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Twee wolkenkrabbers voor
honderden nieuwe bewoners

briedé
sinds 1895

Adviseren en
inspireren in
mooi wonen
Thuisin Briedé is dé inspirerende
woonwinkel. Al meer dan 125 jaar
zijn wij dé specialist in ‘mooi wonen’. Met alles op het gebied van
interieur onder één dak: verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
horren, vloeren (laminaat, pvc,
tapijt & vinyl).

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) Den Haag
t (070) 383 82 75 i www.briede.nl e info@briede.nl

Colofon
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van bijna
13.500 exemplaren. De volgende uitgave
van Bezuidenhout Nieuws, nr. 79,
verschijnt in de week van 29 november3 december 2021.
Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie),
Eric Stins (eindredactie),
Roeland Gelink, John Hermse,
Elly Hoekstra, Mark Hoogland,
Esther Nijhoff, Paul van Riel, Marijn Smit,
Cristina Popescu, Carel Wiemers

Inhoud
Op de cover
Ondanks bezwaren tegen de snelle inwonersgroei van de wijk omdat voorzieningen achterblijven, worden begin volgend jaar twee nieuwe wolkenkrabbers
opgeleverd: Grotius I en Grotius II, ingeklemd tussen de Koninklijke Bibliotheek en de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. De geplande overkapping van de Utrechtse Baan tussen Theresiastraat en Bezuidenhoutseweg, die
tegelijkertijd gerealiseerd zou worden, is vertraagd maar moet nog wel in
2022 klaar zijn. (pagina 21/23). Foto: Koen de Lange

En verder:

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets
Vormgeving Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws?
Enkele voorbeelden:
Formaat
pagina
1/32
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Zwart/wit
1x
25,00
62,00
111,00
145,00
210,00
410,00

Full color
1x
37,50
93,00
166,50
217,50
315,00
615,00

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gelden 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 ‘wijkkrant’. 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
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Plannen voor parkeergarage Koningin Marialaan
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Basketveld in West trekt sporters uit hele land
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Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
(070) 205 25 60
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

24 West Nieuws

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

27 Bezuidenhoutseweg, een Grafelijk Karrepad

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten
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KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

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

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

VVD wil ondergronds parkeren Koningin Marialaan
De parkeerdruk in Bezuidenhout is hoog en het aantal auto’s in
de wijk zal alleen maar groeien. In januari 2019 heeft het wijkberaad daarom een extern bureau aangezocht om mogelijkheden
te bekijken voor een ondergrondse parkeergarage in de Koningin Marialaan. Gebruikmakend van deze studie dient Det Regts
(raadslid VVD) eind mei een initiatiefvoorstel in bij het college
van b. en w. van Den Haag voor realisatie van deze parkeergarage. In een telefonisch gesprek licht ze het voorstel toe.

Tekst en foto: Elly Hoekstra
Met name rondom de Theresiastraat zijn meer auto’s te
verwachten. Dit komt o.a. door de bouw van hoge appartementencomplexen met onvoldoende eigen parkeergelegenheid. Daarnaast is de Tweede Kamer voor minstens vijf
jaar neergestreken in het voormalig gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Ook trekt de rechtbank aan de Prins Clauslaan meer
bezoekers uit de regio door de reorganisatie van de rechtspraak. De vele auto’s verminderen de leefbaarheid in de
wijk. En het aanzicht van Bezuidenhout met haar karakteristieke negentiende-eeuwse architectuur wordt aangetast
door de aanblik van alle auto’s en fietsen.
400 auto’s
De parkeergarage moet ruimte bieden aan 400 auto’s. Ook
elektrische (bak)fietsen kunnen hier gestald worden. Er
komen laadpalen voor elektrische auto’s en (bak)fietsen.
Bezoekers van de wijk dienen hun auto in de garage te parkeren tegen een parkeertarief, in een groengele zone in de
Theresiastraat kunnen bezoekers kort parkeren. Wijkbewoners kunnen hun auto stallen tegen een vergoeding. Deze
zal waarschijnlijk hoger zijn dan de huidige parkeervergunning, maar Det Regts geeft aan dat de wethouder uitge-

Onder het gras van de Koningin Marialaan zou een parkeergarage
moeten komen.

daagd moet worden om hierin de bewoners tegemoet te
komen.
Met de bouw van een ondergrondse parkeergarage aan de
Koningin Marialaan zal het verkeer in de wijk meer gereguleerd worden. De parkeerplaatsen op straat kunnen grotendeels vervangen worden door groen en andere
inrichtingselementen. Daardoor zal het algehele straatbeeld, de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren en
daarmee het karakter van de wijk.
Op dit moment zijn de kosten voor de bouw van de parkeergarage niet bekend. Eerste stap is indiening van dit
voorstel. Als het wordt goedgekeurd door het college zou
het plan van start kunnen gaan in de nieuwe raadsperiode
vanaf maart 2022.

Verkameren definitief aan banden
Tekst: Mark Hoogland
In de vorige editie van Bezuidenhout Nieuws hebben we
geschreven over de strengere regels voor het verkameren
van woningen. Met de kennis van toen werd er nog rekening mee gehouden dat verkameren in Bezuidenhout misschien nog mogelijk zou worden. Eerst moest er nog een
onderzoek gedaan worden naar het verband tussen bevolkingsdichtheid en leefbaarheid. Gedurende dit onderzoek
zou er niet verkamerd mogen worden in Bezuidenhout.
Maar op 26 juli jl. schrijft wethouder Balster in een brief

aan de gemeenteraad dat Bezuidenhout toch een wijk is
met middeldure woningen. En juist daarvan heeft de raad
in mei gezegd dat in wijken met een gemiddelde WOZwaarde in het goedkope én middeldure segment niet meer
verkamerd mag worden. En dat betekent dat per direct en
zolang als het nieuwe beleid geldt de gemeente geen vergunningen meer afgeeft voor het verkameren van woningen in Bezuidenhout.
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Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97

‘

Sloop!?

BUURMAN JOHN

Laat ik het maar meteen zeggen: van mij mag-ie plat.
Waar ik het dan over heb? SoZa, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het station
Laan van Nieuw Oost-Indië. Aan sommige lelijke gebouwen raak je gewend, maar aan deze niet. Ik tenminste
niet. Dus: weg ermee.
De discussie over de toekomst van het gebouw laaide
weer op toen de gemeenteraad sprak over de plannen
voor een nieuw gebouw op die plek en bewoners en architectuurliefhebbers zich roerden. Een bewonersplatform pleitte voor plaatsing van het complex op de
gemeentelijke monumentenlijst als ‘een van de iconen
van het structuralisme, een specifiek Nederlandse architectuurstroming die een prominente plaats op de
Haagse architectuur staalkaart verdient’. De raadsleden
ontvingen ook nog een brief van monumentenclub Het
Cuypersgenootschap met dezelfde strekking. ‘Waanzin’,
noemt architect Herman Hertzberger de sloopplannen
van zijn schepping, al zijn de argumenten die hij aanvoerde ook meer van praktische aard. “Het gebouw is
gewoon nog te goed om te slopen”, zei hij bij Omroep
West. “Het slopen en dan weer op dezelfde plek iets
nieuws bouwen kost een geweldige hoeveelheid geld.
Dat is een verspilling van jewelste. Het gaat die ontwikkelaars allemaal om rendement.”
Dan zijn er ook nog altijd de omwonenden die tal van
bezwaren aanvoerden tegen vier woontorens van 75 tot

125 meter hoog. De wijk kan - samen met allerlei andere
nieuwbouw - die enorme groei niet aan. De bewoners
mochten dan de afgelopen jaren hun zegje doen, maar
zelfs de Haagse bouwwethouder Anne Mulder erkende
dat de inspraak een wassen neus was geweest. Hij kondigde aan zelf nog eens met de bewoners te gaan praten.
Maar sloop zou wel kunnen: het voormalige ministerie is
nu eenmaal geen monument, vindt de gemeente. Maar
dat is nu juist waar de discussie over sloop of laten staan
om draait: is het een monument en waard om te beschermen. Raar argument dus.
Net als - toegegeven - mijn eigen argument om te slopen: de schoonheid van een gebouw - of het gebrek
daaraan - was mijn belangrijkste argument. Het is tegelijkertijd ook het slechtste argument. Beauty is in the eye
of the beholder, en lelijkheid dus ook. Even verderop
staat de Nieuwe Veenmolen. Wie vermoedde bij de bouw
in 1654 dat dit door windenergie aangedreven poldergemaal ooit een monument zou zijn?
Toch maar laten staan, dat oude ministerie. Dat scheelt
een hoop problemen voor de wijk en spijt in de toekomst. ‘Wat blijft komt nooit terug’, dichtte Jan Eijkelboom, maar wat gesloopt wordt ook niet.

