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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. De volgende uitgave
van Bezuidenhout Nieuws, nr. 78, 
verschijnt in de week van 27 september/
1 oktober 2021.
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Cristina Popescu, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

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
(070) 205 25 60
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.
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Op de cover
Koning Willem Alexander bracht op 1 juni per fiets, want om de hoek van pa-
leis Huis ten Bosch, een werkbezoek aan het Spaarwaterveld; een onverwacht
grote verrassing voor de schoolkinderen die daar speelden. Oud-voorzitter
Jacob Snijders leidde de koning rond en vertelde hem over het project Right to
Challenge, waarbij de wijk klussen overneemt van de gemeente als dat beter
en goedkoper kan. Zo kwam het beheer van de groenvoorziening van het
Spaarwaterveld en het Koningin Sophiepark in handen van het wijkberaad.
Het gras wordt ’s nachts door eigen robots gemaaid (zie elders in dit blad) en
de speelgoeduitleen, vroeger in handen van Haags Hopje, wordt nu verzorgd
door vrijwilligers uit de wijk.

En verder:



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

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

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



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  J U N I  2 0 2 1 5

Wethouder Balster had het zo mooi bedacht. Nieuwe re-
gels die de negatieve effecten van verkamering tegen zou-
den gaan. Verkameren is namelijk een doorn in het oog van
de politiek. Grootschalige verkamering leidt tot overbewo-
ning met alle gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale
cohesie in woonwijken. In een aantal buurten is al sprake
van overbevolking en dit dreigt in andere wijken ook te ge-
beuren. Ga maar na: vorig jaar is van alle verkochte wonin-
gen in Den Haag 40% gekocht door particuliere
investeerders. Veel van deze woningen gaan voor veel geld
in de verhuur, maar als het even kan worden ze ook opge-
splitst in kleinere kamers. 

De nieuwe regels van wethouder Balster zijn al heel wat
strenger dan de oude. Zo is een vergunning voor verkame-
ring nodig als iemand een woning wil omzetten naar on-
zelfstandige woonruimte voor 3 of meer personen. Dit was
4 of meer personen. En het is niet toegestaan om een wo-
ning voor meer dan 8 personen te verkameren. Een woon-
ruimte moet minimaal 18 m² zijn en er gelden strenge

eisen ter voorkoming van geluidsoverlast. Daarnaast is ver-
kameren niet toegestaan in woonwijken met een gemid-
delde WOZ-waarde van € 199.000 of in woonwijken waar
5 % of meer van het totale woonaanbod gebruikt wordt
voor onzelfstandige bewoning door drie of meer personen. 

Wethouder Balster stuurde deze nieuwe regels naar de ge-
meenteraad en kreeg stevige kritiek waar hij niet op wilde
ingaan. Maar met een reeks amendementen heeft de raad
de wethouder gedwongen harder in te grijpen. Robert Bar-
ker, gemeenteraadslid voor de Partij van de Dieren, legt uit:
“Wij zijn niet per sé tegen verkameren. Maar de strengere
regels van Balster richten zich met name op één van de
wettelijke argumenten om verkamering tegen te gaan:
schaarste op de woningmarkt. Wat de wethouder liet lig-
gen is om te kijken naar het andere wettelijke argument,
namelijk de gevolgen voor de leefbaarheid in woonwijken.
En dat gemis hebben we gerepareerd. Als partij staan wij
voor een prettige omgeving voor mens, natuur en dier. Het
schaarse groen in Den Haag dreigt door te veel mensen te

Verbod op verkamering in Bezuidenhout verlengd

Het opsplitsen van woningen in aparte kamers, het zogeheten verkameren, is sinds vorig jaar juni verboden in
heel Den Haag. Het was wachten op nieuwe aangescherpte regels rondom het verkameren. En deze regels zijn er
nu. Hiermee komt een einde aan het totale gemeentebrede verbod. En toch, in Bezuidenhout blijft verkameren
vooralsnog verboden. Met dank aan het amendement van de Partij van de Dieren en de VVD. 

Tekst: Mark Hoogland

Wethouder Balster stevig aangepakt 
door gemeenteraad om verkamering

Het is raadslid Robert Barker gelukt
de stop op verkameren in Bezui-
denhout tijdelijk te verlengen.
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worden gebruikt, of groen lijkt steeds vaker te moeten wij-
ken voor gebouw of de auto. Wat mij betreft is het heel
simpel: als er steeds meer mensen op een vierkante kilo-
meter komen te wonen en er wordt niets gedaan aan
goede voorzieningen, dan creëren we problemen. De wet-
houder wilde er niet aan dat er een verband is tussen het
verdichten van de stad en de druk op de leefbaarheid, ter-
wijl die er duidelijk wel is.”

Verdichting
Het wijkberaad Bezuidenhout bedacht een wegingsfactor
voor de verdichting van een wijk in relatie tot de leefbaar-
heid. Dit werd opgepakt door de gemeenteraad en vanuit
verschillende politieke partijen kwam de roep om ‘verdich-
ting’ als aanvullende maatregel mee te nemen als argu-
ment tegen verkamering. Vanuit het idee: daar waar er een
hoge mate van verdichting is, daar moet minder ruimte
zijn voor verkamering. De wethouder ging hier niet in mee.
En toen kwamen de oppositiepartijen, maar ook coalitie-
partner VVD met een hele reeks amendementen om de
nieuwe regels aan te scherpen.

Barker: ‘Alle amendementen werden ontraden. Balster had
goede regels opgesteld, zei hij. Er tegenin gaan had geen
zin. Maar gelukkig waren er meer partijen die zich zorgen
maakten om de leefbaarheid en samen hebben we kunnen
regelen dat het verbod op verkameren in een aantal wij-
ken, waaronder Bezuidenhout, tijdelijk wordt verlengd. We

hebben kunnen afdwingen dat er eerst een onderzoek
komt naar het verband tussen verdichting en leefbaarheid.
En ik zie de uitkomst van het onderzoek positief tegemoet.
Er is al zoveel onderzoek beschikbaar dat het verband aan-
toont. Wat ons betreft kan de wethouder niet anders dan
met aanvullende regels komen. De verlenging van het ver-
kamerverbod geeft hem mooi de tijd daar nog eens goed
over na te denken. Voor het einde van dit jaar hopen we
het hier weer met de wethouder over te hebben. Tot die
tijd is er een stop op verkamering in Bezuidenhout.”

Gevolgen voor Bezuidenhout
Als wordt vastgehouden aan 5% verkamering ten opzichte
van het totale woningaanbod, dan betekent dit dat er nog
24 woningen in Bezuidenhout ‘verkamerd’ zouden mogen
worden. Nu komen er steeds meer woningen in Bezuiden-
hout bij. Dat zou kunnen betekenen dat er dan ook meer
woningen verkamerd mogen worden in de toekomst. Maar
dat gebeurt niet. De 5%-regel blijft uitgaan van het totale
woningaanbod op 1 januari 2021. Ook heeft de raad be-
paald dat de ‘middeldure woningvoorraad’ (met een ge-
middelde WOZ-waarde van € 310.000,-) beschermd moet
worden tegen verkamering. Bezuidenhout heeft daar niets
aan. De gemiddelde WOZ-waarde van onze wijk ligt name-
lijk op € 318.000,-. 

Ondanks de verlenging van het verkamerverbod is Bezui-
denhout nog niet gevrijwaard van verkamering. Alles
hangt af of wethouder Balster gevoelig is voor aanvullende
regels. Bezuidenhout is een wijk met een hoge verdichting,
maar of verkamering helemaal van de baan is, blijft af-
wachten.   

Stemgedrag voor tijdelijke verlenging van stop op verkamering 
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Dit is het verhaal van een wastafel. Een nogal treurig ver-
haal, waarvan het nog maar de vraag is of het ooit goed
af zal lopen. Het einde is ongewis en waar het verhaal
begint, is ook lang niet zeker. En ik moet iets bekennen:
ook ik heb lang niet omgekeken naar die wastafel in de
De Sillestraat, op de stoep, aan de voet van een beuk. Het
is ook een onooglijk geval dat zich niet van zijn beste
kant laat zien: de onderkant boven, in jaren ’70-vaal-
groen, in zijn hoogtijdagen ongetwijfeld omlijst met te-
gels versierd met bruin bloemmotief.

