multifunctionele ruimte, een theater, gepland.
Deze is bestemd voor medewerkers, maar ook leden en bezoekers kunnen hier bijvoorbeeld een voorproefje van een
te boeken reis ervaren. Het theater zal ook door de buurt
gebruikt kunnen worden; hiermee wordt ook weer de verbinding met de omgeving aangegaan. Verder wordt het
nieuwe gebouw duurzaam. Ook de locatie draagt hieraan
bij: goed bereikbaar met openbaar vervoer en de fiets.
Ontmoetingsplek
Door het vele thuiswerken wordt het kantoor nu meer een
ontmoetingsplek voor medewerkers. Zo komen er goede
Vervolg op pagina 7

Het huidige pand
van de ANWB, met
de markante rotonde, aan de Wassenaarseweg.
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Het ANWB-pand in Benoordenhout is een Rijksmonument
en heeft een markante rotonde waarin het bezoekerscentrum is gehuisvest. Het pand en locatie krijgen een woonbestemming. Veel medewerkers zullen gehecht zijn aan
het historische pand als symbool van het verleden van de
in 1883 opgerichte ANWB. Het bedrijf heeft zich altijd thuis
gevoeld in Benoordenhout. Maar men kijkt ook uit naar de
nieuwe locatie waar een hoofdkantoor met uitstraling
anno 2030 kan worden gerealiseerd.
Waar nu nog het conservatorium staat, verrijst straks de nieuwbouw van de ANWB.

Vervolg van pagina 5
vergaderruimtes en videoverbindingen. Er zullen tussen de
1400 à 1700 medewerkers komen te werken van het totale
aantal van circa 4500. Overige medewerkers zijn verspreid
over Nederland en het buitenland (denk aan Wegenwachtstations, ANWB-winkels, helikopterplekken, alarmcentrales
in het buitenland): ook voor hen zal het hoofdkantoor een
centrale ontmoetingsplek worden, fysiek of via interneten videoverbinding.
De andere manier van werken heeft de ANWB overigens al
aangepast in haar mobiliteitsbeleid: medewerkers kunnen
per dag kiezen voor een thuiswerkvergoeding of reiskostenvergoeding. En hoe groener je reist, per fiets of met
openbaar vervoer, des te meer vergoeding je krijgt.

Van Bruggen geeft aan het zeer te waarderen in dit blad al
iets te kunnen vertellen over de komst naar de wijk. “We
komen graag! En hopen ook dat we welkom zijn in Bezuidenhout. We willen graag een hele goede buur zijn en het
nieuwe gebouw zal hiertoe ook dienen als ontmoetingsplek met elkaar.”
n Ongeveer 50% van Nederlandse huishoudens is lid van
de ANWB, waarbij vorig jaar de meeste groei in leden
onder de 40 jaar was.
n Sinds de coronatijd zijn de informatie-aanvragen op
de website van de ANWB over voorwaarden voor
reizen naar het buitenland gigantisch gestegen
n De gemiddelde Nederlander is erg reislustig, maar wil
wel goed voorbereid op pad; dit blijkt uit de vele
informatie-aanvragen op de internetsites van de
ANWB (reiswijzer, landeninformatie)

Nieuwe wijkagent
Tekst: Mireille Bruijntjes
Ik ben Mireille Bruijntjes en sinds 2 januari werkzaam als wijkagent Bezuidenhout aan politiebureau
Overbosch. De afgelopen 18 jaar ben
ik werkzaam geweest aan bureau
Laak. De eerste jaren in de surveillance dienst en daarna bij opsporing.

om aan de slag te gaan! In de wijk Bezuidenhout ga ik samen met mijn ‘collega-incrime’, Ron van Ommeren, werken. Met de
gemeente, andere partners, u en Ron wil ik
de wijk veiliger maken en een prettige
woon- en leefomgeving creëren voor iedereen.

De laatste twee jaar heb ik als wijkagent
jeugd gewerkt en tijdelijk een wijk waargenomen. Dit is mij zo goed bevallen, dat
ik besloot over te stappen naar Overbosch
als wijkagent.

Dit begint al met een goed contact met u.
Als u tips heeft, vragen of (andere) goeie
ideeën neem dan contact met ons op.
U bent onze ogen en oren in de wijk,
omdat wij niet overal tegelijkertijd kunnen
zijn. Ik ben nog op zoek naar vaste plekken
in de wijk om mensen te ontmoeten en op
deze wijze vragen te beantwoorden.

De reden dat ik voor Overbosch gekozen
heb, is omdat het voor mij een hele nieuwe
werkomgeving is met nieuwe uitdagingen.
Ik streef ernaar om binnen een jaar de wijk
en mijn netwerkpartners te kennen. Ik ben
inmiddels gestart en heb er heel veel zin in

Ik kijk er naar uit om binnenkort kennis te
mogen maken met u in de wijk of tijdens
een bijeenkomst!
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In memoriam Bram van der Vlugt

Eminence grise bracht oorlog door
in Bezuidenhout
Alsof 2020 nog niet genoeg onheil en ellende had gebracht, kwam aan het eind van het jaar het nieuws dat
Bram van der Vlugt aan de gevolgen van het coronavirus was overleden. De 86 jaar geworden acteur kan het
bijzondere verhaal van zijn oorlogsjeugd in Bezuidenhout niet meer zelf met de wijk delen.

Tekst: Roeland Gelink

Bijna heel Nederland kende Bram van der Vlugt als Sinterklaas. Die rol vertolkte de zeer veelzijdige acteur vanaf
1986 jarenlang bij de landelijke Sinterklaasviering en in tal
van televisieprogramma's en Sinterklaasfilms. Zelf maakte
ik begin vorig jaar voor het eerst kennis met de vroegere
inwoner van Bezuidenhout door middel van een interview
voor dit blad over zijn jeugdjaren in de wijk tijdens de
Tweede Wereldoorlog. In het historische hart van de uit de
Romeinse tijd stammende huidige woonplaats voelde het
een beetje als op audiëntie gaan. Na tientallen jaren optreden in theaters en voor televisie- en filmcamera's was de
eminence grise van het Nederlandse toneel nog steeds
heel actief als acteur en straalde dat ook uit. Daarbij kwam
dat het verhaal over zijn Bezuidenhouts verleden heel bijzonder was.
Van der Vlugt kwam als jongen van 8 in 1943 ongewild in
Bezuidenhout terecht. De bouw van de Atlantikwall door
de Duitsers zorgde voor een gedwongen verhuizing. Van
een fraai huis in het Belgisch Park moest het gezin (vader,
moeder en oudere broer Fred) verkassen naar een veel bescheidener onderkomen aan de Amalia van Solmsstraat.
Bezuidenhout fungeerde in die tijd vaker als uitwijkplaats
voor oorlogsontheemden. Brams joodse moeder Ellen werd
later dat jaar opgepakt en kwam om het leven in Auschwitz. Hun Bezuidenhoutse huis verlieten de Van der Vlugts
op 3 maart 1945 ijlings tijdens het vergissingsbombardement op de wijk. Na
de door de bommen veroorzaakte vuurzee vonden
Bram en zijn broer van hun
bezittingen later niet meer
terug dan gesmolten glas.
Je zou voor veel minder op
de divan van een psychiater
kunnen belanden, maar Van
der Vlugt hield aan de oorlog geen trauma over.
Zeventig jaar na het bombardement maakte Van der
Vlugt van zijn oorlogsverleden een theatervoorstel-

ling. Met zijn gezelschap Van der Vlugt & Co. -verder bestaand uit zijn musicerende kinderen Floris en Hester en
vriend Lucas Dols- verwerkte hij de bijzondere historie van
zijn familie in muziek en verhalen. Hij was onder de indruk
van wat de voorstelling "De drievingerige luiaard" bij het
publiek losmaakte. Het afgelopen jaar zou Van der Vlugt de
Kunstroute "Op weg naar de Bevrijding" in de wijk opluisteren door op zijn vroegere adres aan de Amalia van Solmsstraat zijn oorlogsherinneringen te delen. Hij vond het ook
mooi om door zijn betrokkenheid jonge theatermakers te
kunnen helpen. Ik keek ernaar uit, maar het coronavirus
zorgde tot twee keer toe voor uitstel van het evenement.
Helaas zal het optreden van Van der Vlugt er nu helemaal
niet meer komen. Hij heeft nog wel het laatste woord in
het binnenkort te verschijnen boekje over 75 jaar herdenken van het bombardement op Bezuidenhout. Van der
Vlugt laat daarin weten er voorstander van te zijn om de
gebeurtenissen in de oorlog te blijven herdenken. “Historisch besef is belangrijk, omdat je moet weten waar je vandaan komt.”
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

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

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

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

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.
Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen,
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als
vanaf de dierenarts.