Column wijkagent

Even voorstellen.....
Mijn naam is Sibel Konyali. Ik ben de nieuwe wijkagent van de wijk Bezuidenhout. Samen met mijn collega Mireille Bruijntjes hopen wij u, wanneer nodig,
van dienst te zijn. Wij horen graag van u wat er leeft en speelt in de wijk.
Ik ben sinds 2001 werkzaam bij de politie
waarvan ik de afgelopen 13 jaar werkzaam
ben geweest in het verzorgingsgebied van
Laak. Ik heb daar met ontzettend veel plezier gewerkt en heb veel mooie dingen
kunnen doen samen met wijkbewoners
en netwerkpartners. Ik was toe aan een
nieuwe uitdaging in een andere omgeving. Ik heb daarom gekozen voor de dynamische en diverse wijk Bezuidenhout.
Wij hebben één keer in de twee weken, op
de maandag in de even weken, een
spreekuur. Het eerst volgende spreekuur is
op: maandag 18 oktober a.s. Het spreekuur
vindt plaats in het wijkcentrum Bezuidenhout-West, gevestigd aan de Jan van
Riebeekstraat 90. U kunt ook bellen naar
het landelijke politienummer 0900-8844.

Mochten wij niet in dienst zijn dan wordt
er een terugbelverzoek achtergelaten.
U kunt ook naar de site www.politie.nl
gaan. Vul uw postcode in en klik vervolgens op één van onze foto’s, waarop u ons
een mail kunt sturen.
Met spoed politie nodig? Bel 112
Als elke seconde telt, kunt u het alarmnummer 112 bellen. Denk daarbij niet alleen aan levensbedreigende zaken, maar
ook aan verdachte situaties als u bijvoorbeeld denkt dat er wordt ingebroken. Aarzel niet en bel. Zo verhogen we samen de
pakkans van criminelen.
Neemt u ook eens een kijkje op ons Instagram account: wijkagenten_bezuidenhout.

De wijkagenten van Bezuidenhout. Links Sibel Konyali
en rechts Mireille Bruijntjes.
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Koffie met liefde
Wanneer je in de buurt van het WTC werkt of woont, zal je al bekend zijn met de, om het even simpel te zeggen,
koffiekar van Markus Sloots. Iedere werkdag van acht tot half twee staat hij daar, op de Prinses Beatrixlaan, voor
u klaar met een heerlijk kopje koffie en een koekje. Hij doet dit al sinds 2016 en staat sinds augustus 2017 op
deze plek.

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Els Smeets

Koffie met liefde:

Markus is ooit eigenaar geweest van een lunchroom, maar
omdat hij vooral het deel wat over koffie ging mooi vond
en het blij maken van mensen met die koffie, is hij met de
lunchroom gestopt en heeft zich volledig op koffie toegelegd. Na de lunchroom heeft hij een opleiding gedaan voor
Master Barista en uiteraard met goed gevolg volbracht.
De koffiebonen die Markus gebruikt, komen uit Noord Colombia en zijn bio/fairtrade. Deze koffie, de Colombia Specialty Coffee, gebruikt Arabicabonen die tot aan de plant
toe zijn te traceren. Markus is zelf dan ook een paar keer in
Colombia geweest om die stappen te doorlopen.
Napolitaanse apparatuur
Koffiekar is te simpel gezegd. In samenwerking met Apecar.nl heeft Markus deze prachtige mobiele espressobar
gemaakt. Het is een Vespa uit 1980 en Apecar heeft alle
technische onderdelen aangebracht; Markus heeft zich
vooral op de koffie gestort. De machines die hij gebruikt
zijn Napolitaans en daardoor ook de manier van koffiezetten. Deze machines hebben door de druk een langere doorlooptijd wat effect heeft op de koffiesmaak. Op de
espressobar staat ook de tekst “Always double naked

shots”, wat weer te maken heeft met de dubbele filter die
er voor zorgt dat de koffiesmaak intenser wordt meegenomen in het hele proces door die machines. Maar wil je de
professionele uitleg, loop dan eens naar Markus toe om te
vragen en te proeven. Het is naar Markus' eigen zeggen de
mooiste mobiele espressobar uit Den Haag. Markus volgt
nu een opleiding voor Q-grader, wat zoiets is als een viroloog maar dan voor koffie. Hij hoopt de studie eind deze
maand af te ronden.
Markus is met zijn koffiekar ook in te huren voor (bedrijfs)feestjes en andere evenementen. Voor nadere informatie: www.koffiemetliefde.nl of mail naar
info@koffiemetliefde.nl
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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

bezuidenhut Speel-O-Theek

TANDARTS

KRUIZINGA

VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT
Persoonlijke aandacht, zorg en advies
Mevrouw Kruizinga heeft nog ruimte in haar
praktijk voor nieuwe patienten.

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

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl
Benoordenhoutseweg 229
Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk.
Bus 18-23-28.

Bedrijvenrubriek

Kwaliteit op nummer één bij viskraam De Garnaal
De Garnaal is al jaren een vast onderdeel van het straatbeeld op de hoek van de Theresiastraat en de Marialaan. Jan Korf nam op 1 december 1991 de viskraam over van de vorige eigenaar. Helaas kreeg Jan een ongeluk
waardoor hij grotendeels blind werd en niet meer actief in de zaak kon werken. Uiteindelijk besloot hij de
zaak niet te verkopen, maar te laten voortzetten door zijn vrouw Lenie en zijn zoon Erwin. “Ze hebben toen
beiden hun schouders eronder gezet, daar ben ik nog steeds heel trots op!”, vertelt Jan. Erwin heeft toen eerder dan gepland in 1995 op 20-jarige leeftijd de zaak overgenomen. Sindsdien is De Garnaal een hecht, klein
familiebedrijf, bestaande uit Erwin, vader Jan, moeder Lenie, versterkt met één personeelslid, Werner.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto: Els Smeets

Het familiebedrijf De Garnaal, v.l.n.r. Jan, Lenie en Erwin.

kibbeling. Ook waren Erwin en Lenie op kerstavond de bestellingen voor salades aan het maken om op Eerste Kerstdag bij de klanten af te leveren. Dat gebeurt nu niet meer:
klanten kopen salades in de supermarkt of ze kopen de ingrediënten bij de kraam om thuis zelf salades te maken.
Sinds het thuiswerken, vanwege corona, zijn er geen piekuren meer en komen de klanten verspreid over de hele dag.
Maar ondanks corona is de omzet hetzelfde gebleven.
Constante kwaliteit
Ondertussen bestaat De Garnaal al bijna 30 jaar als familiebedrijf. Wat is het geheim van het succes? De kraam
staat weliswaar op een goede locatie, maar volgens Erwin
en Jan is het vooral de constante kwaliteit die ze leveren.
“Ons standpunt is kwaliteit verkopen, dat staat op nummer één”, vertelt Jan. Werner haalt de verse vis elke ochtend op Scheveningen. Ze gebruiken goede, verse olie voor
het bakken. Ook de patat wordt vers ingekocht en bakken
ze zelf voor. De paling wordt ingekocht in Burgerveen,
omdat dat volgens Jan het beste adres is. De kibbeling, lekkerbekken en mossels worden niet voorgebakken maar
vers bereid voor de klanten.

Toen vader Jan De Garnaal overnam, was de zaak nog gevestigd in een klein tentje. Hij begon met vier kleine frituurpannen. Al snel bleek die capaciteit te klein om tussen
12.00 en 14.00 uur de lange rij klanten snel van gebakken
vis te voorzien. Jan besloot daarom een grotere kraam neer
te zetten met o.a. vier grote bakovens.