Nog een bekentenis: het duurde even voor ik actie onder-
nam. Een verdwaalde snoepwikkel, een leeg blikje, die
raap je in een ommedraai van straat en een vuilnisbak is
nooit ver weg (maar vaak wel erg vol). Een wastafel is
toch andere koek: geen zwerfvuil, hij ligt op straat, maar
zwerft niet (alleen schilders die ter plekke een steiger
moesten plaatsen, schoven hem een halve meter ter-
zijde). Dak- en thuisloos, maar geen Leger des Heils om
te schuilen. Geen ombudsman om bij te klagen of een
handtekeningenactie van Amnesty International. Een
wastafel heeft geen mensenrechten.

Gelukkig is er hoop: de BuitenBeter-app. Bezuidenhou-
ters (en natuurlijk alle Hagenaars) kunnen in de app een
foto nemen van alles wat op straat niet thuishoort, van

de usual suspects hondenpoep, zwerfvuil, graffiti en on-
kruid tot kapotte speeltoestellen en zelfs de eikenproces-
sierups. En wastafels natuurlijk, al is het slechts in de
rubriek ‘overig’.

De redding is nabij. Maar: na één melding om buiten
beter te maken: de arme wastafel ligt nog op zijn plek.
Nog maar eens een melding: weer geen resultaat. Dan
maar de gemeente Den Haag via Twitter gewaarschuwd.
Daar krijg je weleens antwoord. En inderdaad: ‘We heb-
ben er meteen weer een melding van gemaakt, zodat dit
zo snel mogelijk opgeruimd kan worden.’ Dat was op 7
mei, op moment van schrijven, eind mei, lag-ie er nog.
Dan maar een directe melding naar de gemeente, geen
app, wel een website: https://www.denhaag.nl/nl/mel-
dingen.htm. En als het de afvalophalers niet zijn die nu
dan toch in actie komen om de wastafel een waardig
einde te bezorgen, dan is het afvalwethouder Hilbert
Bredemeijer in eigen persoon die voor reddende engel
kan spelen. Gevraagd naar de afvalpuinhoop in de hele
stad, zei hij in AD Haagsche Courant: “Ik neem dit elke
dag mee naar huis.” Dat komt mooi uit. Hij moet maar
eens langskomen in de De Sillestraat, misschien heeft hij
nog een wastafel nodig.

Wastafel

Te midden van de volkstuincomplexen langs het spoor naar Lei-
den liggen de natuurtuinen van de vereniging de Groene Schenk.
Dat zijn vier tuinen waar natuurvriendelijk wordt getuinierd. Bij-
zonder is ook nog dat hier jaarlijks in juni een expositie van kunst-
werken wordt georganiseerd. De Groene Schenk is zo een unieke
plek voor de buurt.
Je kunt de Groene Schenk, aan de IJsclubweg bij de Nieuwe Veen-
molen, gemakkelijk vinden want in de eerste tuin, van Dini Kuijer,
staat de opvallende damespop die elk jaar opnieuw wordt aange-
kleed door Loes Peters. Zij organiseert ook de kunstexpositie, die
elk jaar meer bezoekers trekt.
Niet iedereen weet dat dit stukje natuur waar de Schenk door-
heen stroomt, van april tot oktober vrij toegankelijk is. 
Dit jaar nemen zeven kunstenaars deel. De kunstobjecten worden
op mooie plekken in de tuinen opgesteld en zijn ook te koop. Be-
zoekers krijgen bij de ingang een mapje met info en de route
langs de kunstwerken. De expositie is dit jaar alle weekenden in
juni geopend van 12.00-17.00 uur. Steeds zijn er naast de gast-
vrouw een of meer kunstenaars aanwezig. Als gevolg van corona
is het aantal bezoekers aan een maximum gebonden.
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Kunstexpositie in de Groene Schenk



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.

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

Parels
Kom je kijken op zaterdag 11 september?

Op zaterdag 11 september a.s. organiseren we weer een superleuke Parelroute, waar ruim 

40 inwoners van Bezuidenhout hun bijzondere hobby, verzameling of passie met jou willen delen!

Kom je kijken?  Leuk als je ons volgt op Facebook of Nextdoor 👍

www.parelsvanbezuidenhout.nl 

van... Bezuidenhout
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“Als kind was ik regelmatig op de zaak en ik heb toen veel
geleerd van de chef werkplaats. Die man kon echt alles: alle
diktes en vormen aan glas snijden, gaten boren, slijpen;
noem maar op. Ik vond het prachtig om dat te kunnen en
heb in mijn jeugd altijd op de zaak gewerkt.” 

“Na de middelbare school ben ik nog een paar jaar naar de
HEAO gegaan. Ik wilde iets met toerisme gaan doen, maar
daar is het niet van gekomen. Het bedrijf van mijn vader
moest verhuizen van het Hollands Spoor naar de Binck-
horst en het kwam zo uit dat ik daarbij assisteerde. Er
moest een heel nieuw pand gebouwd worden, daar heb je
heel wat vakkennis voor nodig en die had ik met de jaren
wel opgebouwd.”

“Toen de verhuizing klaar was, ben ik niet meer terugge-
gaan naar school. Het was nog even de vraag of ik bij mijn
vader in de zaak zou komen maar dat was me te groot. Dan
zou ik een soort manager moeten worden. Ik wilde iets an-
ders en heb toen Glashandel Berserik gekocht, toen een
kleine zaak in de Constant Rebecquestraat vlakbij het Re-
gentessekwartier. Dat was overzichtelijk en zo kon ik een
soort manusje-van-alles zijn. Dat past veel beter bij me.”

“We zijn al snel naar dit pand in de Theresiastraat verhuisd.
Mijn middelste broer kwam toen ook in de zaak. Hij werkte
al met glas-in-lood en in deze omgeving zijn genoeg hui-
zen die daarom vragen. De etalage hangt er vol mee. Wat
moet een glashandel anders in zijn etalage zetten? Maar
we doen veel meer dan alleen glas-in-lood. We adviseren
over alle glassoorten, isolatieglas, spiegels, tafelbladen en
noem maar op. We installeren dat allemaal en we herstel-
len ook glasschades.”

“Dat laatste geven mensen tegenwoordig vaak uit handen
aan hun verzekeringsmaatschappij. Die hebben daarvoor
meestal contracten met grote partijen en minder met
kleine bedrijven als de onze. Maar daar staat tegenover dat
wij steeds meer renovaties doen. Oudere huizen kunnen
we van het nieuwste glas voorzien, waarbij de authentieke
sfeer behouden blijft. Daarvoor is advies op maat nodig en
daar zijn we goed in.”

“Verder zie ik dat thuiswerkende mensen hun huis anders
zijn gaan beleven. Dan valt het verkeersgeluid van buiten
opeens op en vinden ze het belangrijk dat er binnen goed
licht is. Of ze willen hun ramen beter isoleren. Meer een
kantoor aan huis dus, daarover kan ik goed adviseren en we
kunnen meteen de gewenste uitvoering in praktijk bren-
gen.”

Glashandel Berserik

Willem van Meer heeft glas-in-lood in zijn etalage 
en kan alles met glas 

“Mijn jongste broer is professor aan de universiteit, hij is de enige van ons gezin die niet in de glaswereld te-
recht is gekomen. Vroeger was het heel normaal dat hele families in het vak zaten. Mijn vader was eigenaar
van de Haagse Glashandel, dat is nog steeds een groot bedrijf. Hij is dan ook een echte zakenman.”

Bedrijvenrubriek

Tekst en foto: Marijn Smit



U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Goed voorbereid de zomer in, Goed voorbereid de zomer in, 

laat nu uw airco testen!laat nu uw airco testen!