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

Toon je talent als Parel van Bezuidenhout
Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie en vind je het leuk om die te delen met de
inwoners van Bezuidenhout? Doe dan mee aan de Parelroute en ontmoet én verras je
wijkgenoten. Meld je aan voor 12 maart a.s. bij het Parelteam via e-mail parels@bezuidenhout.nl

Parels

www.parelsvanbezuidenhout.nl

van... Bezuidenhout

Avondklok
Die pandemie, we zijn er al bijna een jaar zoet mee. Begint het al een beetje te wennen?

BUURMAN JOHN

Wennen? Huh? Rare vraag, zullen al die kappers in de
Theresiastraat antwoorden. Ze knippen thuis hoogstens
nog zichzelf. Rare vraag, zullen de mensen van Bij Mauce
zeggen die ik laatst in een verder lege tent rond een tafeltje zag zitten. Hoe kom je erbij, zeggen ze vast bij
Nieuw Engelhard, dat net als veel horeca tijdens de lentelockdown, deze winter met bestellingen en een verbouwing doorkomt.
En het is toch niet normaal dat Polderman alleen nog
spullen repareert en batterijen vervangt? Klanten die iets
leuks zien in de etalage, kunnen het laten bezorgen.
Heeft de Theresiastraat toch weer een soort van Kijkshop. Het blijft raar, zou de Read Shop kunnen zeggen:
klanten kunnen er alleen nog voor postzaken naar binnen, zodat de Theresiastraat zowaar weer een soort van
postkantoor heeft.
Waar dat postkantoor zat, zit nu een Marqt, een van die
zaken in de Theresiastraat - samen met onder meer supermarkten, afhaalrestaurants, drogisterijen, de slager
en de bakkers - waar zoveel Bezuidenhouters op afkomen dat je jezelf wijs kunt maken dat het een doorsnee

zaterdagmiddag is, met buren die boodschappen doen
voor het weekend en gezellig winkelen. En als je de
mondkapjes en hier een daar een rij voor een winkel
wegdenkt, kun je je zomaar even door de schijn laten bedriegen. Alsof het toch went. Het is wel iets makkelijker
als je zoals ik woont in een huis zonder kinderen, werk
doet dat doorloopt en toch al veel minder in kroegen
kwam sinds je afstudeerde.
En ’s avonds? Die klok? Al aan gewend? Ik maakte na negenen een rondje door de wijk. Een enkele fietser, mensen met honden, honden met mensen, auto’s op de
doorgaande kades en lanen. Johan Derksen en René van
der Gijp in de Maystraat, achter glas, op een beeldscherm. Een kat met drie poten in de Stuyvesantstraat.
Volgens het Nederlands Verplaatsingspanel ( ja, dat bestaat echt) gaan steeds minder mensen de straat op na
negen uur ’s avonds sinds de avondklok slaat. De helft
minder. Ik geloof het meteen. Maar wat is die helft? Een
daling van ruim 6 procent naar 3 procent. Erg veel gingen
we dus al niet over straat als de koffie gedronken is en
bedtijd niet ver meer weg.
Ik ook niet. Mijn avondwandelingetje was op de laatste
avond vóór de avondklok. Want een agent die een boete
voor je uitschrijft? Dát went echt nooit.

Verhuizing Tweede Kamer definitief
De tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer naar
B67, het voormalige ministerie van Buitenlandse
Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67, gaat door.
Komende zomer verlaten de duizenden bewoners
(Kamerleden, Kamerpersoneel, fractiepersoneel en
journalisten) de gebouwen aan het Binnenhof voor
tenminste vijf jaar. Naar verwachting betekent dat
een hoop extra levendigheid en klandizie in de
Theresiastraat en omgeving.

Vorige maand hakte de Kamer de knoop definitief door,
nadat de verhuizing eerder met een jaar was uitgesteld als
gevolg van de stikstofcrisis. Tot het laatste moment bleef
de verplaatsing onzeker. De Kamer verzette zich lange tijd,
omdat de tijdelijke locatie niet coronaproof zou zijn. Ook
meenden de Kamerleden dat de renovatie van het Binnenhof in fases zou kunnen plaatsvinden, waardoor verhui-

zing niet nodig was. Maar volgens externe onderzoekers
zou de verbouwing dan zeker twee jaar langer duren en
zouden de kosten, nu geschat op een half miljard euro,
aanzienlijk oplopen. Uiteindelijk zwichtte het parlement
voor die argumenten.
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MONTAGEBEDRIJF

Restaurant, Afhaal, Catering

Geniet van de echte smaak
van de indonesische keuken

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

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht

Tarwekamp 11 - 2592 XG Den Haag
T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Wilt u meewerken aan de

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Bezuidenhut ga dan naar:
wijkberaad@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers Spaarwaterveld
Gevraagd vrijwilligers voor het
Spaarwaterveld.
infowijkberaad@bezuidenhut.nl

Bekende Bezuidenhouter

Voor schrijver Tomas Lieske was gebombardeerde
wijk een heerlijk speelterrein
Wat hij in zijn kinderjaren meemaakte in het tot puin gebombardeerde deel van Bezuidenhout, komt
terug in een aantal boeken van de bekroonde schrijver Tomas Lieske. "Voor ons was het een sprookjesachtig gebied, in tegenstelling tot wat onze ouders zeiden."

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Els Smeets

In 1943 geboren in het huis van zijn opa aan de Koningin
Sophiestraat, werd Tomas Lieske met zijn ouders door het
bombardement van 3 maart 1945 tijdelijk uit Bezuidenhout
verdreven. Na onderdak te hebben gevonden in Voorburg
en de Kempstraat, keerde het gezin na de oorlog terug in
de wijk in een woning aan de 1e Van den Boschstraat. "Vanuit onze woonkamer kon je over het puin tot aan de Laan
van Nieuw Oost-Indië kijken." Wat hij in zijn prozadebuut
'oorlogstuinen' noemde, vormde in zijn jeugd het speelgebied van veel kinderen in de wijk. Opgroeiend in Bezuidenhout zette Lieske er later ook de eerste schreden op het pad
dat hem uiteindelijk tot schrijver zou maken. "Ik was al
druk met schrijven, maar het kostte toen moeite om er lijn
in te brengen. Daar was ik nog te onervaren voor en had ik
te weinig gelezen."
Vóór hij vanaf zijn 40ste serieus werk ging maken van zijn
schrijverschap, studeerde Lieske af in de Nederlandse Taalen Letterkunde in Leiden. Vanaf 1972 gaf hij les aan de
Montessorischool in Den Haag en combineerde dat werk
met een bestaan als kunstschilder. Hij denkt niet dat het
lesgeven en schilderen hem hebben geholpen om schrijver
te worden. "Schrijven deed ik al veel langer. Wel is het zo
dat enige ervaring hebben in een vak en het omgaan met
mensen belangrijk zijn voor het schrijven. Het maakte dat
ik meer ervaring had en meer wist." Lieske debuteerde in
1987 met de dichtbundel 'De ijsgeneraals' en ontving in
1993 de Geertjan Lubberhuizenprijs voor zijn eerste verhalenbundel, 'Oorlogstuinen'. Uit zijn jeugd in Bezuidenhout
komen het spelen in het puin en de tijdelijke opname in
hun gezin van het Duitse oorlogskind Rosemarie terug in
zijn werk. "Overigens nooit als 100 procent werkelijkheid,
maar vermomd of veranderd, tot fictie gemaakt."
Alles kantelt
Nadat de brokstukken van het platgebombardeerde deel
van Bezuidenhout eenmaal waren geruimd, hadden de kinderen ineens een groot spannend speelterrein. "Wat overbleef waren ondergelopen kelders en tuinen met allerlei
beesten en planten." Die maakten het voor de kinderen tot
een fabuleus speelgebied. "Terwijl het voor onze ouders
vooral een plek van treurnis was." Lieske is sterk bijgebleven dat de kinderen er niet alleen lol maakten. "Ze haalden
ook rottigheid uit. Het was een ruw gebied, waar kinderen
het voor het zeggen hadden."