“Het zijn allemaal kleine puntjes die bij elkaar moeten
komen om uiteindelijk goede kwaliteit te blijven leveren”,
vertelt Erwin. In de loop der tijd hebben Erwin en Werner
een goed contact met hun klanten opgebouwd. “We hebben een vaste klant die elke dag hetzelfde bestelt: in het
haringseizoen drie haringen en buiten het haringseizoen
drie lekkerbekken. En altijd met de vraag of het niet onbescheiden is dit te komen bestellen.”

De Garnaal verkoopt haring, gebakken vis en verse vis om
thuis te bereiden, zoals zeebaars, dorade, forel, tonijn, kabeljauwfilet, scholfilet en zeetong. Door de tijd heen is de
vraag van klanten veranderd. Vroeger werden er vooral lekkerbekken verkocht, tegenwoordig is er meer vraag naar

B e z u i d e n h o u t n i e u ws O K TO B E R 2 0 2 1

11

@parfumeriedenhaag

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat

Ouderwetse service en aandacht, zoals u al jaren van ons gewend bent

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

Uit het hele land komen basketballers naar
Bezuidenhout-West
Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets
Wie met de trein aankomt op het Centraal Station,
of wie vanuit de stad over het Prins Bernhardviaduct
naar Bezuidenhout rijdt, moet het gezien hebben:
het basketbalveldje van Bezuidenhout-West. Tussen
de flatgebouwen en het spoor ligt het Spoorcourt en
daar wordt bijna non-stop gebasketbald.
“Het is ook een bijzonder veldje”, zegt Chip Jones. “Ik zeg altijd wat Rucker Park in New York is voor Amerika, dat is het
Spoorcourt voor Nederland. De beste basketballers van het
land, die hebben het hier geleerd, echt waar.”
Hij kan het weten. Chip komt uit Spoorwijk en oefende bij
het Huygenspark waar twee baskets staan. Maar in Bezuidenhout-West speelden de beste spelers en dus kon hij
daar veel meer leren. Uiteindelijk werd hij prof in de Verenigde Staten, in eigen land bij Den Bosch en speelde hij
voor het Nederlands basketbalteam.
Dat die beste spelers naar Bezuidenhout-West kwamen,
kan voor een groot deel worden toegeschreven aan Stichting Star. “Zij hebben op meer plekken in Den Haag veldjes
aangelegd om buiten te basketballen”, vertelt Wyindra Fortunati, jongerenwerker in Haagse Hout. “Maar het Spoorcourt is gewoon het beste. Het heeft als enige de
afmetingen van een echt veld en het heeft ook de juiste
ondergrond. Iedereen in Nederland die basketbal speelt in
de buitenlucht, dus niet in de zaal, die kent dit veldje. En
omdat het bij het station ligt, kun je er makkelijk komen.”
Community
De aantrekkingskracht
van het veldje heeft volgens Chip en Wyindra
voor een echte community gezorgd. “Het maakt
niet uit wie je bent of
waar je vandaan komt.
Wil je spelen? Dan kun je
meedoen en die wil om
basketbal te spelen,
brengt mensen samen. Al
moet je wel weten welk
niveau je aankunt.”
De community werd op
enig moment zo groot,
dat Chip en Wyindra in
het zaaltje van het wijkcentrum basketbalavonden zijn gaan

Jongerenwerker Wyindra Fortunati (links) en
basketbalprof Chip Jones.

organiseren. Dat gebeurt nu drie avonden in de week. Op
maandagavond komt de jeugd, op dinsdag komen de iets
meer volwassenen, op zondag is er een mix van leeftijden
en alle avonden worden goed bezocht.
Het is allemaal niet onopgemerkt gebleven en zo kwamen
onlangs de kunstenaars van Dreamcourts in beeld. Samen
met bewoners van de buurt hebben zij deze zomer op de
grond van het basketbalveldje een vrouwelijke en een
mannelijke basketballer geportretteerd en onlangs is dit
‘nieuwe veldje’ feestelijk geopend met een bezoek van de
wethouder en een basketbalclinic door spelers van de Jolly
Jumpers.
“Dat was echt heel leuk. Er waren veel kinderen uit de
buurt en het was fantastisch weer. Het is ook echt heel
mooi geworden, al hadden wij eerst gedacht dat de ruimte
rondom het veldje meer opgepimpt zou worden. Dit omdat
er niets mis was met het veldje, dat ook de blauwe ondergrond van een echt basketbalveld had. Nu is die ondergrond zwart en mensen die daar moeilijk aan kunnen
wennen, komen daardoor minder. Maar tegelijkertijd zien
we ook mensen die voordien niet kwamen. Het blijft gewoon een community die leeft en waar heel veel mensen
plezier hebben in het basketbal spelen.”
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Restaurant, Afhaal, Catering

Geniet van de echte smaak
van de indonesische keuken
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

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

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

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

Bekende Bezuidenhouter

Bombardement eerste
jeugdherinnering Ouwerkerk
Als jongetje van bijna 4 werd Hans Ouwerkerk fors getroffen door het bombardement op Bezuidenhout. Hij
liet er zijn leven niet door verwoesten en kijkt als 80-jarige terug op een waardevolle politieke en bestuurlijke loopbaan.

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Koen de Lange
Rood nest
Na het bombardement bood zijn opa van moederskant,
Georg Gunther, het vaderloze gezin onderdak in zijn huis
aan de Lekstraat. "Van hem hebben wij geweldige steun
gehad. Voor mijn zuster en mij was hij een plaatsvervangende vader. Opa legde ook de kiem voor Ouwerkerks loopbaan als PvdA-politicus. "Hij kwam zelf uit een zwaar
rooms-katholiek gezin in Limburg met 18 kinderen. Als hij
ergens een hekel aan had, dan was het de kerk. Hij heeft
zich altijd fel tegen het geloof afgezet en was zelf rood als
een biet. Dat moet hij ook op mij hebben overgebracht." Hij
herinnert zich als de dag van gisteren de vreugdekreet van
zijn opa over de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen
in 1956. "Godverdomme jongen, we hebben gewonnen."

Hans Ouwerkerk legt samen met zijn kleindochter Nadine Louissen
een krans bij de herdenking van het bombardement in 2018.

De allereerste jeugdherinneringen van Hans Ouwerkerk
konden moeilijk heftiger zijn. Op 3 maart 1945 verloor hij
door de bommen op Bezuidenhout zijn vader Bert, zijn ouderlijk huis aan de Wilhelmina van Pruisenstraat en raakte
zelf zwaargewond. "Mijn geheugen begint op die dag. Ik
heb daarom geen idee hoe ons huis eruit heeft gezien en
ook geen beeld van mijn vader." Hij overleefde het inferno
met zijn moeder Jo en oudere zus Wil.
Hoewel zijn bij het bombardement opgelopen verwondingen nooit volledig heelden, hebben de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven van Hans
Ouwerkerk niet verwoest. Zijn karakter speelt daarbij een
belangrijke rol. "Ik heb de feiten geaccepteerd en vind dat
je van klagen niet beter wordt. Ik kan nu terugkijken op
een geweldig mooie maatschappelijke carrière. Door de beperkingen die ik heb bij het lopen, heb ik mij nooit laten tegenhouden."