 

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

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

Theresiastraat 130 - 2593 AS  Den Haag

Theresiastraat 109 - 2593 AD  Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos en team Douglas staan graag voor u klaar!
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Met een coverband vertolkte Tess van der Zwet (Merlot is
haar artiestennaam) muziek van groepen als Deep Purple
en Pink Floyd, toen zij door haar zanglerares op het spoor
werd gezet van het Franse chanson. De allereerste kennis-
making met Jacques Brel trof haar als een coup de foudre.
"De tranen stroomden over mijn wangen." Dacht zij er toen
nog niet direct aan zelf in het Frans te gaan zingen ("Ik was
er heilig van overtuigd dat daar in Nederland niemand op
zat te wachten"), een optreden ter gelegenheid van haar
22ste verjaardag in 2012 bracht daar verandering in. De
Franse covers die Tess Et Les Moutons Magnifiques die
avond ten gehore brachten, werden zeer enthousiast ont-
vangen. In de volgende jaren zorgden Tess en haar band
voor het ene na het andere encore op Nederlandse podia.

Achterbalkon
Toen corona vorig jaar het gewone leven tot staan bracht,
greep Tess die gelegenheid aan om zelf nummers te schrij-

ven. Geïnspireerd door een paar regenachtige dagen in Pa-
rijs werd Mon Paris de eerste pennenvrucht. Tess' tekst-
coach Sylvain Lelarge ("een onmiskenbare Fransman met
snor en baret") speelde daarbij een belangrijke rol. Op zijn
achterbalkon aan de Spaarwaterstraat zong Tess haar tek-
sten keer op keer a capella en voltooide haar eerste eigen
chanson. 

Ook bij andere nummers hielp Lelarge de Franse teksten
strak te krijgen. De meeste maakte Tess met haar Franse pi-
anist en arrangeur Guillaume Marcenac in diens Bezuiden-
houtse pied à terre aan de Theresiastraat. "Samen waren
wij daar avond aan avond aan het schrijven, soms tot diep
in de nacht", vertelt zij over het een half jaar durende crea-
tieve proces, dat met de ramen open te volgen was door
voorbij wandelende flaneurs. Het resulteerde in negen
eigen composities, waaronder een Franse ode aan La Haye.
Tess had daarvoor aanvankelijk een melodie in gedachten
die zij te veel op een ander nummer vond lijken. "Ik heb het
toen aan Guillaume gegeven en hij heeft er een heel ander
liedje van gemaakt."

Petit Paris
De vruchtbare samenwerking met Lelarge en Marcenac
vormt niet de enige reden waarom Bezuidenhout het afge-
lopen jaar voor Tess transformeerde tot Petit Paris. "Guil-
laume zorgde steeds voor pain au chocolat. En wat ik altijd
frappant vind als ik van Duinoord naar Bezuidenhout ben
komen lopen, is dat je in de Theresiastraat zoveel verschil-
lende talen hoort. Het Frans valt mij dan automatisch op."
Als Franstalige artiest kon Tess tijdens de Tour de France al-
tijd op extra belangstelling rekenen. Toen zij de Haagse cul-
tuurwethouder Robert van Asten zag aankondigen dat Den
Haag de Tour in 2024 of 2025 naar de stad wil halen, rea-
geerde zij dan ook direct enthousiast. "Als dat gebeurt, wil
ik op iedere Haagse straathoek staan zingen."
Haar eerstgeborene houdt Tess op zondag 25 juli ten doop
in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Ga voor een voorproefje naar: 

De tranen stroomden bij Tess Merlot, 
toen zij Jacques Brel hoorde

Als de Haagse chanteuse Tess Merlot volgende maand haar eerste solo-album presenteert, zal dat sommige
Bezuidenhouters al bekend in de oren klinken. Bij de hier in de wijk wonende Franse pianist/arrangeur en
Franse tekstcoach kregen de meeste nummers vorig jaar stap voor stap gestalte.

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Ronald Speijer



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen
Manicure
Manicure met lakken
Pedicure
Spa pedicure

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

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

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

DE BARBECUE 
SPECIALIST VAN
HET BEZUIDENHOUT

Traiteurslagerij Ammerlaan

l    Bestel uw groente en fruit online, gratis thuisbezorgd

l    Maak uw eigen groente/fruitbox

l    Marktprijzen en wekelijkse aanbiedingen

l    Voeg ons toe voor wekelijkse aanbiedingen Facebook.com/joesshop.nl

l    Whatsapp ons voor direct antwoord 0652 476 835)

l    Wij kopen uw spullen pas in na bestelling dus super vers!

l    Haal uw bestelling gezellig op in onze winkel en ontvang een leuk cadeau

Theresiastraat 236  - 2593 AW  Den Haag
T 070  385 36 60 - E info@joesshop.nl
M +31 6 524 768 35 - W www.joesshop.nl

De Bezuidenhoutse groenteman
Nieuwe webshop! www.joesshop.nl



Robots maaien gras Spaarwaterveld
Ze zijn al gespot, vooral door kinderen, maar het is zeker geen
speelgoed. Twee groene hondenhokken waar robot-grasmaai-
ers in zitten. Deze twee worden ‘s nachts op afstand ingezet
om het Spaarwaterveld en een deel daaromheen te maaien.
Het grasveld is bewerkt met onzichtbare lijnen zodat de gras-
maaiers hun grens weten, ze hebben beide hun eigen gebied. 
Voor de lieden onder ons die denken: “Leuk, die leen ik even
voor bij ons in de tuin”, je hebt er niets aan. Ze zijn gekoppeld
aan een app waarmee enkele mensen de grasmaaiers kunnen
bedienen. Wie denkt ‘oh dat omzeil ik wel even’, helaas, de
robot-grasmaaier schakelt zichzelf uit en wederom: je hebt er
niets aan. Deze rode wagentjes zijn speciaal aangekocht voor
dit veld, dus we hopen dat ze daar hun werk goed kunnen
doen.
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Verwarde personen

Voorbeelden hiervan zijn:

n  het niet goed verzorgen van zichzelf,
n  het huishouden niet meer kunnen bijhouden,
n  het achterlopen met rekeningen. 

Soms is het heel duidelijk maar soms gaat er veel schuil achter de
voordeur. Dit zijn de meldingen waarbij onze contacten met de
hulpverleningsinstanties heel belangrijk zijn, zoals de GGD
(https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm) en de GGZ. De orga-
nisatie die voornamelijk in Den Haag actief is, is Parnassia. Zij
hebben de expertise in huis om verwarde personen de zorg te
bieden die zij nodig hebben. Het is dan ook zaak deze hulpverle-
ningsinstanties zo snel mogelijk in te schakelen.

Uiteraard voeren wij zelf ook regelmatig gesprekken met de ver-
warde personen in ons gebied en proberen we hen te verwijzen
naar professionele hulp. In de wijk zijn verschillende instanties
actief. Zo zijn er ouderenconsulenten, maar ook een onderdeel
van Brijder (Parnassia). Door deze laatste wordt er met het project
"Achter de voordeur" een laagdrempelige en integrale begelei-
ding en ondersteuning aan Haagse burgers geboden. Door het
signaleren van verborgen leed achter de voordeur, actief opspo-
ren, contact leggen, zorg, begeleiding, dagbesteding en maat-
schappelijke participatie, heeft het project als doel om de

gezondheid en het maatschappelijk functioneren van deze doel-
groep te bevorderen. 

Er wordt getracht te voorkomen dat burgers tussen wal en schip
raken en er wordt voor gezorgd dat zij op de juiste plek en door
de juiste organisatie begeleiding, ondersteuning en/of zorg krij-
gen. Een integrale aanpak staat centraal. De visie is dat begelei-
ding en ondersteuning niet zinvol en effectief zijn als problemen
op de verschillende levensgebieden niet tegelijk worden aange-
pakt. Ook zijn er mensen aan het werk die op bezoek gaan bij
mensen die hulp nodig hebben maar hier niet aan willen. Meer
informatie: https://www.brijder.nl/ 

Mocht u zich zorgen maken om iemand in uw nabije omgeving,
dan kunt u uiteraard contact zoeken met mij als wijkagent, maar
u kunt ook bellen met 
0800-1205 (meld verward gedrag) of 
0800-0113 (zelfmoordpreventie).