Oud-Bezuidenhouter en bekroond auteur Tomas Lieske.

Met zijn vier jongere broers kreeg Lieske na de oorlog ook
plotseling een Duitse gast in huis. Het meisje Rosemarie
speelt een hoofdrol in zijn roman 'Alles kantelt'. "Het heeft
toen een enorme indruk op mij gemaakt, ook dat zij plotseling weer weg was." De katholieke kerk had in die tijd een
oproep gedaan om zielige Duitse kinderen in huis te
nemen. "Wat mijn vader waarschijnlijk aantrok, was dat hij
altijd al een dochter wilde hebben. Als kinderen zaten wij
daar niet op te wachten. Ik heb haar ook nooit meer teruggezien."
Sinds hij schrijver is, is de nu in Leiden wonende Lieske alleen nog in Bezuidenhout terug geweest om het Literatuurmuseum te bezoeken. "Jammer voor mij, maar goed
voor mijn boeken, is dat waar ik heb gewoond en gespeeld,
nu totaal niet meer herkenbaar is." Niet alleen werd het
puin weer bebouwd, de vroegere 1e Van de Boschstraat verdween en maakte plaats voor de Prins Clauslaan en de
Utrechtse Baan. "Ik bewaar goede herinneringen aan Bezuidenhout, maar het stratenplan is totaal veranderd."
Van Tomas Lieske verscheen vorig jaar de roman ‘Honderd
hoge dagen’. Zijn werk werd ook bekroond met de Libris Literatuur Prijs en de VSB Poëzieprijs.
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KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!
Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Theresiastraat 84
2593 AR Den Haag
Shellac verwĳderen

Ingang Dokkoonspa

Manicure

Openingstijden: di t/m zat

Manicure met lakken

10.00 tot 19.00 uur

Pedicure

T +31 627 181 289

Spa pedicure

F Songkran Thai Spa Pedicure

Laatste fase voor riolering en bestrating in Oost
Het is bijna zover. Het laatste, tevens grootste deel van Bezuidenhout-Oost is aan de beurt voor
nieuwe riolering en nieuwe bestrating. Tijd om de plannen uit te voeren en de straten open te breken.

Tekst: Mark Hoogland, Foto: Koen de Lange
Projectmanager Frédérique Huijgen van het Ingenieursbureau Den Haag schetst de planning op hoofdlijnen: “De
start van de werkzaamheden is rond deze zomer. Binnenkort wordt bekend welke aannemer de werkzaamheden
gaat uitvoeren en dan maken we de planning definitief. De
uitvoering gebeurt gefaseerd. Eerst de Willem van Outhoornstraat. De Sillestraat en de Johannes Camphuijsstraat
zullen naar alle waarschijnlijkheid de volgende zijn. Naar
verwachting is alles in de tweede helft van 2023 klaar.”
Huijgen zegt dat bewoners tijdig geïnformeerd worden
wanneer hun straat aan de beurt is: “Voordat we beginnen,
krijgen bewoners informatie thuis gestuurd over wat de
werkzaamheden inhouden en wanneer ze plaatsvinden.
Vlak voor de start van de werkzaamheden is er een (digitale) informatiebijeenkomst. De aannemer zal ongeveer
twee weken voor aanvang van de werkzaamheden in een
straat de bewoners informeren over allerlei praktische
zaken, zoals het parkeren van je auto en het aanbieden van
huisvuil.”
Net als bij de vorige opknapbeurten zal de aannemer zorgen voor een omgevingsmanager. Die is tijdens het werk
het aanspreekpunt voor de bewoners. “Als mensen nu al
vragen hebben, dan kunnen ze die ook per mail stellen (bezuidenhout-oost@denhaag.nl)”, zegt Huijgen.
Nieuw stratenplan
Ook wordt het stratenplan, na overleg met het wijkberaad,
bewoners en de pleinenwerkgroep, fors gewijzigd. Zo is het
straks niet meer mogelijk om met de auto of fiets vanaf de
Theresiastraat De Sillestraat in te fietsen. Daar komt een

pleintje met bankjes. En ook De Eerensplein krijgt een heel
ander uiterlijk. De grootste wijziging is de realisering van
een écht De Silleplein. Ter hoogte van snackbar Knabbel en
Babbel is nu nog een perkje met een hekwerk eromheen,
volgehangen met fietsen. In 2017 was er al eens een experiment om één straat af te sluiten en zo een plein te creëren.
Dit plan heeft het uiteindelijk gehaald en er komt nu een
plein met veel groen en bankjes.
Ook de Theresiastraat gaat op de schop. “Dat wordt een
30km-zone. Het asfalt gaat eruit en er komen klinkers voor
terug. Het krijgt zo meer de uitstraling van een winkelstraat. De bus blijft wel door de Theresiastraat rijden. Met
verschillende slimme ingrepen verwachten we dat de trillingen die bewoners nu ervaren sterk gereduceerd worden.
Naar alle waarschijnlijkheid is dit gedeelte van de Theresiastraat in de zomer van 2022 aan de beurt.”
Er komen ook geveltuintjes. Huijgen: “De bewoners mochten vooraf een geveltuintje aanvragen. Veel mensen hebben dat gedaan. De aanmeldingen zijn verwerkt in de
tekeningen zodat dit straks ook goed gerealiseerd wordt."
Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd. Er komen elf
bomen bij. Bomen die gekapt worden, worden vervangen.
Over de keuze van het soort bomen zijn de directe bewoners geraadpeegd. “De boomsoort die de meeste stemmen
heeft gekregen, zullen we daar plaatsen.” Ook aan fietsnietjes is gedacht. Fietsen op de stoep is een bekend probleem. Het aantal fietsnietjes wordt meer dan verdubbeld:
inplaats van 268 naar 553 stuks.

Ook het De Eerensplein gaat op de schop. Hoogste
tijd; sinds de jaren ‘60 is er niet aan gedaan.
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Bezuidenhout groeit uit z’n jasje

Van 17.000 naar 37.000 inwoners
Deze maand wordt de gemeenteraad door het college gevraagd in te stemmen met de Structuurvisie
Central Innovation District (CID). Als dat gebeurt, heeft dit grote gevolgen voor Bezuidenhout voor de
komende 20 jaar. Onze wijk gaat van 17.000 inwoners nu naar 37.000 inwoners in de toekomst. Wijkbewoners maken zich grote zorgen over de leefbaarheid van onze wijk. Samen met andere wijken uit
Den Haag strijdt het wijkberaad voor de leefbaarheid van de wijk, voor huidige en toekomstige bewoners. Maar wat is nu dat CID? En wat is nu een structuurvisie? Waar maken wijkbewoners zich zorgen
over? En hoe valt dit plan bij de politieke partijen?