Voor Hans Ouwerkerk sprak het voor zich dat hij op zijn
18de direct lid werd van de PvdA en zich zodra hij ging werken aansloot bij de vakbond. De politieke betrokkenheid en
een studie geschiedenis in Leiden vormden de opstap naar
wat een lange en bewogen loopbaan in politiek en bestuur
zou worden. Zo was hij onder meer burgemeester van Lekkerkerk, Emmen, Zaanstad, Groningen, Almere en Enkhuizen en Ombudsman bij de VARA. Gevraagd naar een
hoogtepunt, zegt hij: "Dat zijn er zoveel geweest. De plek
waar ik als burgemeester het meest mijn talenten kwijt
kon, was Groningen. Daar heb ik mij als stadsmens ook het
meest senang gevoeld. En mijn beste tijd heb ik als burgemeester van Lekkerkerk gehad ten tijde van het gifgrondschandaal (aan het licht gekomen in 1980 red.). Voor een
bestuurder was dat een crisis om je vingers bij af te likken.
Zowel mijn opgedane kennis als politicus als mijn televisieervaring kwamen daarbij uitstekend van pas."
Tot hij op zijn 20ste Den Haag verruilde voor Leiden, kwam
Hans Ouwerkerk nog regelmatig in Bezuidenhout. "Ik heb
mij daar altijd wel op mijn plek gevoeld. Voor een kopje koffie ging ik graag naar de Theresiastraat." In 1995 bezocht
hij de tentoonstelling over Bezuidenhout voor en na het
bombardement in het kantoor van Nationale-Nederlanden.
"Toen ik zag hoe de wijk er na het bombardement bij lag,
was ik daarvan erg onder de indruk. Dat beeld moet mijn
moeder altijd bij zich hebben gedragen."
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Monumenten sieren de wijk
Na de zes Bezuidenhoutse rijksmonumenten in het vorige nummer nu zes plekken in onze wijk die de
gemeente heeft aangemerkt als monumentaal, van heel plat tot sacraal.

Tekst: John Hermse, Foto's: Koen de Lange

Een monument, dat is toch een gebouw of desnoods een
boom, ‘een monumentale kastanje’ bijvoorbeeld, maar een
muurreclame? Die ze voor de oorlog op zijgevels kalkten?
Jazeker. Onze wijk telt er twee en ze zijn beide een gemeentelijk monument. Geen kwast die er zomaar overheen
gaat.
Niet meer tenminste, want de muurreclame die aannemer
M. Groen aanbracht op het door hem zelfgebouwde bedrijfspand aan de Johannes Camphuijsstraat is juist zo bijzonder omdat uit het overschilderen de geschiedenis is af
te lezen. De kwast ging eroverheen omdat er andere waar
aangeprezen moest worden, of omdat de verf bladderde in
weer en wind, en al haast even prozaïsch: omdat de firma
Groen een nieuw telefoonnummer kreeg. Wie goed kijkt,
ziet nog een nummer dat maar twee jaar op de muur heeft
gestaan: B 1303. Waarbij de B staat voor Bezuidenhout, dat
destijds nog een eigen telefooncentrale had. Het nummer
veranderde nog een paar keer en de muurreclame dus ook.
In 2008 kreeg de reclame die allang geen reclame meer
maakte bij een restauratie zijn huidige aanblik, met telefoonnummers die slechts verbinden met dode lijnen, maar
wel de geschiedenis van dit pand levend houden.
Het gemeentelijk monument op een zijgevel in de
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Johan van Hoornstraat is iets jonger: de vermoedelijk door
de firma Th. Logher zelf aangebrachte muurreclame is van
begin jaren dertig. Het bedrijf uit 1926 zat om de hoek, in
de De Carpentierstraat en later aan de Van Imhoffstraat.
Zoals tegenwoordig abri’s en ander lege plekken zijn beplakt met oproepen om er advertenties op te plakken, zo
ging het ook al in de jaren dertig: boven de schilderreclame
bevindt zich nog een smalle strook met reclame voor reclame: ‘Muurvlakte te huur’.
Nog meer reclame, maar dan iets substantiëler, iets meer
tastbaar monumentaal. De Bezuidenhouters die een eeuw
geleden langs de transformatorzuil aan het Emmapark liepen, zullen niet bevroed hebben dat dit peperbusmodel
jaren later een gemeentelijk monument zou worden. Sinds
het begin van de vorige eeuw werden ze in de stad geplaatst en tegen het einde van de oorlog stonden er 228.
Geschikt voor een spanning van 3000 volt. De aanleg van
een elektriciteitsnet dat 10.000 volt kon leveren, betekende
vanaf 1956 het einde van de trafozuilen: ze waren te klein
om de benodigde grotere transformatoren te herbergen.
De zuil in het Emmapark is een van de vijf die er nog staan
in Den Haag, in de gedaante van reclamezuil.

Als alle kinderen van Juliana van Stolberg (1506-1580) een
plaatsje hadden gekregen rond haar beeld in onze wijk, was
ze misschien nogal uit de toon gevallen op het besloten
Louise de Colignyplein, waar het in 1930 werd onthuld. Zeventien kinderen had ze, uit twee huwelijken. Alleen de vijf
zonen uit haar tweede huwelijk flankeren haar, met als
oudste Willem van Oranje. Er kwam een nationaal comité
aan te pas die de gemeente verzocht om een monument
voor de stammoeder van de Oranjes. De Haagse architect
Dirk Roosenburg (ook verantwoordelijk voor het hoofdkantoor van de KLM, het latere ministerie van Verkeer en Waterstaat) en beeldhouwer Bon Ingen-Housz, docent aan de
Haagse kunstacademie, ontwierpen het beeld, dat werd uitgevoerd door de Scheveningse beeldhouwer J.M. Hagedoorn. Het beeld overleefde het bombardement en
verhuisde in 1954 naar de Koningin Marialaan, waar ze het
middelpunt vormt van de jaarlijkse herdenking van het
bombardement.
Wie bij Grottendieck een paar schroeven haalt of een pot
verf, zal er niet bij stilstaan, en ook de bewoners van de appartementen erboven beseffen vast niet dagelijks dat ze
wonen in een gebouw met ‘zeldzaamheidswaarde´. Typisch
een woord van monumentenambtenaren die moeten uitleggen waarom de twee blokken Laan van Nieuw OostIndië 54 t/m 70 en 72 t/m 108c, aan weerszijden van de
Theresiastraat, een gemeentelijk monument zijn. ‘De twee
appartementenblokken zijn van algemeen belang vanwege
de architectuurhistorische waarde als representatieve voorbeelden van wederopbouwarchitectuur, die zich kenmerkt
door haar soberheid maar met veel aandacht voor details
en ornamentiek.’ Wederopbouw: de 42 woningen en 14 winkels vulden in 1952 een gat dat was geslagen door het bombardement. Opdrachtgever was het bedrijfspensioenfonds
metaal. Architect H.J. de Haas liet kleine reliëfs aanbrengen
boven de ingangen en bij de daklijsten, en ook bij de winkelpuien werden betonnen elementen als decoratie gebruikt. Dat is het duidelijkst te zien in de luifels van
schokbeton. ‘De winkelpuien zelf zijn zorgvuldig gedetail-

leerd met dunne stalen ramen en bovenlichten met horizontale roeden.’ Die details in de ornamenten zijn kenmerkend voor de wederopbouwarchitectuur van de jaren ‘50. Ga
maar voor de winkels staan en kijk naar de overkant van de
Laan van Nieuw Oost-Indië: in latere jaren bestond er weinig aandacht meer voor het versieren van een kantoorpand.
Nog meer wederopbouw even verderop: de rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk van de Leidse
architect Jan van der Laan, dat de plaats innam van de verwoeste neogotische kruisbasiliek met dezelfde naam aan
de Bezuidenhoutseweg. Monumentaal omdat het een mooi
voorbeeld is van traditionele kerkbouw na de oorlog, met
Byzantijnse invloeden. Dat is vooral terug te zien in de kerkzaal, die in het midden hoog is en door natuurstenen kolommen afgescheiden is van een lagere galerij. De O.L.
Vrouw-van-Goede-Raadkerk is ook een Haags voorbeeld van
de Bossche School, een stroming in de architectuur die in
Den Bosch ontstond onder leiding van Van der Laans broer
Hans, die zich aanvankelijk vooral richtte op de bouw van
nieuwe katholieke kerken na de oorlog. In de kerk is ook
kunst te zien van toentertijd bekende kunstenaars, zoals
een altaarkruis, een tabernakel, een beeld van St. Jan de
Doper en glas-in-lood.
Bronnen: gemeente Den Haag, Architectuurgids Den Haag
van Bert En Lilian Mellink, uitgeverij 010 (2011), Reliwiki.
Onthulling monument Juliana van Stolberg:
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Senioren Instuif Overbosch zoekt:

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Enthousiaste 55+ sporters en kleine sportclubs
die aan willen sluiten.