Nieuwe wijkagent
Ik heb ook nog een leuk nieuwtje voor na de zomervakantie. Ik
krijg een nieuwe wijkagent aan mijn zijde. Haar naam is Sibel Ko-
nyali. Zij zal zich later zelf aan u voorstellen. Ik ben heel blij omdat
ik eerder met haar gewerkt heb. U krijgt er een gepassioneerde
wijkagent bij. 

Tekst: Mireille Bruijntjes

Column wijkagent

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws vernomen hebt, nemen de meldingen van verwarde
personen bij de politie toe. Ook ik heb deze maand weer een aantal meldingen gekregen
over verwarde personen in de wijk. U kunt hierbij denken aan mensen die het leven niet
meer zien zitten, last hebben van stemmen in hun hoofd. Maar ook soms zo in de war zijn,
dat alledaagse dingen niet meer makkelijk gaan. 



Nederlandsch Sportpark
Het complex van de Haagse architect Joh. Mutters jr. (onder
meer Grand Hotel Central aan de Lange Poten, nu onder-
deel van de Tweede Kamer, en Hotel Des Deux Villes aan
het Buitenhof, nu Pathé Buitenhof) verrees in 1896-1897,
een tijd waarin sportbeoefening steeds meer was wegge-
legd voor de gewone man. Het gebouw aan de Theresia-
straat waar nu de Hoogvliet zit, heette bij de oplevering
Nederlandsch Sportpark, maar dat sportpark heeft er maar
even gelegen. Sinds 1895 was het terrein aan de Theresia-
straat al in gebruik voor atletiek, wielrennen en paarden-
sport, maar in 1901 was het alweer gedaan met het park.
Alleen de in Den Haag populaire ruitersport verdween niet
uit de Theresiastraat: de sportzaal werd omgetoverd tot
een manege. In 1910 kwam er zelfs nog een stal bij. Het is
alweer bijna een eeuw geleden dat de sport voorgoed leek
te verdwijnen uit het voormalig Nederlandsch Sportpark: in
1925 vestigde autobedrijf Englebert zich in het complex,
dat het als hoofdkantoor gebruikte. Pas begin jaren ‘90
maakte de sport zijn comeback op het sportpark, toen de

zaal van Mutters werd opgeknapt en ingericht als fitness-
ruimte.
Mutters gebruikte als een van de eersten gewapend beton,
voor de overspanning van de grote sportzaal. Zijn monu-
mentale status heeft het Nederlandsch Sportpark ook te
danken aan het feit dat het “een zeldzaam vroeg voor-
beeld” is van een speciaal voor sport ontworpen gebouw,
zoals de gemeente Den Haag het omschrijft.

Het Hofje van Hoogelande
Dit hofje voor oudere dames bestaat al 345 jaar, maar
kwam pas ruim een eeuw geleden, in 1907, vanuit de Boek-
horststraat in Bezuidenhout terecht, aan de Johannes 
Camphuijsstraat, in een neo-renaissanceontwerp van de
Haagse architect W.B. Liefland. Begin jaren ‘80 was er nog
sprake van sloop van de kleine huisjes en toen dat lot was
afgewend, dreigde een uitbreiding met twaalf woningen,
waarvan zes midden op het terrein. Het wijkberaad voelde
zich gepasseerd en vond de uitbreiding niet passen in het
bestemmingsplan, dus draaiden de plannen uit op een op-
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De Nieuwe Veenmolen aan de IJsclubweg kent iedereen. En de Christus Triumfatorkerk, iets jonger, ook zo´n
baken in onze wijk, of je ‘m nu mooi vindt of niet. Dat ze monumentaal zijn, daar kan niemand om heen. Maar
de huizenblokken met winkels eronder aan de Laan van Nieuw Oost-Indië? En de vooroorlogse muurreclames
die hier en daar nog te zien zijn? Ook dat zijn monumenten. Onze wijk telt er in totaal twaalf en dan wonen
we ook nog eens vlak naast een lap grond die de status ‘beschermd stadsgebied’ heeft: het Haagse Bos (en
iets verderop Reigersbergen en Marlot). De helft van die monumenten is voor het hele land van belang, dus
zijn het rijksmonumenten, de andere zes zijn ook het bekijken waard, maar vooral bekend in Den Haag. Dat
zijn de gemeentelijke monumenten. De komende twee nummers zetten we onze wijkmonumenten op een rij-
tje. We beginnen met de zes Rijksmonumenten.

Tekst: John Hermse

Monumenten sieren de wijk

Het Nederlandsch 
Sportpark, nu Hoogvliet
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knapbeurt waarbij van de 36 woningen er nog 28 overble-
ven. Het monumentale belang zit ‘m in de zeventiende-
eeuwse wortels, en de sporen die deze geschiedenis heeft
achtergelaten, zoals het beeld boven de poort uit het oor-
spronkelijke hofje in de Boekhorststraat en de pomp met
siervaas in de tuin uit 1676. De tuinbank was in 1911 een ca-
deautje van regentes Emma.

Christus Triumfatorkerk
“De kerk verheft zich boven het stadsgewoel door het plaat-
sen van het hoofdvolume en de klokkentoren op een po-
dium’’, zo klinkt in de bouwkundige ambtenarentaal een
van de redenen om de creatie van architect Geert Drexhage
tot Rijksmonument te bestempelen. En dan ligt de kerkzaal
ook nog eens niet op de begane grond maar op de eerste
verdieping, wat in die tijd ook bijzonder was. Dan is er nog
het opvallende metselwerk met al die gekantelde dunne pi-
laren, waarop een betonnen draagconstructie voor het dak
lag die nog niet eerder was vertoond. Kortom: modern mo-
numentaal. De Christus Triumfatorkerk kwam in de plaats
van twee andere gereformeerde kerken: de Oosterkerk aan
de Oranjebuitensingel en de Maranathakerk aan de Van
Heutszstraat. Bij de opening op 21 maart 1962 vroeg domi-
nee Hoekstra zich tamelijk gereformeerd af of de kerk niet
te mooi, te groots en te luxueus was geworden. Aan de an-
dere kant hadden de gereformeerde opdrachtgevers Drex-
hage wel de vrije hand gegeven om af te wijken van het
bestaande stramien: zo had de kerkenraad geen aparte plek
meer in de kerkzaal. Eén wens van de architect werd niet
vervuld: een carillon in de klokkentoren: daarin kwam
slechts één luidklok met het opschrift Deo sono populum
voco – Ik luid voor God en roep het volk.

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel
Het mag in de loop der jaren een komen en gaan zijn ge-
weest van ministeries aan de rand of net buiten onze wijk,
dit departement was het eerste dat zich in Bezuidenhout
vestigde, in 1917. Geïnspireerd op het Hollands classisisme
van de zeventiende eeuw en niet zo in het oog springend,
maar wel ‘waardevol als een goed bewaard gebleven voor-
beeld van de representatieve overheidsarchitectuur uit deze
periode’, zo heette het bij de verkrijging van de monumen-

tale status in 1993, toen een grondige verbouwing achter de
rug was. Er kwamen extra verdiepingen op het gebouw en
de binnenplaats werd overkapt. Die verbouwing kreeg jaren
later nog een flinke staart, toen Economisch Zaken (zoals
het inmiddels heette) zich opmaakte om de Bezuidenhout-
seweg schuin over te steken en weer samen te gaan wonen
met Landbouw. Bezuidenhoutseweg 30 kreeg nieuwe be-
woners en wat willen nieuwe bewoners altijd? Klussen! Ar-
chitect Hans Ruijssenaars zag het met lede ogen aan. Hij
had nog zoveel lof geoogst met zijn renovatie van begin
jaren ‘90, maar stond nu aan de zijlijn. In een kort geding
probeerde hij vergeefs met een beroep op het auteursrecht
het geklus een halt toe te roepen. In 2016 trokken het Cen-
traal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en
het Sociaal en Cultureel Planbureau in het voormalige mi-
nisterie.