Tekst: Mark Hoogland
Het Central Innovation District (CID) is een door de gemeente bedachte naam voor het gebied tussen en rondom
de drie stations, Centraal Station, Holland Spoor en Laan
van NOI. De gemeente wil dit gebied aantrekkelijker maken
om er te werken, te wonen en te recreëren. De gemeente
heeft de ambitie om van dit gebied een groots nieuw economisch centrum te maken.
Het CID in cijfers:
De komende twintig jaar komt een enorme hoeveelheid aan
investeringen in dit gebied samen. Er komen 25.000 woningen bij voor 50.000 nieuwe inwoners. We rekenen op een
toevoeging van 500.000 vierkante meters kantoorruimte en
het verwachte aantal forensbewegingen verdubbelt naar
meer dan 400.000 per dag. (bron: www.ciddenhaag.nl)

tuurvisie de regie houden op al deze toekomstige bouwplannen en wil de samenhang in de gaten houden van allerlei initiatieven. De structuurvisie richt zich met name op
de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Oftewel over
alles wat gebouwd gaat worden aan torens, wegen, fietspaden en openbaar vervoer. Over het hoe en wanneer van
allerlei bouwplannen geeft de structuurvisie geen antwoord.
De structuurvisie is nog weinig concreet en gaat amper in
op de leefbaarheid van het gebied. Zo staat bijvoorbeeld
niet aangegeven waar precies welke woningen komen of
voorzieningen als: huisartsen, scholen, winkels, groen,
sportfaciliteiten of speelplekken. Sterker nog, aan die voorzieningen wordt juist heel weinig aandacht besteed.
Bewoners buiten spel
De structuurvisie CID is sterk bepalend voor Bezuidenhout.
Hoe ontwikkelt de wijk zich de komende 20 jaar? Stelt u
zich eens voor: 10.000 woningen in onze wijk erbij en het
dubbele aantal aan inwoners. Wat dit betekent voor onze
wijk? Het voelt misschien als ‘de ver-van-mijn-bed-show’, of
‘het zal mijn tijd wel duren’, of ‘eerst zien dan geloven’. En
toch, met deze grootse plannen en de gevolgen voor de
wijk zou de gemeente de inwoners toch kunnen betrekken?
De CID-plannen bepalen immers voor de komende zestig
jaar hoe we wonen en leven in onze wijk.
Het betrekken van inwoners is in dit stadium zo goed als
niet gebeurd. De gemeente heeft naar eigen zeggen:
‘enkele overleggen met buurt-/ en wijkverenigingen
gevoerd’, drie omgevingsbrede overleggen gehouden en
inwoners gewezen op het indienen van zienswijzen bij
formele beslismomenten.

De extra woningen zijn nodig omdat de stad de komende
jaren verder zal groeien en er nu al een tekort is aan woningen. De gemeente zet hierbij vooral in op hoogbouw.
Structuurvisie CID
De structuurvisie CID is een schets over hoe het gebied tussen de drie stations er over pakweg 20 jaar uit komt te
zien. Deze schets is bepalend voor het opstellen van
nieuwe bestemmingsplannen en het beoordelen van
nieuwe bouwplannen. De gemeente wil met deze struc-
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Wijkberaad in actie
In de planvorming van het CID is het wijkberaad Bezuidenhout niet actief betrokken. Dat betekent niet dat ze stil
hebben gezeten. Het afgelopen jaar hebben ze veel huiswerk verricht. Voorzitter van het wijkberaad, Jacob Snijders
legt uit: “We zagen dit al aankomen en zijn aan het werk
gegaan. En omdat de CID-plannen niet alleen gevolgen
hebben voor Bezuidenhout, hebben we de contacten aangehaald met de bewonersorganisaties van de andere wij-

In het gebied rond het Centraal Station is nauwelijks meer ruimte
voor hoogbouw.

ken. We trekken nu met 8 wijken gezamenlijk op. De situatie
is niet voor iedere wijk gelijk, maar toch, we helpen elkaar
waar nodig. Zo hebben we in juni van het afgelopen jaar elkaar geholpen bij het opstellen van zienswijzen tegen de
eerste versie van het structuurplan.”
In deze zienswijze doet het wijkberaad uitgebreid uit de
doeken wat er mis is met het eerste concept-plan. Grootste
punt van zorg is het gebrek aan aandacht voor de leefbaarheid. In november werd het uiteindelijke plan gepresenteerd. Het wijkberaad ziet in deze versie geen
verbeteringen. Snijders: “Of ze naar ons geluisterd hebben?
De structuurvisie leest als een wollig marketingplan voor
veel bouwwerken. Het verhaal vertelt veel over wonen en
werken, maar we missen nog steeds concrete plannen voor:
mobiliteit, participatie, leefbaarheid en duurzaamheid. Als
we het hebben over prettig wonen lijkt mij dat ook belangrijk. Het is eigenlijk maar een plan dat voor de helft af is. Wij
adviseren de gemeente om eerst met een integrale Structuurvisie Leefbaarheid te komen.”
In het plan zitten ook veel storende fouten. Snijders haalt er
een aantal cijfers uit: “Neem de aanname die ze doen over
recreatieve en sportomgeving. Ze tellen 1.2 miljoen m²
Haagse Bos mee. We hebben het nagevraagd bij Staatsbosbeheer. Dit blijkt niet meer dan 15.000 m² recreatieve en
sportruimte te zijn. Of neem het voorbeeld dat bij de grens
van Bezuidenhout gelukkig 60.000 m² sportterrein ligt
waar gebruik van gemaakt kan worden. Die ruimte is al in
gebruik door Mariahoeve op basis van het aantal woningen
aldaar. De Structuurvisie CID telt deze ruimte liefst 3 keer,
wat uiteraard niet correct is.”
Ook de leefbaarheidseffectrapportage (LER) die het wijkberaad heeft ontwikkeld, is van veel waarde. Snijders: “We
hebben met heel veel data over onze wijk veel onderwerpen
inzichtelijk gemaakt. Dat helpt enorm om aan te geven hoe
het bijvoorbeeld is gesteld met de voorzieningen in de wijk
nu, maar ook straks als alle plannen doorgaan. Kijk naar bijvoorbeeld sporthallen. Bezuidenhout en Mariahoeve hebben samen één sporthal: Overbosch. Deze is 2000 m². Gelet
op het aantal woningen en de norm die de gemeente hanteert, hebben we al een tekort van 1.466 m². In de toekomst
wordt dit tekort 2.962 m².”

Financieel tekort
Voor het realiseren van alle plannen komt de gemeente
€ 340 miljoen tekort. Hier is geen dekking voor en de tekorten van de gemeente lopen, mede door alle coronamaatregelen, snel op. Snijders ziet dit niet zomaar opgelost: “Je zult
zien dat het beschikbare budget wordt gebruikt voor infrastructuur en openbare ruimte, maar dat voor voorzieningen
voor leefbaarheid en duurzaamheid straks geen geld meer
is. Dat wordt dan gezellig wonen. Woon je wel in een appartement in een hoge toren, maar is er de eerste 10 jaar geen
tandarts, huisarts, fietsenmaker of sportgelegenheid in de
buurt. Het lijkt meer ophokken in een woonbatterij dan fijn
wonen.”
Op 27 januari konden de politieke partijen in een commissievergadering voor het eerst schieten op de plannen van
het college. Bijna alle partijen zijn het eens met de kritieken
vanuit de bewonersorganisaties. Het CDA is bang dat het
CID de Haagse variant wordt op de Braziliaanse favela’s.
D66 ziet een onwenselijk Betondorp 2 voor zich. De VVD zet
grote vraagtekens bij hoe de gemeente het financieel tekort
gaat invullen. De PvdA roept op om de signalen van partijen
als de bewonersorganisaties en de milieuverenigingen serieus te nemen. De ChristenUnie/SGP vraagt zich af of met
het vele thuiswerken al die kantoorruimte nog wel nodig is.
En de PVV? Die vindt Den Haag al vol en ziet de stad liever
helemaal niet groeien.

Standpunt Wijkberaad
Bij de planvorming rondom CID is geen tot nauwelijks
aandacht voor de impact van de groei en verdichting
van de wijk Bezuidenhout op de leefbaarheid. Zowel de
wethouders als het ambtelijk apparaat van de gemeente lijken de urgentie niet in te zien.
De inwoners van de wijk Bezuidenhout staan open
voor verdichting van de wijk als onderdeel van de CIDplannen. Mits deze verdichting in balans is met de leefbaarheid. De huidige bewoners maken zich namelijk
grote zorgen over de leefbaarheid van de wijk en de
aanwezigheid van voldoende basisvoorzieningen van
de huidige bewoners en die in de toekomst.
De bewoners van Bezuidenhout willen graag voor verdere besluitvorming over CID nader onderzoek: naar de
impact van de groeiplannen op de wijk, op welke wijze
de gemeente en andere stakeholders kunnen bijdragen
aan de leefbaarheid van de wijk en naar het garanderen van voldoende basisvoorzieningen.
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wijkbus Bezuidenhout

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

Wij kunnen u coronaproof vervoeren in Bezuidenhout,
Benoordenhout en naar het Bronovo-ziekenhuis
en Antoniushove.