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

Wij zijn een gezellige vereniging van 55+ die één keer in de
week, op donderdag van 10.15 tot 12.00 uur, sporten in Overbosch.
Onze leden worden bijgestaan door 2 gekwalificeerde docenten. Een voor gymnastiek en een voor dans (line dance, wereld
dans). De keuze is aan u. O.a., dans, tafeltennis, badminton
en tennis. Zie voor uitgebreidere info http://senioreninstuifoverbosch.nl
Wij hebben nu 37 leden en wij mikken op 55 á 60.Dus kom
een keer kijken, neem gympen mee en doe gratis een keer
mee en/of snuif de sfeer op. De jaarcontributie bedraagt
€130 ofwel 2,75 per keer.
Ooievaarspasleden betalen 50%. Voor info bel of mail
Linny Steenbrink, secretaris@senioreninstuifoverbosch.nl,
06 23307774 of Leo Coomans. 06 52456289

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Gezocht: Gastvrouw/
gastheer Speelotheek
Elke woensdag- en vrijdagochtend is de Speelotheek geopend in
de Bezuidenhut. Op deze ochtenden kunnen kinderen samen met
hun (groot) ouders speelgoed ontdekken en lenen.
Terwijl de kinderen spelen, kunnen de volwassenen genieten van
een kopje koffie of thee. Voor deze ochtenden zijn wij op zoek
naar een extra vrijwilliger, die tevens de rol van coördinator op
zich wil nemen. Dit houdt in dat je naast het uitlenen van speelgoed en het te woord staan van de kinderen en hun ouders ook
een stukje administratie doet. Dat is onder andere het invoeren
van de klantgegevens in de computer en het up-to-date houden
van het programma. Lijkt je het leuk om deel uit te maken van
deze gezellige groep? Stuur dan een mail naar:
Lucycoenen@gmail.com

Werkgroep Bezuidenhout Midden,
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 BezuidenhoutMidden. Samen met het ervaren team van Wijkberaad Bezuidenhout 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 behoefte in om de onderlinge contacten binnen de wijk te bevorderen 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

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

Vrijwilligers,
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

Bewoners in actie tegen racebaan IJsclubweg
Tekst: Paul van Riel, Foto: Els Smeets
Daar waar de Carel Reinierszkade uitkomt op de IJsclubweg is de verkeerssituatie levensgevaarlijk. Vanaf de
Hofzichtlaan aan het einde van
Mariahoeve tot de Laan van Nieuw
Oost Indië in het midden van Bezuidenhout kunnen automobilisten zonder enige belemmering vol gas geven.
De maximumsnelheid is 50 km, maar
er is daar en in het vervolg op de
Schenkkade sprake van een racebaan
en er wordt niet gehandhaafd.

Automobilisten en fietsers, voorzichtig aan op
de IJsclubweg.

Bewoners van de Carel Reinierszkade zijn het zat en hebben actie ondernomen. Zo hebben ze flyers in hun straat
uitgedeeld, waarop veel reacties kwamen. Ook zochten ze
contact met politie en gemeente. Ik sprak met actievoerders Dini Kuijer, Iet Hoogenboezem en Franz Profittlich, zij
somden de volgende problemen op:
n Automobilisten die uit de Carel Reinierszkade komen en
linksaf willen op de Boekweitkamp hebben slecht zicht
op het verkeer dat van links komt; dit wordt veroorzaakt
door de geparkeerde auto’s die daar aan de
Boekweitkamp staan.
n Oversteken voor fietsers en wandelaars naar het
IJsclubpad aan de overkant (langs de molen) en
andersom is gevaarlijk door de hoge snelheid waarmee
de auto’s voorbijrijden. Zeker ook voor de schoolgaande
kinderen naar Voorburg en vice versa die hier moeten
oversteken. Weliswaar zijn er (dankzij het
burgerinitiatief) grotere vluchtheuvels gemaakt,
maar dit helpt slechts gedeeltelijk.
n Het fietspad aan de overzijde van de IJsclubweg kruist
het fietspad van het IJsclubpad. Dit is een zeer
onoverzichtelijk punt door de hoge hekken met
begroeiing rondom de volkstuinen. Zowel voor de
fietsers op de IJsclubweg, als voor hen die van het
IJsclubpad komen, is dit een gevaarlijke situatie.
Niet in het minst door de fietskoeriers, e-bikes enz.
die over het fietspad van de IJsclubweg racen.
n Even verderop is nog een gevaarlijker situatie als je als
voetganger van de Schenkkade wilt oversteken naar het
Emiliapad of omgekeerd. De auto’s komen daar met
grote vaart om de flauwe bocht van de Juliana van

Stolberglaan gesjeesd. Je hebt daar bij het oversteken
door de geparkeerde auto’s nauwelijks zicht op. Daar
komt nog bij dat de stoep aan de overkant amper een
halve meter breed is en nauwelijks te gebruiken door
de overhangende begroeiing en de daar geparkeerde
auto’s.
De bewoners van de Carel Reinierszkade hebben in eerste
instantie contact gezocht met de politie om ‘een gevaarlijke situatie’ te melden. Ze werden verwezen naar de gemeente. Die gaf aan dat het een om aanrijroute voor de
hulpdiensten gaat en dat daarom geen verkeersdrempels
of zebrapaden geplaatst mogen worden. Maar de Juliana
van Stolberglaan is ook een aanrijroute en daar is wel een
zebrapad (ter hoogte van het Stuyvesantplein). De gemeente heeft nu haaientanden geplaatst op het fietspad
van het IJsclubpad waar die de IJsclubweg kruist. Dit zet
echter geen zoden aan de dijk. Uiteraard minder je daar al
vaart, je weet dat er op het fietspad van de IJsclubweg
ineens een fietskoerier aan kan komen scheuren.
Het is de hoogste tijd, voordat er een ernstig ongeluk gebeurt, dat de gemeente gaat zorgen voor een veiligere verkeerssituatie. Vermoedelijk gaat een raadslid van
GroenLinks vragen hierover stellen in de gemeenteraad.
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Nieuwe wolkenkrabbers bouwen
op een postzegel
De afgelopen maanden kropen ze gestaag omhoog. Elke anderhalve week kwam er een verdieping bij en het
leek niet op te houden. Ondertussen torenen ze hoog boven Bezuidenhout uit en raken ze hun hoogste punt.
We hebben het over de twee Grotius-torens die zijn gepland langs de Utrechtsebaan. Van heinde en verre zijn
ze te zien: Grotius I (120 meter) en Grotius II (100 meter). Wij hielden het interview op hoog niveau. Ruim 100
meter boven Bezuidenhout.

Tekst: Mark Hoogland, Foto’s: Koen de Lange

We melden ons bij het hek aan de Prins Clauslaan voor Raymond Wuister, hoofduitvoerder van de bouwcombinatie J.P.
van Eesteren/BESIX. Samen met Boudewijn Hellingman,
partner bij projectontwikkelaar Provast, gaan we de hoogte
in. Op de 30e verdieping stappen we met klamme handen
en bleke gezichten uit. Eenmaal binnen valt een last van
ons af; vaste grond onder de voeten. En wat dan gelijk opvalt is het uitzicht: over Bezuidenhout, de zee, de stad, Rotterdam, Leiden. Waar je ook kijkt, je kijkt je ogen uit. En wat
verder opvalt is dat je op grote hoogte direct contact met je
buren kan hebben. “En dat is precies wat we voor ogen hadden”, zegt Hellingman. “Omdat de torens in de hoogte lijken af te brokkelen, ontstaan er ruimtes voor terrassen op
verschillende hoogten. Dat maakt dat je ook op 100 meter
hoogte contact hebt met je buren.”
Bouwen op een postzegel
Het bouwen van twee wolkenkrabbers op deze locatie is

De twee torens, ingeklemd tussen Koninklijke Bibliotheek en
Tweede Kamer.