   Het Hofje van Hoogelande

Christus Triumfatorkerk

Het voormalige ministerie van Economische Zaken



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
In het bruisende Bezuidenhout houden diverse werkgroepen zich

bezig met ontwikkeling van en gebeurtenissen in de wijk.
Vanwege de verwachte snelle groei van de wijk met zo’n 20.000
nieuwe extra buurmensen, komen er veel vragen op de bewoners

af. Thema´s zijn bijvoorbeeld fijnstof, grondwateroverlast, 
verkamering, onderwijsmogelijkheden en speelplaatsen voor de
jeugd. Of bezonningsproblemen als gevolg van hoge nieuwbouw.

Voor Bezuidenhout Midden is het Wijkberaad op zoek naar 
vrijwilligers voor

die hun schouders onder de wijk willen zetten zodat de wijk nu en
in de toekomst fijn is om te wonen en werken.

De werkgroep vertegenwoordigt de bewoners van Bezuidenhout-
Midden. Samen met het ervaren team van Wijkberaad Bezuiden-
hout brengen we bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies uit
aan plannenmakers, ondernemers en (ambtenaren en raadsleden
van) de gemeente Den Haag. Ook zet de werkgroep zich naar be-
hoefte in om de onderlinge contacten binnen de wijk te bevorde-
ren en kan zij zelf activiteiten organiseren specifiek gericht op

Midden. Heb jij oog en oren voor de wijk? Vind je het leuk om een
zichtbare bijdrage te leveren aan Bezuidenhout (Midden)? Neem
dan snel contact op met het Wijkberaad Bezuidenhout, Erik Bolks

06-11312992 of wijkberaad@bezuidenhout.nl

Werkgroep Bezuidenhout Midden,

Elton John zong het al:
Don't you know that I'm still standing better than I ever did
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
I'm still standing after all this time
en zo voelt het precies!

We hebben een turbulent Corona-jaar achter de rug, waarin ik 2x voor langere tĳd
mĳn salon noodgedwongen moest sluiten. Maar hee?
I’m back! Picked up the pieces en ga gewoon door.
In juni ben ik jarig en begint mĳn Fifty & Fabulous jaar! 
En wie jarig is, trakteert; daarom geef ik in de maanden juni en juli 
15% korting op alle behandelingen en producten.

Bel of maak online een afspraak. (je hoeft geen lang zal ze leven te zingen)

Let’s celebrate life, look amazing and feel great!

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Vrijwilliger worden?

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

In het bruisende Bezuidenhout houden diverse 
werkgroepen zich bezig met de ontwikkeling van de wijk. 
Op de maandelijkse agenda van de werkgroep Mobiliteit
staan zaken als parkeren van (elektrische) auto's en 
fietsen, gevaarlijke verkeerspunten, openbaar vervoer, 
verkeer rondom scholen, en ook de komst van 20.000

nieuwe wijkbewoners.
Graag breiden we deze werkgroep uit met een aantal

nieuwe en enthousiaste

die enige ervaring hebben met de mobiliteitsvraagstukken
of bereid zijn zich hierin te verdiepen.

Samen met een ervaren team brengen we gevraagd en 
ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, waar mogelijk
voorzien van concrete, uitvoerbare voorstellen uit aan het

Wijkberaad Bezuidenhout en (ambtenaren en 
raadsleden van) de gemeente Den Haag.

Vind je het leuk om een zichtbare bijdrage te leveren aan
de wijk? Neem dan snel contact op met het Wijkberaad 

Bezuidenhout, Erik Bolks 06-11312992 of 
wijkberaad@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers,

Make it Different

Theresiastraat 147a, 
2593 AG  Den Haag
070 381 66 99
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Ministerie van Landbouw
In zijn beginjaren stond het nieuwe ministerie van Land-
bouw (1957) er nog een beetje verloren bij, zonder Utrecht-
sebaan voor de deur en zonder overbuurman Buitenlandse
Zaken. Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff kon het minis-
terie – het tweede in de wijk – bouwen op een plek die
braak was komen te liggen na het bombardement (de ver-
dwenen 2e Van den Boschstraat liep er dwars doorheen).
Naast Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zat de
luchtmachtstaf van het ministerie van Oorlog in het ge-
bouw, dat rijkelijk was voorzien van kunst: werken van der-
tig verschillende kunstenaars dienden niet alleen ter
verfraaiing van het ministerie, maar waren ook een soort
wegwijzers: ze beeldden de functie van de verschillende af-
delingen uit. Dichter Adriaan Roland Holst bedacht de
namen van een aantal hoofdvleugels en schreef er een toe-
passelijk kwatrijn bij. De secretaris-generaal, de hoogste
ambtenaar van het ministerie, troonde onder een pla-
fondschildering van M.C. Escher. Friedhoff gaf de aanzet tot
de regeling waarbij een percentage van de bouwsom aan
kunst besteed moest worden. Dat dit in het ministerie van
Landbouw zo ruimhartig werd toegepast dat het complex
een Gesamtkunstwerk werd genoemd, is een van de rede-
nen waarom het in 2014 op de lijst met Rijksmonumenten
kwam te staan. Daar kwam dan nog bij dat door de ‘monu-
mentale opzet’ en de ‘traditionalistische architectuur’ het
ministerie ‘de macht en de waardigheid’ uitstraalde die in
de tijd van de wederopbouw nog aan het staatsgezag werd
toegekend, valt te lezen in de motivatie om het gebouw
een Rijksmonument te maken. Tegenwoordig huizen in het
complex, na een renovatie, twee ministeries: Economische
Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit.  

De Nieuwe Veenmolen
De Nieuwe Veenmolen moest in 1654 de poldermolen aan
de Trekvliet, die ooit de Oude Veenmolen heette, een
handje helpen om de Veen- en Binckhorstpolder te bema-
len, samen met molen De Vlieger in Voorburg. Een andere
naam was de Boschmolen, omdat de Molensloot, waar-
langs later de Carel Reinierszkade kwam te liggen, de

nieuwe molen verbond met de vaart langs het Haagse Bos.
Doet het kappen van bomen tegenwoordig in de hele stad
de gemoederen hoog oplopen, bij de plannen voor de
nieuwe molen in de zeventiende eeuw waren het ook hoge
bomen die een sta-in-de-weg leken te zijn. De eigenaar van
de naburige Buitenplaats De Loo was bang dat zijn hoge
bomen weg moesten om de nieuwe molen genoeg wind te
laten vangen. Uiteindelijk konden zijn bezwaren worden
weggenomen en verrees de molen op de plek waar hij nu
nog staat. Begin jaren vijftig kwam de Nieuwe Veenmolen
in handen van een aannemerscombinatie die de molen op-
knapte en er een ontvangstruimte en een vergaderzaal
voor hoge heren uit de bouwwereld van maakte. Tegen-
woordig zit in de molen restaurant Christian.

Het ministerie van Landbouw

De Nieuwe Veenmolen
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Uit hoeveel leden bestaat het bestuur en wat is de taak-
verdeling?
Er zijn momenteel acht bestuursleden en er is niet echt een
vaste taakverdeling. We vergaderen één keer per maand,
opereren als team en bespreken wie wat op zich neemt. We
doen dit als vrijwilligers naast ons reguliere werk. Zo werkt
Ella voor een aantal kleine(re) uitvoeringsorganisaties bin-
nen de overheid en is Nico specialist beleggingen bij een
bank. Sommige bestuursleden hebben ook zitting in een of
meer van de werkgroepen en zijn daar vaak het aanspreek-
punt van. De taken van de voorzitter van het Wijkberaad
zijn met name de vertegenwoordiging naar buiten toe op
diverse platforms en het onderhouden van het contact met
de wijkbewoners.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is al twee jaar
bezig. Hoe kan het dat er nog steeds geen nieuwe voorzit-
ter is? En wat heeft het bestuur gedaan om die te vinden?
We hebben gezocht in onze eigen contacten en netwerken,
binnen de werkgroepen en ook met advertenties in Bezui-
denhout Nieuws. Daarmee bereik je immers iedereen in de
wijk. We hebben een aantal reacties gehad. We vragen zo
iemand dan om eens mee te draaien om te kijken of het
hem/haar echt wat lijkt. Er is op die manier een aantal
nieuwe bestuursleden bijgekomen, maar helaas geen
nieuwe voorzitter. Meerdere kandidaten hadden wel vol-
doende capaciteit maar te weinig tijd. Inmiddels werken
we wel met een ‘technisch voorzitter’, die de vergaderingen
leidt. Leuke bijkomstigheid is dat we via onze wervings-

campagne ook een bestuurslid vonden voor Bezuidenhout-
West.