Aanmelden 070-374 74 98

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

Voor kleine reparaties kunt u

zonder afspraak terecht!

Maak nu een afspraak!

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Autocenter van Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 347 81 10
www.bcsvanmaanen.nl

Omslag van jet jubileumboek dat binnenkort verschijnt.
Herdenking bij het monument van Juliana van Stolberg,
in 2020.

Herdenken zonder publiek
Op 3 maart 1945 werd Bezuidenhout gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen die het hadden voorzien op
V2-installaties in het Haagse Bos. Van hier vuurde de Duitse bezetter bommen af op Engeland. De geallieerden wilden deze installaties bombarderen maar in plaats daarvan vielen hun bommen op de wijk achter het
bos, het Bezuidenhout. Er vielen ruim 500 slachtoffers en vele huizen werden verwoest.

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets
Jaarlijks organiseert Stichting 3 maart ’45 de herdenking
van dit bombardement en ook in coronatijd zal dat gewoon
doorgaan. Voorzitter Lia van den Broek van de stichting:
“Het verhaal van het bombardement is te belangrijk om
niet te vertellen. Corona mag dat niet stoppen. Bovendien
weten we hoe veel het herdenken betekent voor nabestaanden. We stonden dus voor de opgave om de herdenking aan te passen.”
Concreet betekent dit dat de jaarlijkse herdenkingsdienst
in de Christus Triomfatorkerk via de site van de kerk te volgen is en dat de herdenking bij het monument aan de Juliana van Stolberglaan zonder publiek gehouden zal worden.
In aanwezigheid van de burgemeester vindt daar een
kranslegging plaats.
Jubileumboek
Omdat het dit jaar de 75ste herdenking van het bombardement zal zijn, geeft de stichting het boek ‘Een Bombardement om nooit te vergeten’ uit. Het boek staat vol verhalen
en beelden over het bombardement en het 75 jaar herdenken daarvan.
De ceremonie en overhandiging van het jubileumboek zullen worden opgenomen en via de website van de stichting
te zien zijn. Bovendien zullen op 3 maart om 9.05, het tijdstip waarop de eerste bommen vielen, alle kerkklokken in
de wijk geluid worden.
Na de kranslegging was er altijd gelegenheid om met overlevenden en wijkbewoners in gesprek te gaan. Dat kan nu
niet doorgaan maar de stichting heeft daar een eigentijdse
oplossing voor gevonden. “Op woensdag 3 maart 2021 houden we om 19.00 uur een online 3-maart-ontmoeting via
internet. Hiervoor richten we verschillende ‘huiskamers’ in
waar buurtbewoners bij elkaar kunnen komen. In iedere
huiskamer zal een overlevende, of een familielid daarvan
aanwezig zijn om zijn of haar verhaal te vertellen”, aldus

Van den Broek. Buurtbewoners kunnen zich hiervoor per
mail opgeven. Het zal een van de laatste evenementen zijn
die Van den Broek met de Stichting organiseert. “Ik heb dit
nu elf jaar gedaan, dan is het tijd om plaats te maken voor
anderen.” Buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd zich
aan te melden. Zelf is Van den Broek door haar werkzaamheden voor de stichting anders naar de wijk gaan kijken.
“Als je ziet hoeveel nieuwe gebouwen er staan tussen alle
oudere huizen, dan zie je hoe vernietigend het bombardement is geweest.”Maar wat haar het meeste bij is gebleven, zijn de gesprekken met overlevenden. “Veel mensen
zijn van het ene op het andere moment alles kwijtgeraakt.
Maar toch vonden ze allemaal weer de moed en de kracht
om verder te gaan. Dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden om te zien. En dat gebeurde niet in een ver land, maar
gewoon hier om de hoek, midden in de wijk.”

Zondag 28 februari:
Herdenkingsdienst Bezuidenhoutse kerken in Christus
Triomfatorkerk om 10.00 uur (te volgen via
www.ctkerk.nl)
Woensdag 3 maart:
Kerkklokken luiden om 9.05 uur
Herdenkingsceremonie en overhandiging jubileumboek,
filmpje te zien via www.bezuidenhout.nl/3maart45.
Hier is ook verkoopinformatie over het jubileumboek
te vinden.
Digitale 3maart-ontmoeting om 19.00 uur (opgave via
email: 3maart45@gmail.com)
Zie www.BB45.nl voor een historische wandelroute over
het bombardement op Bezuidenhout.
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Wijkcentrum West doelwit van vandalisme
Tijdens de feestdagen van afgelopen jaar is het wijkcentrum in
Bezuidenhout-West verschillende keren doelwit van vernielingen geweest. Wat is er precies gebeurd en hoe staat het er nu
voor? “Met de kerstdagen was het buurtcentrum doelwit van
vandalisme doordat er vuurwerk op een raam werd geplakt”,
vertelt Johan Vogelaar, voorzitter van de wijkvereniging Bezuidenhout-West.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto’s: Els Smeets
“Op 31 december is er een steen door een raam gegooid en
vervolgens een vuurwerkbom. Op 1 januari weer twee voorvallen, waaronder een brandbom die tegen de deur van het
wijkcentrum is gegooid, opzettelijk om het wijkcentrum te
vernielen. In de oudejaarsnacht is in de Jan van Riebeekstraat ook een balkonbrand geweest. Het is onduidelijk of
er een connectie is. Momenteel heeft de politie dit allemaal
in onderzoek.”
Vogelaar vervolgt: “Met Oud en Nieuw is er altijd wel vandalisme, maar tot nu toe is er geen gerichte actie van
meerdere aanslagen geweest. Het lijkt alsof er iemand
boos is op het wijkcentrum, anders zou je dit niet doen. Het
is voor het wijkbestuur onduidelijk waar dit geweld vandaan komt. We hebben de bewoners gevraagd om als ze
iets hebben gezien dit aan de politie te melden.”
Ziek
Wijkbewoners vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd.
Ze zijn er ziek van. Op initiatief van de bewoners wordt in
het wijkcentrum een wijkhuiskamer gecreëerd. Het wijkcentrum was wat sleets, het interieur en verfwerk zo’n dertig jaar oud. Met 5000 euro subsidie is de koepelzaal
opgeknapt. Door het recente vandalisme zijn de vloer, plafond en glaswerk beschadigd. Het nieuwe meubilair is ongeschonden gebleven omdat het nog ingepakt achter in
het centrum stond.

Johan Vogelaar, op de bank bij het wijkcentrum.

Ondanks de tegenslag is iedereen nu nog meer gemotiveerd om van het wijkcentrum een mooie plek te maken.
Met extra subsidie van de wijkvereniging gaan de bewoners de voorkant verder opknappen samen met Voor Welzijn, de beheerder van het wijkcentrum.
Door meer betrokkenheid van bewoners bij het wijkcentrum te creëren, denkt de voorzitter dat het vandalisme ingeperkt kan worden. In de afgelopen kerstweek heeft Voor
Welzijn veel activiteiten in het wijkcentrum georganiseerd
die druk bezocht zijn. “En misschien zou er volgend jaar een
buurtfeest met Oud en Nieuw moeten komen. Mits de coronamaatregelen dit toelaten.”
De bewoners staan niet alleen, want vanuit de politiek
komt veel steun. Op nieuwjaarsdag kwam wethouder Balster (wethouder Wonen, Wijken en Welzijn) langs om de
gebeurtenissen te bespreken. En ook Det Regts, VVD-raadslid, heeft gevraagd hoe de gemeenteraad zou kunnen helpen. VVD en PvdA hebben het college van Burgemeester en
Wethouders voorgesteld maatregelen te nemen voor verscherpt (camera)toezicht en handhaving in West.
Het park in West is vernoemd naar Vincent van Gogh. De schilder
woonde enige tijd aan de Schenkweg.
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Zwerfvuil overspoelt de wijk
Het lijkt erop dat het zwerfafval in onze wijk alsmaar toeneemt. Bewoners en winkeliers doen hun beklag, de
gemeente doet haar uiterste best, maar de situatie is vaak nog treurig.