een uitdaging. Wuister: “We bouwen hier op een postzegel.
Dat vergt veel creativiteit om alle materialen hier te krijgen
en de veiligheid van iedereen te garanderen. Tijdens het afgraven keken we letterlijk tegen de wanden van de kelders
van de Koninklijke Bibliotheek. Het was spannend, maar
door de gedegen voorbereiding verliep dat ontzettend
goed. En kijk naar de grijze bekisting die je om de toren
heen ziet. Dat is als het ware onze verticale bouwplaats. Iedere 7 werkdagen ging de bouwplaats één verdieping omhoog. En nu zijn we toe aan de afwerking, momenteel
plaatsen we iedere zaterdag 5 trailers met beglazing.”
Wuister gaat ook in op de geluidsoverlast die verschillende
wijkbewoners wakker hield. “Van Grotius II, de kleine toren,
Vervolg op pagina 23
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Vervolg van pagina 21

hebben we het hoogste punt bereikt. Dan kan de bekisting
eraf. Dat brengt helaas geluidsoverlast met zich mee. Vanwege de veiligheid beneden moet het verkeer stil gelegd
worden. Omdat er overdag sprake is van hoge verkeersdruk, mogen we deze bekisting alleen ’s nachts verwijderen. Direct omwonenden hebben hierover een brief
ontvangen, maar het geluid draagt op deze hoogte ver. Het
zal nog een keer voorkomen. Eind november zullen we
’s nachts de bekisting van Grotius I verwijderen.“
Op de artist impressions staan veel planten ingetekend op
grote hoogte. “We hebben het uitgezocht en het kan", vertelt Hellingman. “Vanwege de harde zoute zeewind op
deze hoogte is het voor veel planten moeilijk overleven. Na
onderzoek zijn wij op een bepaald soort conifeer gekomen
die onder deze specifieke omstandigheden kan leven. Op
de terrassen van de afgebrokkelde toppen zullen we grote
plantenbakken plaatsen met deze coniferen.”
Oog voor de omgeving
Bezuidenhouters zien door de vele nieuwe woningen het
tekort aan parkeerplaatsen oplopen. Hellingman, zelf Bezuidenhouter, weet welke gevoelens er leven. “Parkeren is
een heikel punt. Doordat we zo goed als op het Centraal
Station bouwen in sterk verstedelijkt gebied, is het niet logisch dat iedere bewoner een auto zal hebben. De gemeente heeft aangegeven dat de bewoners geen
parkeervergunning kunnen aanvragen. We hebben een
eigen parkeergarage voor 240 auto’s, er komen deelauto’s
voor de bewoners en er is een inpandige fietsenstalling
voor 1800 rijwielen. Met een luie trap loop je met de fiets
gemakkelijk naar binnen en een fietslift duwt je fiets omhoog als je naar buiten gaat.”
Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, zal het Maria Stuartplein daadwerkelijk ontstaan. De gemeente wil de openbare ruimte met veel groen inrichten. Ook is er plek voor
een speelplaats. Een groene overkapping van de Utrechtsebaan laat nog even op zich wachten, maar “daar wordt
door de gemeente hard aan gewerkt om ook dat laatste
onderdeel begin volgend jaar gereed te hebben”, zegt Hellingman.
De torens zijn eigendom van CBRE Global Investors en

Raymond Wuister (links) en Boudewijn Hellingman.

A.S.R. Real Estate. Binnenkort wordt gestart met de verhuur
van de appartementen. Van de 655 huurwoningen, worden
er 114 verhuurd in het sociale segment. Op de begane grond
komen winkels, horeca en dienstverlening.
Oplevering
In februari worden de eerste huurappartementen opgeleverd. In april zullen beide torens bewoond zijn. Hellingman
vertelt trots: “We liggen goed op schema. In 2019 zijn we
gestart met de bouw, het waren best spannende tijden:
stijgende bouwprijzen en schaarste aan goederen. Zo heeft
de bouwcombinatie net op tijd alle isolatiemateriaal kunnen regelen. Daar is echt een enorme run op. Uiteraard
hebben we altijd vastgehouden aan de hoge kwaliteitsstandaard van de torens. Ze zijn van onder tot boven bekleed met natuurstenenpanelen. Corona bracht extra
problemen. Iedere dag werken hier 250 mensen, veelal uit
het buitenland. Dat was een heel gepuzzel, maar uiteindelijk heeft Raymond en zijn bouwteam dit op een goede manier weten op te lossen.”

Overkapping Utrechtsebaan:
uitstel maar geen afstel
Op 13 juli jl. informeerde wethouder Mulder de gemeenteraad over het uitstel van de aanleg van de overkapping van de Utrechtsebaan:
Naar nu blijkt zijn de wanden en de vloer van de Utrechtsebaan ter hoogte van de Grotiusplaats te zwak om deze
belasting [van de overkapping, red.] te dragen. Een oplossing hiervoor is wel te vinden, maar complex en duur.
Daarom willen we in beeld brengen of we met een ander
ontwerp de doelstelling van een veilige en groene inrichting kunnen bereiken met de draagkracht van de huidige
constructie. Het is de ambitie van het college om de inwoners van onze stad, en dan met name de bewoners
van de Grotius-torens, perspectief te bieden op een
groene inrichting van hun woonomgeving.

Topappartement bijna gereed.
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Bezuidenhout-West Nieuws

Tevreden in Bezuidenhout-West maar dromen van Punjab
De eerste 20 jaar van haar leven groeide Balbir Kaur op in een boerengezin in Punjab (India), als jongste van zeven
kinderen. Haar vader had een boerderij en verbouwde rijst en andere gewassen en hield ook koeien.
Haar moeder heeft ze nooit gekend, want die stierf toen Balbir Kaur zes maanden oud was.

In de jaren ’70 is Balbir Kaur tot haar 12e
naar school gegaan; de middelbare school
te ver weg en ze was nodig om in huis te
werken, de koeien te melken en allerlei andere klussen op de boerderij te doen.
Ik spreek Balbir Kaur op een zonnige middag in het wijkcentrum, waarbij ze vertelt
over haar prettige leven in de buurt, te
midden van vriendelijke (van oorsprong)
Marokkaanse, Surinaamse en Turkse
buren, over de gezellige wekelijkse bijeenkomsten van de brei- en de naaiclub in het
wijkcentrum, over de opleidingen van haar
twee kinderen en over haar eerste kleinkind.
Indiase kleding
Eind jaren ’80 is haar vader naar Nederland gekomen. In eerste instantie om te
werken in de kledingwinkel van zijn broer.
Later startte hij een eigen winkel met Indiase kleding. Haar broer heeft tot op de
dag van vandaag een eigen kledingzaak
op de Haagse markt.

Vader haalde Balbir Kaur in 1989 ook naar
Nederland. Ze is toen meteen gestart met
lessen in de Nederlandse taal. Hoewel ze
in eerste instantie hier niet zo goed kon
aarden, stond haar vader erop dat ze in
Nederland zou blijven. Zo is ze nu een van
de 8000 Sikhs, die in Nederland wonen.
Na drie jaar trouwde ze met een van oorsprong Indiase man, met wie ze het goed
had in Den Haag, maar die helaas 23 jaar
later gestorven is.
De meeste mensen in Punjab zijn Sikhs en
Balbir Kaur bezoekt ook regelmatig de
Sikhs-tempel vlakbij de Haagse markt.
Thuis wordt Punjabi gesproken, lekker Indiaas gekookt en de Indiase tv-zenders
vindt ze nog altijd boeiender dan de Nederlandse. Er wonen nog een paar familieleden in Punjab, die ze ook nog af en toe
kan bezoeken.
Desondanks hoopt Balbir Kaur nog een
hele tijd gelukkig in Bezuidenhout-West te
kunnen blijven wonen.