Jacob Snijders is 11 jaar lang een geweldige voorzitter ge-
weest. Is het daardoor extra moeilijk iemand te vinden die
hem wil/kan opvolgen?
Jacob heeft een grote dossierkennis, is ingevoerd in de
Haagse politiek en heeft een groot netwerk. Hij is proactief
en een visionair, wat belangrijk is in overleggen met bij-
voorbeeld de gemeente en projectontwikkelaars. Jacob be-
steedt veel tijd aan zijn werkzaamheden, ook door de vele
grote ontwikkelingen en plannen in de wijk (denk aan de
plannen voor de hoogbouw van het CID, de verkamering
enz.). Je moet steeds weten hoe de bal gaat rollen en be-
reid zijn dossierkennis op te bouwen. Zo’n voorzitterschap
vergt ook veel van je karakter, je moet een sterke persoon-
lijkheid zijn. Je moet bovendien bij alle overleggen en ver-
gaderingen daarover vanaf het begin aanwezig zijn om de
belangen van de wijk goed te behartigen. Wie kan en wil
dat als nieuwe voorzitter op zich nemen?

En hoe dan nu verder?
In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter hebben we ons
in de vergaderingen afgevraagd hoe we nu verder moeten.

Nog steeds geen nieuwe 
voorzitter wijkberaad

Eind mei stopte Jacob Snijders na elf jaar als voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout. Het is het bestuur
na meer dan twee jaar zoeken nog altijd niet gelukt een nieuwe voorzitter te vinden. Hoe moet dit nu ver-
der? Een vraaggesprek hierover met de bestuursleden Ella Schepel (secretaris) en Nico Wijburg (penning-
meester).

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Jos Heymans

Vervolg op pagina 23

Ella Schepel en Nico Wijburg
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Vragen we te veel? De taken van de voorzitter zijn heel om-
vangrijk en ingewikkeld geworden. We kwamen tot de con-
clusie dat we daarom tot een andere taakverdeling zouden
moeten komen, waarbij een deel van de taken van de voor-
zitter wordt overgenomen door bestuursleden. Tijdens een
wandeling in het Haagse Bos met Jacob spraken wij (Ella
en Nico) verder met hem over een nieuwe constructie. Punt
van overweging daarbij was ook dat het Wijkberaad met
één gezicht naar buiten moet treden en niet moet worden
uitgespeeld in de voortgang van de grote projecten. Hoe
gaan we het inrichten, wat kunnen wij van hem overne-
men en wat niet? Zo zijn we op een ‘organische’ manier ge-
komen tot een voorlopige tussenvorm. 

Hoe ziet die tussenvorm eruit?
Gelet op de gemeentelijke plannen met de wijk en de be-
langen daarbij van de bewoners, vinden we het belangrijk
dat we de (moeizaam) verworven positie als serieuze ge-
sprekspartner blijven vasthouden. Daarom hebben we
Jacob gevraagd na mei, als hij geen deel meer uitmaakt
van het bestuur, om tegen een redelijke vergoeding het
‘zware’ politieke werk te blijven doen (CID, verkamering, in-
frastructuur enz.). Hij heeft daartoe een volmacht van het
bestuur en er zijn afspraken gemaakt over zijn werkzaam-
heden. De overige taken zoals de verantwoordelijkheid
voor de sociale cohesie en communicatie in de wijk, de or-
ganisatie Parels en de vrijmarkt, worden overgenomen
door de bestuursleden. Het bestuur blijft eindverantwoor-
delijk en na een jaar zal de nieuwe constructie geëvalueerd
worden. 

Blijft het Wijkberaad wel actief naar een nieuwe voorzit-
ter zoeken?
We blijven actief op zoek naar nieuwe bestuursleden en
hopen zo dat daaruit iemand op termijn tot voorzitter kan
uitgroeien. Ook de wijkbewoners kunnen helpen: ga bij je-
zelf te rade, zou je dit werk willen en kunnen doen, of mis-
schien ken je zo iemand? We wonen in een prachtige wijk
waar veel bewoners zich actief inzetten. Zo zijn er wel 20
werkgroepen en meer dan 250 vrijwilligers. Wij als Wijkbe-
raad doen ons best de bewoners zo goed mogelijk een
stem te geven en denken op deze manier voor de komende
tijd de beste oplossing te hebben gevonden.

Vervolg van pagina 21

Tijdens de bewonersvergadering van 31 mei is Jacob
Snijders afgetreden als voorzitter van het wijkberaad.
Zijn termijn zat er na tien jaar ruimschoots op. Namens
de gemeente Den Haag kreeg hij de stadsspeld uitge-
reikt voor het vele werk dat hij als vrijwilliger heeft ge-
daan. Ook scheidend penningmeester Aad Tulling
kreeg de speld. Van de werkgroep Oost kreeg Snijders
een doos vol cadeautjes, waaronder dit alleszeggende
straatnaambordje.

Stadsspeld voor scheidend voorzitter

Heb jij interesse in het wel en wee van Bezuidenhout
en haar bewoners en oog voor de langere termijn? Of
heb je belangstelling voor infrastructurele projecten
en wellicht zelfs ervaring daarmee? Ben jij een team-
speler en een netwerker? En kun je tijd vrijmaken? 

Neem dan contact op met ons via 
wijkberaad@bezuidenhout.nl 

Het Wijkberaad zoekt bestuursleden
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Kessler Stichting wil deuren van Schenkweg 60 openen

Mimoun Zanzan: een manusje-van-alles in Bezuidenhout-West
Mimoun groeide op in Nador in Noord-Oost Marokko, een paar kilometer van de plaats waar in 1961 ook de 
Rotterdamse burgemeester Aboutaleb geboren werd.

Sinds november wonen 90 mensen, die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben, in een voor hen verbouwd
pand aan de Schenkweg. “Het was de bedoeling om de buurt vooraf een beeld te geven van wat er in het pand ge-
beurt, maar door Covid 19 moest afstand bewaard worden”. Aan het woord is Linda Luckel, die als trajectonder-
steuner in het pand werkt en die enthousiast over haar “leuke werk met pechvogels” vertelt.  

Bezuidenhout-West Nieuws

Met alle 90 cliënten is een trajectplan ge-
maakt over de stappen, die ze gaan zetten
naar weer een ‘normale’ woonsituatie en
Linda begeleidt acht van hen bij de uitvoe-
ring van hun trajectplan. De 34 vrouwen
en 56 mannen leven op gescheiden etages
en slapen in slaapzalen met twee, maar
vooral met vier of zes mensen.

Het streven van de Kessler stichting is dat
mensen zo kort mogelijk, maar maximaal
twee jaar in de tijdelijke opvanglocatie
vertoeven. De gemiddelde verblijfsduur
van de cliënten is nu ongeveer een jaar. Als
het traject doorlopen is, eindigt voor een
cliënt het leven op de ‘bad-bed-brood loca-
tie’. Dan heeft, als alles goed verloopt, de
cliënt weer een eigen dak boven het hoofd
, de privacy weer terug en rust in een
eigen omgeving. Soms ook stromen cliën-
ten door naar andere opvang.
In principe hebben de cliënten een dagbe-
steding (werk, opleiding, vrijwilligerswerk

etc.) en de maaltijden worden meestal ge-
bracht. Als men wil, en zeker op zondag,
bestaat de mogelijkheid om zelf te koken. 

Linda hoopt dat versoepeling van de Co-
rona -maatregelen snel kan gaan leiden
tot een nadere kennismaking met de
buurt. Volgens haar missen de bewoners
dit ook en op de vorige locatie, aan de
Sportlaan, heeft ze gezien dat dit goed
werkt. Een eerste succesje was, dat een
gezin uit de buurt op uitnodiging naar de
opvanglocatie is gekomen, om samen met
een aantal bewoners het Suikerfeest te
vieren. 