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Koen de Lange

Steeds vaker zie je vooral naast de containers spullen die
daar niet horen of er blijkbaar niet meer in konden. Dikwijls gaat het ook om grofvuil dat daar ten onrechte is
neergezet. Naast de containers geplaatste zakken gaan
snel kapot waardoor vuil door de wijk verwaait. Dit geldt
ook bij het lossen en laden van de supermarkten. Plantsoenen en voortuintjes liggen vol troep van zwerfvuil van
‘lunchrondjes’ en supermarktklanten. Het probleem is
enerzijds dat er onvoldoende capaciteit is om alle afval te
deponeren, anderzijds heeft het te maken met het gemakzuchtige gedrag van mensen.
Grofvuil
Het zou veel helpen als mensen beter hun best doen te
voorkomen dat zwerfafval ontstaat. Breng grofvuil gratis
weg of laat het gratis ophalen. Maak een afspraak met
www.denhaag.nl/afval of bel 14070. Gebruik in het broedseizoen van de meeuwen de gele vuilniszakken die gratis
kunnen worden opgehaald bij het stadsdeelkantoor.
Ook zouden de containers vaker geleegd kunnen worden
of meer containers worden geplaatst. Plaatsing van meer
oracs (ondergrondse afvalcontainers) zou een deel van de
oplossing kunnen zijn. Een voorstel hiervoor (‘Bezuidenhout Begroot’) heeft echter de haalbaarheidscheck niet gehaald omdat het buiten het budget van € 40.000 viel.
Toename
Ik stelde over deze kwestie een aantal (schriftelijke) vragen
aan Frank Verhoef, bestuurswoordvoerder van de gemeente. Hij geeft aan ‘dat er sinds het begin van de coroRijen containers, een bekend beeld in Bezuidenhout.

Container vol? Breng je afval naar een andere.

nacrisis een toename is in alle soorten afval, niet alleen in
Bezuidenhout maar in de hele stad. Doordat meer mensen
thuiswerken, doordat veel winkels gesloten zijn, wordt veel
meer online besteld en is er als gevolg daarvan een aanzienlijk hoger aanbod van afval (verpakkingsmateriaal).
De reinigingsdiensten doen hun best, maar de bewoners
moeten ook hun afval netjes aanbieden. Zet de huisvuilzakken of ander afval niet naast een container als die vol is,
maar breng het naar een andere container of neem het
mee terug naar huis. Als je een volle, kapotte of verstopte
container ziet, meld dat dan bij denhaag.nl/meldingen of
bel 14070.
De boven- en ondergrondse containers voor papier, glas en
plastic zijn voorzien van vulgraadsensoren. Deze geven aan
hoe vol de container is en wanneer hij het beste geleegd
kan worden. Op locaties waar containers snel vol zijn, worden ze vaker geleegd. Dit jaar krijgen alle ondergrondse
restafval-containers deze sensoren. Helaas kunnen er niet
meer oracs geplaatst worden in Bezuidenhout-Oost in verband met de parkeerdruk.
Ik vroeg hem wat de gemeente gaat doen nu de situatie al
zorgelijk is en de bevolking fors gaat toenemen (naar
schatting 20.000 nieuwe inwoners). Ik kreeg daar niet een
concreet antwoord op. Frank Verhoef geeft aan ‘dat de gemeente ervoor probeert te zorgen dat er voor alle bewoners voldoende voorzieningen zijn om hun afval aan te
bieden. Hoe bewoners dat kunnen doen, is afhankelijk van
de wijk.’
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Een nieuwe lente, een nieuwe voortuin?
In de afgelopen tijd heeft de gemeente het Jan van Riebeekplein laten verfraaien. Er is ruimte gecreëerd om
samen te zitten en er is meer groen geplant. Als vervolg
hierop is door Haag Wonen, de gemeente, Voor Welzijn en
het bestuur van de wijkvereniging Bezuidenhout West
(BZH-W) overlegd hoe de hele Jan van Riebeekstraat een
mooiere, vriendelijkere en groenere uitstaling zou kunnen krijgen.

Deze straat is de meest gezichtsbepalende straat van BZH-W.
Hier loopt of rijdt elke wijkbewoner dagelijks wel een keer
doorheen. Bovendien is dit, buiten corona-tijd, de doorgaande
looproute van heel veel mensen tussen het station en de kantoren in het Beatrixkwartier.
In de komende tijd zal er, hopelijk, een actieplan worden opgesteld. We gaan samen met de bewoners bekijken hoe de tuinen netter en kleurrijker gemaakt kunnen worden, welke hulp
de bewoners hierbij eventueel nodig hebben en hoe we die ondersteuning kunnen bieden. We vragen budget aan om tuinaarde en planten te kunnen aanbieden. Ook denken we na over
een tuinactiedag met vrijwilligers vanuit de hele wijk, over het

uitlenen van tuingereedschap en over een onderhoudsplan
voor de tuinen.
Wanneer de voortuinen-actie een succes wordt, gaan we in
overleg met de bewoners bekijken hoe het project volgend jaar
in een van de andere straten voortgezet kan worden.

Zangtalent van Oost naar West
Tekst: Jos Spijkers

Sinds 2015 woont Tigran Matinyan in Den Haag. Hij kwam vanuit Moskou hiernaartoe, om te gaan studeren aan de meest vooraanstaande opleiding voor
klassieke muziek in Europa. En die opleiding staat toevallig in onze buurt, dat is
namelijk het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan.

De ouders van Tigran waren in de jaren ’80
vanuit Armenië naar Moskou verhuisd.
Daar werd Tigran geboren en het zingen
werd hem via zijn moeder – die zangeres
én zanglerares was - met de paplepel ingegeven. Vanaf zijn 16e heeft hij in Moskou alle mogelijke zangopleidingen
doorlopen en daarna heeft hij onder andere als solist (tenor) gezongen in het
Moscow Philharmonic Orchestra. In 2015
kreeg hij de mogelijkheid om nóg verder
te studeren en zo kwam hij in onze buurt
terecht. Eén keer eerder was hij in Nederland geweest, omdat een vriendin van
hem in Amsterdam woont. Na een masteropleiding van drie jaar reist hij nu dagelijks – tenminste als het géén coronatijd is
– tussen Bezuidenhout-West en Amsterdam. Tigran zingt nu bij de Nationale
Opera in Amsterdam.
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Het gaf Tigran een vakantiegevoel, toen hij
in 2015 in Den Haag aankwam: een mooi
land, vriendelijke mensen, openbare voorzieningen op hoog niveau, de beste opleiding om de hoek. En met wat financiële
steun van zijn ouders maakte dat hij van
dat alles kon genieten. Hij heeft het nog
steeds naar zijn zin in de buurt: een rustige straat, de mensen zeggen elkaar goedendag, hij kan vanaf hier wandelen naar
zee, hij woont vlakbij het centrum, het station en – voor hem ook niet onbelangrijk –
de snelweg: naast zanger is Tigran namelijk ook een autofanaat en met zijn uit
Rusland meegenomen auto rijdt hij graag
– maar dan niet met operagezang uit de
geluidsboxen, wel met stevige technobeats – zo af en toe over de A 12 het land
in.

Bezuidenhout-West Nieuws

Woonlocatie Schenkweg 60 volop in bedrijf
Sinds november 2020 is de permanente woonlocatie voor voorheen dak- en thuislozen geopend. De mensen,
die hier tijdelijk onderdak vinden, worden door de Kessler Stichting begeleid naar eigen huisvesting elders in
de stad. Van de 80 mensen, die in eerste instantie in het geheel verbouwde pand onderdak gevonden hebben, hebben inmiddels 10 mensen eigen huisvesting gevonden.