Zomervakantie: dus aan de slag!
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.
Het is halverwege augustus als ik met senior-jongerenwerker
Wyindra Fortunati terugkijk op de activiteiten, die in de zomervakantie vanuit en in het wijkcentrum zijn georganiseerd voor
de jongeren in de wijk. Zes weken lang vier dagen in de week,
een vol programma met – zoals Wyindra het omschrijft – “zinvolle, laagdrempelige vrijetijdsbesteding”, zowel binnen (in het
wijkcentrum of de gymzaal ernaast) als buiten (Haagse Hopje,
maar ook het strand). Voor de jongeren van 4 tot 18 jaar was er
een heel schema van sportactiviteiten (voetbal, basketbal,
bootcamp, conditietraining, een fietsparcours op het Haagse
Hopje), van creatieve activiteiten (zoals tik-tokdans, armbanden maken, tasjes ontwerpen, schilderen) en van af en toe vragen bespreken (over pesten bijvoorbeeld). Ook de jonge
‘buurtreporters’ waren elke week actief.
Tijdens het EK voetbal werd het wijkcentrum oranje versierd en
keken zo’n 30 jongeren daar naar de wedstrijden van het Nederlands elftal, plus nog wat extra wedstrijden. En eind augustus stond er als afsluiting van de zomervakantie voor 40
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jongeren een dagje Drievliet op de agenda. Wyindra geeft aan
dat de 12- tot 18-jarigen in Bezuidenhout-West een hechte en
prettige groep vormen. Ze hebben hun eigen app-groep en
sommigen werken ook al mee in de begeleiding van activiteiten voor de allerkleinsten.
Na de zomervakantie zijn de reguliere groepsactiviteiten in het
wijkcentrum weer opgestart. Maar op Prinsjesdag mochten de
kinderen zich nog een keer helemaal uitleven tijdens de Buitenspeeldag achter het wijkcentrum en in het Haagse Hopje.
Er waren wel 200 (!) kinderen aanwezig, die er samen een
leuke dag van maakten (zie foto).

Bezuidenhout-West Nieuws

Eindelijk een Algemene Ledenvergadering
Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter wijkvereniging
Hoewel Corona nog onder ons blijft, ook in mijn heel directe omgeving, schuiven we met zijn allen toch steeds
meer op naar het ‘normale’ leven. Eindelijk. Intussen gebeurt er wel van alles. De wijkhuiskamer is inmiddels
opgesierd met planten en wordt meer en meer een echte kamer. Stap voor stap kunnen we hier met zijn allen
gebruik van gaan maken.
Eindelijk kunnen we een algemene ledenvergadering (ALV)
van de wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZHW) plannen. Op woensdag 10 november om 19 uur gaat deze
plaatsvinden in het wijkcentrum. Word daarom lid (ga naar
bzhw.nl) als je actief wilt meepraten over de richting die we
met de wijk zouden moeten op gaan. Eventueel is het ook
mogelijk om op de avond zelf nog lid te worden van de
wijkvereniging BZHW. De leden zullen vooraf nadere informatie ontvangen. Uiteraard zullen we tijdens de ALV de dan
geldende corona-regels volgen.
Walter en Michel, de twee actieve Kunst Verbinders met de
felgroene hemden, die iedereen in de wijk wel een keer gezien zal hebben, blijven voorlopig nog iedereen in de wijk
aanspreken en verleiden om op een creatieve manier na te
denken over verbeterpunten in de wijk.
Opening basketbalveld
Op 17 september werd het fraai beschilderde basketbalveld
onder grote belangstelling vanuit de buurt door wethouder
Hilbert Bredemeijer officieel geopend. Elders in dit blad
kunt u meer lezen over de bijzondere plek, die het basketbalveld voor veel mensen inneemt.
Het bestuur van de wijkvereniging is ook nog steeds be-

trokken bij de begeleidingscommissie rondom de opvang
van tijdelijk daklozen aan de Schenkweg. Regelmatig is er
overleg waarbij ook de gemeente, Voor Welzijn, omwonenden en de politie betrokken zijn. Het is namelijk van groot
belang dat de 90 nieuwe buren op de Schenkweg, die ook
nog eens – zoals de bedoeling is - regelmatig verhuizen, zo
probleemloos mogelijk een plek in onze wijk innemen.
Blijf gezond en blijf een beetje op elkaar letten!

Mozaïektegeltjes beschadigd
In Bezuidenhout-West heeft een groepje vrijwilligers heel veel tijd gestoken om de straten op te fleuren met kleurige ballen en banken. Deze ballen en banken zijn opgebouwd uit een groot aantal mozaïektegels, die één voor één aangebracht
moeten worden. In 2020 bracht burgemeester Jan van Zanen een bezoek aan BZHW en poseerde op de ‘Van Gogh bank’.

Het is triest om te zien dat een aantal van deze
mozaïekwerken in de laatste maanden moedwillig beschadigd zijn. Op de foto’s de beschadigde
bol en de burgemeester tijdens zijn bezoek aan
West.
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Straatnamen
De Bezuidenhoutseweg, die loopt vanaf de kruising met de Oranjebuitensingel bij het Centraal Station tot aan de
Landscheidingsweg, heette aanvankelijk ‘Grafelijk Karrepad’. In de zestiende eeuw veranderde deze naam in ‘Die
Wege Besuyde den Houte’. In de negentiende eeuw kreeg deze verbindingsroute zijn huidige naam.

Van zandweg Grafelijk Karrepad tot
asfaltrijk Bezuidenhoutseweg
Tekst en illustratie: Carel Wiemers
Toen Graaf Floris IV van Holland zich in 1230 langs
de kust bij de Noordzee wilde vestigen, had hij zijn
oog laten vallen op een aantrekkelijk stukje duingebied met een zoetwatermeertje dat aansloot op
een uitgestrekt bos met wilde dieren. Als hij daar in
zijn te bouwen Conincklijk Palleys zou gaan wonen,
was hij verzekerd van drinkwater en verse vis. Voor
een stevige maaltijd kon hij op jacht gaan naar herten, zwijnen, konijnen en ander wild in het Haagse
Bos. Zijn zoon Graaf Willem II breidde het onderkomen in 1248 uit met een Ridderzaal en noemde dit
adellijke grondbezit ‘Die Haga’. Dit jaartal geldt nu
als het geboortejaar van het huidige Den Haag,
De Bezuidenhoutseweg in de achttiende eeuw. Links over het bruggetje kwam men
in het Haagse Bos terecht. Rechts bevond zich ‘Die Vene Besuyde den Houte’, waar
zich nu de woonwijk Bezuidenhout bevindt.

Het enige wat de Graven van Holland ontbeerden, was voldoende brandstof om de grote ruimten van het paleis in de
kille maanden van het jaar voldoende warm te houden.
Hout genoeg in het grote bos, maar ze wilden hun geliefd
jachtgebied door de houtkap niet te veel aantasten.
Daarom lieten ze turfsteken in het ten zuiden van het bos
gelegen moerasachtige gebied ‘Die Vene Besuyde den
Houte’. De aanvoer van deze brandstof naar het Binnenhof
verliep per schip over de Schenk en het Spui naar de Singelgracht. Als de waterweg in de wintermaanden was bevroren, moest de turf met paard en wagen worden
aangevoerd. Daarom lieten de Graven van Holland een
zandweg aanleggen langs het Haagse Bos, die jarenlang
werd aangeduid met ‘Grafelijk Karrepad’.
Omdat de edelen op het Binnenhof ter afwisseling ook weleens een stukje malse runderbiefstuk op het menu wilden
en behoefte hadden aan zuivel, lieten ze koeien grazen op
de rijke grasvelden in Die Vene Besuyde den Houte. Het
slachtvee en de melk gingen ook mee op de transporten per
schip en met de paardenkar over de zandweg.
In de zestiende eeuw kregen de Haagse adel en mensen
van aanzien het benauwd in het steeds drukker wordende

Den Haag. Het stadsgewoel en de bedompte lucht maakten
het wonen binnen de singelgracht steeds minder aangenaam. Zij die het zich konden permitteren zochten voor hun
huisvesting de rust van de natuur en frisse lucht van het
Haagse Bos. Langs het Grafelijk Karrepad lieten zij hofsteden bouwen en landgoederen aanleggen, waaronder ‘Het
Huys ter Noot’, ‘Carolienenburg’, ‘De Kleine Loo’ en de ‘Oranjesael’, die later werd uitgebreid tot het huidige ‘Huis ten
Bosch’ waar nu koning Willem Alexander met zijn gezin
woont.
Tot in de achttiende eeuw was dit het exclusieve domein
van de Hollandse adel. In 1885 begon Den Haag met de uitbreiding van de stad met een nieuwe woonwijk, waar ook
‘burgers’ konden gaan wonen. Niettemin waren de huizen
van een majesteitelijke architectuur slechts toegankelijk
voor mensen van aanzien of van welgestelde families. Om
de grandeur van de nieuwe woonwijk Bezuidenhout te benadrukken gaf het stadsbestuur meerdere straten de
namen van mensen van koninklijken bloede, onder wie koningin-moeder Emma, haar dochter koningin Wilhelmina,
koningin Sophie, echtgenote van koning Willem III, en de
vierde vrouw van Willem van Oranje, Louise de Coligny.
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DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN
GRATIS OPHALEN EN BEZORGEN VAN ALLE
GORDIJNEN EN TAPIJTEN
Theresiastraat 101 - 2593 AC Den Haag
E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl
Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

Duurzaam Bezuidenhout

Lokale app maakt verduurzamen makkelijker
Wie zijn woning wil verduurzamen, krijgt te maken met vragen over energieverbruik, de technische staat van de woning
en mogelijke subsidies en collectieve inkoopacties. Dat vergt soms heel wat uitzoekwerk. Begin november is er voor alle
woningbezitters van Bezuidenhout een app beschikbaar die dat eenvoudiger maakt. Het Duurzaam Woningpaspoort Bezuidenhout brengt alle informatie, relevant voor het verduurzamen van een specifieke woning, snel en overzichtelijk in
beeld.

Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

De initiatiefnemers van de app zijn actief betrokken bij de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout. Hun ervaring is dat mensen bij
het verduurzamen van hun woning soms door de bomen het bos
niet meer zien. Met de app willen ze verduurzamen in elk geval
overzichtelijker en toegankelijker maken. Dat begint door als gebruiker naar de website www.duurzaamwoningpaspoort.nl te
gaan en daar je postcode en huisnummer in te vullen. De site
raadpleegt vervolgens alle beschikbare openbare bronnen (open
data) die betrekking hebben op verduurzamen en filtert die informatie voor de specifieke woning. Een rekenmodule berekent vervolgens de mogelijke besparingen en kosten van bepaalde
maatregelen. Verder laat de site zien of er voor die maatregelen
subsidies zijn en of er collectieve inkoopacties lopen in Den Haag.
Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt in een helder dashboard voor
de woning.
Persoonlijk advies
De beschikbare bronnen blijken in de praktijk nooit honderd procent overeen te komen met de daadwerkelijke situatie. Binnen dezelfde type woningen kunnen veel verschillen bestaan,
bijvoorbeeld door verbouwingen of aanpassingen, zoals het plaatsen van dubbel glas. Daarnaast kan het energieverbruik op een
bepaald adres totaal anders zijn dan dat van de buren, bijvoorbeeld omdat het huishouden kleiner is of er minder thuis wordt
gewerkt. Dat soort specifieke gegevens kunnen vanuit het dashboard in de app worden aangepast. Daarmee wordt het persoonlijke advies voor de gebruiker nauwkeuriger en kan die (nog) beter
inschatten hoe zijn of haar huis ervoor staat en wat de mogelijkheden zijn om het in een zelfgekozen tempo te verduurzamen.
Wijkplatform
Onderdeel van het duurzaam woningpaspoort is het wijkplatform. Dit kijkt naar de veelvoorkomende vragen bij de bewoners
in Bezuidenhout als het om verduurzamen gaat. Op basis daarvan
kunnen er nieuwe projecten in de wijk worden geïnitieerd. Denk
aan de organisatie van informatiebijeenkomsten over dakisolatie,
zonnepanelen of warmtepompen. Bij voldoende animo kunnen er
bovendien collectieve inkoopacties worden opgestart.
Op dit moment worden wat de app betreft de puntjes op de i
gezet. De bedoeling is dat alle woningbezitters in Bezuidenhout
begin november over het duurzaam woningpaspoort kunnen beschikken. Meedoen is gratis, geheel vrijblijvend en de informatie

Verduurzamen: een groendak in combinatie met zonnepanelen in de
Johan Maetsuyckerstraat.

wordt niet met derden gedeeld, verzekeren de initiatiefnemers.
Degene die meedoet, krijg bovendien elk kwartaal een update
van alle relevante acties, subsidies en bijeenkomsten in Bezuidenhout op het gebied van verduurzamen, energie besparen, de financiering en VvE-zaken.
Voor dit project is de onafhankelijke stichting Duurzaam woningpaspoort opgericht. Het project is een pilot op het gebied van samenwerking met DataLAB. Dit platform van de gemeente Den
Haag ontwikkelt expertise over zowel de (technische) toepassingsmogelijkheden van data, informatie en kennis, als de toepassing van privacy- en informatiebeveiliging bij het gebruik van
data. Verder is er samengewerkt met de vrijwilligers van Duurzaam Bezuidenhout, Duurzame stad Den Haag en de adviesbureaus Merosch en Calips.

Op www.bezuidenhout.nl/duurzaam kunt u de ontwikkelingen rond de app blijven volgen.
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Buurt preventie team (BPT) Bezuidenhout
Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand door de wijk te lopen
We melden onveilige situaties, zoals defecte straatverlichting ,
zwerfvuil, graffiti , inbraakgevoelige situaties bij particulieren
en bedrijven. En maken daar melding van aan
Gemeente en Politie
Info en aanmelden via bpt@bezuidenhout.nl

MONTAGEBEDRIJF

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

Het Wijkberaad zoekt bestuursleden
Bestuursleden gezocht
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 teamspeler en een netwerker?
En kun je tijd vrijmaken?
Neem dan contact op met ons via
wijkberaad@bezuidenhout.nl

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht
Wilt u meewerken aan de
Bezuidenhut ga dan naar:
wijkberaad@bezuidenhout.nl

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

EXPATS

What is next after the holidays?

CRISTINA POPESCU

Majority of us have finished the summer break and have returned
home, back to Bezuidenhout. The summer is over and the autumn has
officially started 1st of September. The question is now, what can we
do to keep the adventure alive?
Museumkaart can be one of the answers. It is a year subscription to
get access to 400 monuments and museums in the Netherlands. Explore museums, castles, open air museums and discover different
worlds: the world of microbes, of clocks, of transport and much more.
Take your friends, family or plan an alone visit and enjoy discovering a
new topic. The full list of monuments can be found on their website
(www.museumkaart.nl).
Another option is to volunteer your time for improving the neighborhood. You can pass by the community centers in Bezuidenhout which
are open for a coffee and have lots of ideas to improve the living quality of the neighborhood. The community center is called “wijkcentrum” and google maps will show the closest location. Everybody is
free to pass by, either with an idea to improve the “wijk” or to volunteer for the ongoing activities. This is one of the most rewarding volunteering options as the results are direct and impacting the immediate
environment.
Otherwise, there is always the option to explore the space. Finally, ESA
is opening the doors again since 2019 for their annual Open Days on
3rd of October. During this day you can see exhibits, attend lectures, attend science experiments, learn about the history of the space exploration and see what the future will bring us. The different activities
organized by the ESA team offer an exciting day both for kids and
adults.

Short
■ ■ ■ Bezuidenhout is growing like never
before. At the beginning of next year,
two tower blocks will be completed, between the Koninklijke Bibliotheek and
the temporary accommodation of the
Dutch Parliament. Almost 700 rental
homes will be realized. The municipality
has not yet taken a decision on the plans
for housing for the Laan van NOI train
station.

Due to the large shortage of parking spaces in the district, space is being
sought for new garages. There are plans
to build an underground parking garage
under the grass of the Koningin Marialaan. This creates parking space for 400
cars. Cargo bikes can also be parked
there.

■■■

Hopefully these ideas will inspire you. For ideas and feedback contact
us at: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

■ ■ ■ Municipal monuments are usually
beautiful buildings of a special architecture; they can also be found in Bezuidenhout. But wall advertisements have also
found their place on the monument list.
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

Een fijn thuis
t
was nog
nooit
i zo
belangrijjk
Daarom introduceert Langezaal
NVM Makelaars iets nieuws. De
Zoekservice. Schrijf
j
Langezaal
g
je gratis in op onze web
bsite en
ontvang automatisch alss eerste
ons nieuwe aanbod in Regio
Den Haag. Zo ben jij er als
eerste bij als jouw droo
omhuis te
koop of te huur staat!

SCHENKKADE 209 , DEN HAA G

|

070 - 3
385 11 01

|

INFO@LANGEZAAL.NL

|

WWW.LANGEZ
ZAAL.NL