Hoe dan ook, de bewoners aan de Schenk-
weg hebben er in een keer 90 buren bij ge-
kregen, wat betekent dat er ook af en toe
iets fout kan gaan. Om alles zo soepel mo-
gelijk te laten verlopen, wordt er elke zes
weken in een begeleidingscommissie (met
gemeente, buurtbewoners, Kessler Stich-

ting, Voor Welzijn, politie en de Wijkvereni-
ging) overlegd over de ontwikkelingen
rondom de Schenkweg 60. 

Omdat het moeilijk was om in het Rifge-
bergte een bestaan op te bouwen, vertrok
Mimoun op zijn twintigste naar West-Eu-
ropa. Hij werkte als bouwvakker in Spanje,
Frankrijk en België, was als toerist even in
een besneeuwd Nederland, maar hij vond
het hier te koud. Daarna werkte hij nog
drie jaar in een slachthuis in Duitsland.
Tussendoor vertoefde hij regelmatig een
tijd in Marokko. 
35 Jaar geleden kwam hij naar Nederland,
werkte een tijd in het Westland, trouwde
hier en startte met zijn toenmalige echt-
genote een winkel in handgemaakte siera-
den in de Prins Hendrikstraat. Na de
scheiding heeft hij de winkel verkocht. Het
plan voor eenzelfde winkel in Marokko
strandde vervolgens en toen werd hij huis-
meester bij het ministerie van Justitie in
Den Haag. In 2015 werd hij om medische

redenen afgekeurd en sindsdien stort Mi-
moun zich op het vrijwilligerswerk. Sinds
hij met zijn vrouw en vier kinderen in de
wijk woont, geeft hij taekwondo-lessen
aan kinderen en beheert hij twee dagen in
de week het Haags Hopje, een mooie
speelplek voor kinderen achter het wijk-
centrum. Hij zoekt nog een medebeheer-
der, dan zouden de kinderen hier vier
dagen per week onder toezicht kunnen
spelen. Verder werkt hij nu aan de inrich-
ting van Kindercity, een groenten- en krui-
dentuin voor de buurt, die hij graag met
een aantal kinderen wil gaan onderhou-
den. Regelmatig is hij ook in het wijkcen-
trum te vinden, alwaar hij - altijd met een
vriendelijke lach - allerlei klussen opknapt.
Mimoun voelt zich helemaal thuis in Be-
zuidenhout-West en aan het Nederlandse
weer is hij inmiddels ook gewend.

Linda Luckel voor de atoomschuilkelder, die zich
ook nog op de Schenkweg 60 blijkt te bevinden.
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Door een misverstand stond er vorige keer een foto van de
oude situatie in de wijkhuiskamer in het blad. Dit keer een
foto van hoe het er nu uitziet. Als de Corona-maatregelen
het toelaten willen we op 10 juli de huiskamer officieel ope-
nen. Hopelijk kunnen we er dan ook met zijn allen daad-
werkelijk gebruik van gaan maken.

Voortuinen
Op 5 juni heeft, na veel voorbereidend werk, de voortuinen-
actiedag in de Jan van Riebeekstraat plaats gevonden.
Samen met Haag Wonen, de Gemeente, Voor Welzijn en
Operatie Steenbreek/ Duurzaam Den Haag heeft de wijk-
vereniging eerst een voorbeeldtuin aangelegd en vervol-
gens alle bewoners met voortuinen benaderd. Voor
plantjes, aarde, afvoer van stenen en tuinafval is gezorgd.
Aangezien dit stuk eind mei geschreven is, kan het resul-
taat niet gemeld worden. Bij succes van deze actie zal in
2022 een andere straat centraal staan. 

Kunst
De twee enthousiaste Kunst Verbinders hebben de wijk in 4
stukken opgedeeld (zie: kunst verbind.nl / lopend buurtje).
Bij heel wat mensen in de wijk is inmiddels een doosje in de
brievenbus gevallen. Via de website kunt u meedoen aan
een leuke, creatieve én nuttige wijkactiviteit. Het eerste re-
sultaat van Kunst Verbind is in mei gepresenteerd en te
zien in het raam van het wijkcentrum. 

Lief & Leed
Het initiatief vanuit de gemeente om de bewoners in een
straat even stil te laten staan bij buren, die iets heel leuks
of iets heel vervelends hebben meegemaakt, wordt goed
opgepakt in Bezuidenhout West. In de afgelopen tijd zijn de
Van den Boschstraat en de Schenkkade een Lief en Leed
straat geworden. Dit betekent dat er inmiddels zes straten
in onze wijk bij dit initiatief zijn aangesloten.

Ledenvergadering
De beloofde ledenvergadering ligt nog steeds in het ver-
schiet. We komen hier snel op terug. Word daarom lid (ga
naar bzhw.nl) als je actief wil meepraten over de richting,
die we met de wijk op zouden moeten gaan. Een eerste
aanzet is al gedaan door een paar bewoners van de Schenk-
kade om deze hoognodig te laten opknappen. We gaan
hierover in gesprek met ons stadsdeel. En natuurlijk hoop ik
van harte dat iedereen in onze wijk lid wordt!! 
Blijf gezond en blijf een beetje op elkaar letten!

Huiskamer volgende maand officieel open

     

Langzaam keren we weer terug naar het normale leven en kunnen we ook weer in
het echt elkaar gaan ontmoeten. Eindelijk. Intussen zitten we zeker niet stil.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar/voorzitter wijkvereniging
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Ofschoon de naam van deze in de afgelopen eeuw
illustere laan, met in het midden een dubbele bo-
menrij, anders doet vermoeden, heeft deze niets te
maken met ons koloniaal verleden. Als een reiziger
uit Den Haag in de zeventiende eeuw de door-
gaande weg naar Voorburg vroeg, werd hij verwe-
zen naar de Laan van Nieuw Oostinje, zoals die
toen in de volksmond werd genoemd. Deze naam-
geving was ontstaan naar aanleiding van de her-
berg en uitspanning “Nieuw Oostinje”, gelegen op
de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de oude
Wervelaan. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat Den
Haag daarom de inmiddels ingeburgerde naam
‘Laan van Nieuw Oostinje’ officieel aan deze door-
gangsroute gaf. 

De Laan van Nieuw Oost-Indië loopt van de Benoordenhoutseweg tot aan de grens met Voorburg bij het spoorweg-
viaduct, waar deze doorgaande verkeersweg overgaat in de Laan van Nieuw Oosteinde. Voor de Graven van Holland,
die in de Middeleeuwen op het Haagse Binnenhof zetelden, was deze route van groot belang voor de noodzakelijke
verbinding met het achterland. Deze langgerekte verkeersader werd de Wervelaan genoemd vanwege het oorspron-
kelijke robuuste Middeleeuwse kasteel van de familie Van den Werve. Alleen het Park de Werve en de Van der Wer-
vestraat met het daar gelegen landhuis herinneren nog aan het in 1801 afgebroken kasteel. Met het verdwijnen van
de hofstede raakte de naam Wervelaan in onbruik. Het Haagse gedeelte van de verkeersroute kreeg later de naam
Laan van Nieuw Oost-Indië, het Voorburgse stuk werd Laan van Nieuw Oosteinde genoemd.

Alleen Voorburg houdt vast aan de oude naam
Laan van Nieuw Oosteinde 

Straatnamen

Van Oostinje naar Oosteinde
Twee eeuwen later, toen de taveerne al geruime tijd in de
vergetelheid was geraakt, ontstond onder de Haagse stads-
bestuurders discussie over de naam Oostinje. Vermoedelijk,
zo dacht men, was de naam van de voormalige herberg een
verbastering van ‘Nieuw Oosteinde’, zoals de stad ook een
Westeinde en een Noordeinde kende. Daarom besloot het
stadsbestuur de laan om te dopen in Laan van Nieuw 
Oosteinde.