Op de site www.bzhw.nl vind je onder
‘Welkom in BZHW’ een welkomstfilmpje vanuit de wijk en een introductiefilmpje over de Schenkweg 60.
Vanwege corona is direct contact nu
even ingewikkeld. Vandaar dat vanuit
uit de woonlocatie in december kerstkaarten in de buurt verspreid zijn, die
werden beantwoord met “heel veel
chocola voor de bewoners”, aldus Carli
van Winsen van de Kessler Stichting,
die de trajectcoördinator aan de
Schenkweg is.
Over aanloopproblemen – zoals fietsenstalling, rookruimtes, afvalcontainers – is overleg (geweest) tussen o.a.
de buurtbewoners en de Kessler Stichting. Inmiddels is er ook een officiële

begeleidingscommissie actief, die de
gang van zaken rondom de woonlocatie nauwgezet in de gaten houdt. In
deze commissie doen naast de gemeente, de politie, de Kessler Stichting
en Voor Welzijn, ook vertegenwoordigers van de direct omwonenden en de
wijkvereniging mee.
Mochten er vragen of klachten zijn, dan zijn er de
volgende contactmogelijkheden:
n Over de woonlocatie zelf: Kessler Stichting, zie: www.kesslerstichting.nl , ook
24/7 bereikbaar op: 070-8500500, of via info@kesslerstichting.nl
n Over de openbare orde: de politie, 24/7 bereikbaar op 0900 – 8444 of op 112
voor acute noodsituaties
n Over leefbaarheid in de buurt (zoals: verkeersoverlast, afvalproblematiek):
Gemeentelijk Contact Centrum, op werkdagen van 9 – 17 uur bereikbaar op
telefoonnummer 14070 of via http://www.denhaag.nl/home/contact.htm.

Verruiming parkeertijden in de maak
Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West
Zowel de wijkvereniging als de coronamaatregelen
zijn bijna een jaar geleden van start gegaan. We kijken uit naar een samenleving die weer gewoon functioneert, maar dat zal nog zeker tot de
zomervakantie duren.
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we in de zwaarste
lockdown, waarbij de ingestelde avondklok en de gesloten
scholen veel vragen van de veerkracht van de bewoners. Tegelijkertijd zien we rellen met een kleine groep jongeren.
Dit doet pijn, vooral omdat je weet dat er naast handhavers
en politie zoveel bewoners zich vrijwillig en belangeloos inzetten om de buurten fijn en leefbaar te houden.
We kunnen melden dat de wijkhuiskamer in het Wijk- en
Diensten Centrum (WDC) ondanks vertraging vanwege het
vandalisme in december (en de coronabeperkingen) met
extra energie wordt voortgezet! Zie ook het artikel over het
WDC elders in dit blad.
Ik schrijf dit eind januari, terwijl er begin februari besluitvorming over het parkeervraagstuk in Bezuidenhout-West
(BZH-W) heeft plaatsgevonden. Ruim 4 jaar geleden is dit
door een actieve bewoner op de agenda gezet. En na de enquête van de gemeente onder de bewoners is het nu de
verwachting dat de vergunning-tijden per 1 april verruimd

gaan worden. Dat zou tot meer parkeerruimte voor de bewoners moeten leiden.
Een wijkbewoner heeft gelukkig aangeboden om de wijkvereniging te willen helpen met het onderhouden van
www.bzhw.nl en ook hiermee gaan we dit voorjaar aan de
slag!
De wijkvereniging is ook aangeschoven bij de studies voor
het Beatrixkwartier/Utrechtsebaan die vanuit het Central
Innovation District (het gebied tussen de 3 Haagse stations)
door de gemeente worden verricht. De acht wijkberaden in
dit gebied hebben zich verenigd om de leefbaarheid van de
bewoners onder de aandacht te brengen. Jacob Snijders
vertegenwoordigt deze acht wijkberaden (waarbij bijna
50.000 bewoners betrokken zijn).
Stichting ‘KunstVerbind’ begint eind februari het project Lopend Buurtje in BZH-W. Kijk op www.bzhw.nl en op
www.kunstverbind.nl voor meer informatie over dit verbindende project voor en door bewoners uit BezuidenhoutWest.
In het voorjaar zullen we een (waarschijnlijk digitale) ledenvergadering organiseren. Behalve de verantwoording en
ons jaarverslag zullen de leden dan bepalen, waar het bestuur de aandacht op moet gaan richten. Word daarom lid
(www.bzhw.nl) en denk en praat mee over onze fijne buurt!
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Straatnamen
De 1e, 2e en 3e Joan Maetsuyckerstraat lopen vanaf de Bezuidenhoutseweg in drie aaneengesloten stukken tot waar
zij in een kromming uitkomen op de Hendrik Zwaardecroonstraat.

Joan Maetsuycker,
bewindvoerder tot de dood aan toe
Tekst en illustratie: Carel Wiemers

Geboren op 14 oktober 1606 in Amsterdam, bleek
Joan Maetsuycker op school een snelle leerling te
zijn. Het was niet verwonderlijk dat hij daarna in aanmerking kwam om in Leuven rechten te gaan studeren. Nadat hij deze studie met succes had afgesloten,
stapte hij op 29-jarige leeftijd aan boord van een
schip van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) met bestemming Batavia. Daar bekleedde Joan
aanvankelijk de functie van pensionaris van de Raad
van Justitie. Kort daarop werd hij aangesteld als adviseur van de regering. In deze hoedanigheid stelde
Joan de zogenoemde Bataafse Statuten op. Dit wetboek hield tot het midden van de 19e eeuw zijn geldingskracht.

Joan Maetsuycker (1606-1678), gouverneur-generaal NederlandsOost-Indië van 1653 tot 1678.

Maetsuycker, die zich wist te omringen met zeer bekwame
medewerkers, maakte snel carrière. Twee jaar na zijn aankomst in Batavia werd hij benoemd tot lid van de Raad van
Nederlands Oost-Indië. In 1647 vertrok Joan naar Ceylon,
waar hij tot en met 1651 het gouverneurschap bekleedde.
Na zijn terugkeer in Batavia in 1653 werd hij benoemd tot
het hoogste ambt van gouverneur-generaal. Onder zijn
langdurig bewind lukte het hem de Portugezen en Spanjaarden, die zich eveneens een stuk koloniaal bewind hadden toegeëigend, vrijwel geheel uit Indië te verdrijven. Nog
steeds in functie overleed Joan Maetsuycker op 14 januari
1678 op 71-jarige leeftijd in Batavia. Met zijn 25 jaar als bewindvoerder was Maetsuycker de langst zittende gouverneur-generaal ooit. Gemiddeld bleven de koloniale
bewindvoerders niet langer dan een jaar of vier in deze
functie.
Hendrik Zwaardecroon
Als rechtgeaarde Nederlander kunnen we ons niet voorstellen dat onze verre voorvaderen de dag konden doorbrengen
zonder het troostrijke vocht, getrokken uit de gebrande

zaden van de tropische koffieplant. Een kopje van deze opwekkende en geurige drank na het opstaan, tijdens het
werk, bij een ontmoeting met anderen en ‘s avonds na de
maaltijd, kwam in Nederland pas langzaam op gang nadat
de VOC in de 17e eeuw begonnen was met de aanleg van
koffieplantages in Nederlands Oost-Indië.
Een van de mensen, die het meest heeft bijgedragen aan de
introductie van het kopje koffie in Nederland, was Hendrik
Zwaardecroon, die van 1718 tot 1725 de scepter zwaaide over
Nederlands Oost-Indië. Als gouverneur-generaal breidde hij
de koffiecultuur in de kolonie aanzienlijk uit en zorgde ervoor dat de verscheping van koffiebonen naar Amsterdam
in belangrijke mate toenam. In tegenstelling tot andere bewindvoerders rekende Hendrik Zwaardecroon niet alleen de
bevordering van de ‘simpele commercie’, maar ook de stichting van een ‘colonie van lantbouw’ tot zijn taak. Drie jaar
nadat hij zijn ambt als gouverneur-generaal had neergelegd, overleed Hendrik in 1728.
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Duurzaam Bezuidenhout

Trots op wat er is bereikt
Duurzaam Bezuidenhout zet zich al zo’n tien jaar in voor
een duurzame en leefbare wijk. En niet zonder succes, zo
blijkt ook uit een aantal recente projecten waarbij de
groep van negen enthousiaste vrijwilligers betrokken is.

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout,
Foto: Valerie Kuypers

We hebben even getwijfeld: moeten we het hier wel over onszelf
en onze resultaten hebben? Is dat niet teveel borstklopperij? En
toch zijn we best een beetje trots op wat we in tien jaar hebben
gedaan en bereikt. We hebben in ieder geval onze naam eer aangedaan en bijgedragen aan een duurzaam Bezuidenhout. Wat dat
laatste betreft zijn er misschien geen bergen verzet, maar één
steentje kan ook al heel wat losmaken. Met die overtuiging zet
een groep van negen vrijwilligers zich enthousiast in voor de wijk.
Maar nu genoeg over onszelf. Hieronder volgen kort enkele voorbeelden van projecten waarbij ook Duurzaam Bezuidenhout een
rol heeft gespeeld.
Buurtcoöperatie deelauto
24 Huishoudens in Bezuidenhout ontvingen op 1 februari de sleutel voor vier elektrische auto’s. Deze auto’s gaan ze delen in een
buurtcoöperatie. In eerste instantie is dat op proef. Over een half
jaar beslissen de deelnemers of ze hun eigen auto definitief wegdoen. Een van hen, Lauri de Boer uit de Adelheidstraat, is zeer enthousiast. “Minder autorijden, meer delen. Zo moet het.” (Lees
haar verhaal op https://www.bezuidenhout.nl/duurzaam/).
De deelauto is een initiatief van Wij Zijn Deel en wordt in onze
wijk ondersteund door Duurzaam Bezuidenhout. De werkgroep
zet zich al sinds 2017 actief in voor een elektrische deelauto voor
de wijk. Dat leidde in 2018 tot de introductie van een elektrische
deelauto van Buurauto (later MyWheels). Van deze auto maakten
zo’n 35 wijkbewoners gebruik.
Straataanpak Van Reesstraat
Een ander project dat vorig jaar van start is gegaan, is de straataanpak Van Reesstraat. Hierbij ondersteunen de gemeente Den
Haag en Rabobank 101 woningen, verdeeld over 24 verenigingen
van eigenaren (VvE’s), om te verduurzamen. Op dit moment worden de bouwtekeningen van de woningen vertaald in 3D-modellen. Straks kunnen de VvE’s zien welke investeringen in duurzame
maatregelen wat opleveren, en op grond daarvan beslissingen
nemen. Duurzaam Bezuidenhout ondersteunt dit project communicatief en met informatie. Zo is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt
van de enquête Duurzaam Haagse Hout, die mede door Duurzaam Bezuidenhout is samengesteld en uitgevoerd.
Pleinen in Oost
Inmiddels heeft de gemeenteraad de ontwerpen voor de pleinen
in Bezuidenhout-Oost in fase 3 aangenomen. Daarmee wordt Be-

De deelnemers van de deelautocoöperatie ontvangen
de sleutels van hun auto’s.

zuidenhout veel groene, openbare ruimten rijker. De trekker van
dit project is de Werkgroep Pleinen. Van deze werkgroep maken
ook Duurzaam Bezuidenhout-leden Annemiek Tromp en Melvin
Kaersenhout deel uit. Het pleinenproject zorgt niet alleen voor
een betere woonomgeving en ruimte waar buurtbewoners elkaar
kunnen ontmoeten, maar door het groen ook voor minder
hittestress.
Afval, luchtkwaliteit en bomen
Andere onderwerpen waar Duurzaam Bezuidenhout op dit moment nadrukkelijk naar kijkt, zijn afvalwerking en recycling, luchtkwaliteit, waterhuishouding (met slimme regentonnen) groen
(boomspiegels en geveltuintjes), en - met Duurzaam Den Haag naar een duurzame warmtevoorziening. Zodra daar meer over te
vertellen valt, laten we zeker van ons horen. Ondertussen kunt u
ons natuurlijk gewoon volgen op de website en Facebook.

Boomspiegel-tuiniers gezocht
Wist u dat iedereen in Den Haag in een boomspiegel een
tuintje mag aanleggen? Hiervoor is geen vergunning nodig.
Nog mooier: in veel gevallen doneert de gemeente zelfs
plantjes.
Duurzaam Bezuidenhout kan hierbij helpen met het aanvragen van een collectieve subsidie voor de wijk. Tegelijkertijd
zoeken we (groepjes) mensen die een boomspiegel willen
adopteren. Heeft u groene vingers en wilt u graag een groenere straat?
Meld u dan aan via duurzaambezuidenhout@gmail.com
PS: We zijn ook heel blij met bollen en plantjes die u zelf niet
meer gebruikt.
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EXPATS

Theme of the month:
Be generous with your time

CRISTINA POPESCU

February is already here; we are still in lockdown and travel planning is
tricky and uncertain. Going back home, having friends or family flying
over is on hold for now. Therefore, for the moment we only can make
the best of what we have.

Short

What do we have? More time. More time at home and in the immediate environment. Now the questions beg, what can we do with this
extra time? Is there a way we can put it to good use for both ourselves
but also for the ones around us? What actions can we take to get out
of this situation a bit better, slightly improved?

Bombardment – For award-winning writer Tomas Lieske, who spent his
childhood in Bezuidenhout, the post-war
period was great. The bombardment had
made the district one big playground.
Read the interview with Lieske on page
13.
■■■

The answers to the above questions will be diverse and a source of inspiration if shared. Let’s find a way to share all the great ideas and initiatives, send us an email to the below address. In the meantime, there
are some ongoing activities worth mentioning:
Want to practice your Dutch and help the environment? Then 52wekenduurzaam.nl, 52 sustainable weeks, is an excellent activity. It was
started by three entrepreneurs from the Hague and Utrecht and every
week there is a new idea to put in practice, benefiting both our wellbeing but also the wellbeing of our environment. It is fun, easy and
brings into attention all the small details we can tweak in our lives to
make a difference for the better.
Another great social initiative in Bezuidenhout is coming from two of
our neighbors: Marina, a track-and-field and a marathon athlete, and
Patricia, a certified Zumba instructor, who observed the sedentary lifestyle the majority of us are adopting and started an activity against
this. They have been organizing outdoor sport sessions for children
and young teenagers, focusing on resistance, toning exercises and
sport games. The sessions (dependent on the latest COVID regulations)
take place on Sundays at 11:00 in the Vlaskamp park, 1 hour long and
totally free. With these sessions, they want to encourage children and
young teenagers to exercise and enjoy the beautiful surroundings of
our neighborhood. If you want to join, please send them a WhatsApp
message to 0642550032.
Let us end with a challenge! How well do you know the neighborhood
and also how well do you normally pay attention to your surroundings? Take a look at the picture and let us know where was this taken.
In case you do not recognize it, you will have an additional purpose for
your next walk.

■ ■ ■ Commemoration – Due to the lockdown, for the first time in its 75-year history, no public is welcome at the
commemoration of the bombing of 3
March 1945. However, the events can be
followed via livestreams. For links to the
websites, see page 19.
■ ■ ■ In memoriam - Bram van der Vlugt,
a famous actor who gained national
fame in his role as Saint Nicholas, died
late last year of corona. Van der Vlugt
(86) spent the war years in Bezuidenhout, after he and his family had to leave
their home in Scheveningen. Page 9.
■ ■ ■ High-rise buildings – The municipality of The Hague wants to build 25,000
new homes over the next 20 years. Part
of it in Bezuidenhout, which grows from
17,000 to 37,000 inhabitants. But the municipality does not pay attention to the
extra facilities that are needed for this,
such as schools, general practitioners,
greenery, sports facilities and playgrounds. What awaits us, you can read on
pages 16 and 17.

For more news check
www.bezuidenhout.nl

Would you like to find out more about a specific topic from our
neighborhood? Please send us an email to
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

B e z u i d e n h o u t n i e u w s F E B R UA R I 2 0 2 1

31

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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