Aanvankelijk leek de rust op het gemeentehuis terugge-
keerd. Maar al gauw begon men zich opnieuw druk te
maken over de naamgeving. In 1894 wilden de Haagse
stadsbestuurders zoveel mogelijk recht doen aan de ge-
schiedenis. Na heftige discussies besloot men het naam-
bordje te veranderen in Laan van Nieuw Oost-Indië. Alleen
Voorburg deed niet mee en handhaafde voor de verkeers-
weg op haar grondgebied tot op de dag van vandaag de
naam Laan van Nieuw Oosteinde.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Het kasteel De Werve aan de toenmalige Wervelaan, die later de
naam Laan van Nieuw Oosteinde kreeg, zoals die er na een verbou-
wing van de oorspronkelijke Middeleeuwse burcht in de achttiende
eeuw uitzag. De aanvankelijke ophaalbrug werd vervangen door
een vaste stenen brug. In plaats van de hoge stenen muur kwam er
een smeedijzeren hekwerk op stenen pijlers, waar bovenop sierva-
zen werden geplaatst. De twee gebouwen werden voorzien van
hoge en brede ramen.
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Duurzaam Bezuidenhout

Van Loon woont al 45 jaar met veel plezier in de Van Reesstraat.
“Het is een rustig straatje dat van niks naar nergens loopt, omdat
er geen doorgaand verkeer is. En het is een van de weinige straten
in Bezuidenhout die aan beide kanten huizen met een voortuin
heeft.’ 
Als een van de koplopers in de Van Reesstraat, denkt Van Loon
met de gemeente mee hoe de verenigingen van eigenaren (VvE’s)
in zijn straat kunnen verduurzamen. “Om de wereld leefbaar te
houden zullen we zuinig moeten omgaan met energie en op den
duur van het gas af moeten. Als we die slag niet maken, loopt het
spaak ben ik bang.”

Ontzorgen
Die gedachte sluit naadloos aan bij het doel van de gemeente om
in 2030 energieneutraal te zijn. Met de straataanpak in de Van
Reesstraat wil de gemeente zicht krijgen op hoe je een fiks aantal
woningen in een straat versneld kunt verduurzamen en voorbe-
reiden op de overgang naar duurzame energie. Een vergelijkbaar
project loopt in Scheveningen. 
Van Loon voorspelt dat dat geen makkelijke operatie wordt. Veel
eigenaren beseffen wel dat het verduurzamen van een woning
voordelen oplevert, maar vinden het ook ingewikkeld. Dat geldt
zeker binnen een VvE waar meer eigenaren moeten instemmen.
Met de straataanpak wil de gemeente de VvE’s in de Van Rees-
straat vooral ontzorgen en helpen de eerste stap(pen) op het pad
van verduurzamen te zetten. Dat begint met begeleiding en ad-

Gemeente helpt VvE’s Van Reesstraat verduurzamen
In de Van Reesstraat ondersteunt de gemeente 24 VvE’s om te verduurzamen. Nog niet alle 101 woningeigenaren hebben
zich aangesloten bij deze straataanpak, maar Michel van Loon is enthousiast. ”We moeten verduurzamen. Anders loopt
het spaak, ben ik bang.’”
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vies en het opstellen van een gratis Meerjaren Duurzaam Onder-
houdsplan (MDOP). Dit plan maakt duidelijk wat een VvE kan
doen om de woningen goed te onderhouden en tegelijk energie-
zuinig(er) te maken. Of een VvE ook met het plan aan de slag
gaat, is aan de VvE zelf. Eind mei hadden 15 bewoners aangegeven
geïnteresseerd te zijn in een MDOP.

Profijt
Van Loon verwacht dat met het project in de Van Reesstraat de ei-
genaren zich meer bewust zullen worden dat er iets met duur-
zaamheid gedaan moet worden. Binnen zijn eigen VvE is al eerder
geïnvesteerd in dubbelglas. Hij hoopt dat de straataanpak aanlei-
ding zal zijn om nu ook dak- en vloerisolatie op de agenda te zet-
ten. “De eerste etage-bewoners hebben daar niet direct profijt
van, maar indirect profiteren zij met lagere energielasten al jaren
van de isolatie van de boven- en benedenwoningen. Of het een
makkelijke discussie wordt, weet ik niet, maar je bent met z’n zes-
sen verantwoordelijk voor het functioneren van het hele gebouw.
Als het qua kostenplaatje niet te gek wordt, moet je bereid zijn
om daar met z’n allen voor te betalen.”

Michel van Loon: ‘Alle bewoners hebben profijt van verduurzamen.’ Advies, informatie en subsidie 
De gemeente Den Haag ondersteunt niet alleen de VvE’s in de
Van Reesstraat bij het verduurzamen. Wat dat betreft kan elke
VvE in Den Haag voor advies terecht bij de VvE-balie en Hou
van je huis. Zij zijn bereikbaar op 070-3539931 en 070-3533281
of vvebalie@denhaag.nl. 

Daarnaast organiseert de VvE-balie regelmatig informatie-
avonden. Vanwege Covid-19 zijn die tegenwoordig in de vorm
van webinars. 
Goed nieuws voor iedereen die zijn woning wil isoleren en ver-
duurzamen. U kunt subsidie krijgen voor dak-, vloer- en geveli-
solatie, het vergroenen van uw dak en het verwarmen en
koken op schone energie.
Kijk voor meer informatie op Den Haag - Subsidies milieu en
duurzaamheid.

Aantal VvE’s in Bezuidenhout
                                                Klein (<10)          Groot (>11)          Totaal
Bezuidenhout-Midden                  213                          37               250
Bezuidenhout-Oost                     1100                          54              1154
Bezuidenhout-West                          61                          15                  76
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E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

Wilt u meewerken aan de 

Bezuidenhut ga dan naar:

wijkberaad@bezuidenhout.nl

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht

      

         

      

         

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
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PESCU

EXPATSTheme of the month: 

Time for scenery change 

Wanderlust (n) – a strong desire or impulse to wander or travel and
explore the world. 

The summer time off period has started and with it a recurring ques-
tion, a choice between old or new. As expats, every holiday, we are fa-
cing the eternal question: do we take this time to go back home again
and see our family and friends? Or do we go someplace else? Both op-
tions come with mixed feelings. For the first, happy to see our dear
ones but still yearning to discover the world. For the second, a satiated
wanderlust but guilt for not making time for our dear ones. 
As summer is approaching many countries will slowly and carefully
open the boarders, making holiday travel possible again. Nevertheless,
in these times, a third option appears. What if we cannot travel yet?
Then why not explore the Netherlands instead. 

As expected, in the Netherlands everything is well organized, including
the outdoors. The state forest management (Staatsbosbeheer) has
mapped the entire country into walking or cycling routes and created
an option for everybody, based on length and environment type. 
All the areas have a parking lot or a bus connection. At the entrance of
the area there is a map which clearly states the route options and the
colors one should follow for each route. Once started, the tracks are
easy to follow with clear markings along the way. Online they can be
found on https://www.staatsbosbeheer.nl/routes.

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

Art exhibition in

the Groene Schenk
In the middle of the allotment com-
plexes along the railway to Leiden are
the nature gardens of the association de
Groene Schenk. These are four gardens
where nature-friendly gardening is car-
ried out. It is also special that an exhibi-
tion of works of art is organized here
every June.

You can easily find the Groene Schenk, on
the IJsclubweg near the Nieuwe Veenmo-
len, because in the first garden, by Dini
Kuijer, is the striking women's doll that is
dressed every year by Loes Peters. She
also organizes the art exhibition, which
attracts more visitors every year.

Not everyone knows that this piece of
nature through which the Schenk flows
is freely accessible from April to October. 
This year, seven artists are taking part.
The art objects are set up in beautiful
places in the gardens and are also for
sale. Visitors are given a folder with infor-
mation at the entrance and the route
along the artworks. This year's exhibition
is open every weekend in June from
12:00 to 17:00. There are always one or
more artists present next to the hostess.
Due to corona, the number of visitors is
subject to a maximum.

      

Wandelroute Westerschouwen

(Zeeland) 

“Still round the corner, there may wait, 

a new road or a secret gate”

~J.R. R. Tolkien 



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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