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Beste buurtgenoten,

Onze wijk vierde de lente en dat is in dit fleurige nummer goed te zien. 
Er zijn vrolijke foto’s van de Atelierroute en de Zeepkistenrace; de im-
pressie van Koningsdag laat zien dat er plezier werd gemaakt, ondanks 
het koude weer.

Voor de komende tijd staan er zomerse feesten op stapel waar u uw 
wijkgenoten kunt ontmoeten, zoals het Summer Festival bij HCVV, het 
Midzomerfeest van Onder de Toren en het Ecofestival in het zuidelijk 
deel van de Haagse Hout. Ook leest u over initiatieven voor ontmoeting 
in de wijk van ’t Benoordenhuis en van het Platform Benoordenhout. 

Natuurlijk vindt u in het blad ook informatie over ontwikkelingen in en 
rond het Benoordenhout, zoals de renovatie van het hoofdkantoor van 
Shell, de plannen voor Park Bronovo, de ambities van de gemeente voor 
de Internationale zone en de activiteiten rond duurzaamheid. Boven-
dien is er een nieuwe rubriek ‘Kijk! In onze wijk’ over alledaagse voor-
werpen in de wijk. Sommige dingen lijken zo gewoon, maar vaak hoort 
er een bijzonder verhaal bij.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier toe. En natuurlijk een mooie zomer!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

Het komt in de beste families voor: 
U gaat uit elkaar of krijgt onmin over de erfenis

Voorkom een vechtscheiding of een slepende familie-
kwestie. Zorg voor een duurzame oplossing, waarbij uw 
belang gediend wordt.
Wij kunnen u als mediator, overlegscheidingsadvocaat of 
procesadvocaat begeleiden bij:

• Echtscheiding en beëindiging samenleving
• Alimentatiekwesties
• Omgang kinderen, opstellen van ouderschaps-
               plan
• Verdeling huwelijksvermogen
• Afwikkeling huwelijksvoorwaarden (ook voor
               ondernemers)
• Erfrecht

Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit. 
Wij realiseren het beste resultaat met oog voor de 

menselijke maat.

Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen? 
Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u het "Promotiepakket" t.w.v. € 450,00 kado!

Uw huis verkopen? Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!
Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop en verhuur van woningen in Den Haag e.o. 

In onze dienstverlening streven wij naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. 

Breitnerlaan 285  ◆  Den Haag  ◆  070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Vrijblijvend advies
Woningopname & verkoopplan
Volledige presentatie
Bezichtigingen & biedingen
Verkoop & afronding
Inspectie en notaris

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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Hoewel dit jaar het weer ons tijdens 
Koningsdag in de steek heeft gelaten, 
was het een zeer geslaagde dag. Het 
was een feest voor de wijk, met weinig 
niet-Benoordenhouters, en dat voelde 
vertrouwd. Het Oranjecomité heeft dat 
uitstekend gedaan. 

De (internationale) groeiambities van 
Den Haag komen tot uiting in de ge-
biedsvisie over de Internationale Zone. 
Dat is voor ons van belang omdat deze 
zone onze wijk schampt. Aan de 
westkant is dat met de zogenaamde 
Internationale Boulevard. Hier ligt 
de focus op de intensivering van 
(openbaar) vervoersstromen naar de 
Internationale Zone en Scheveningen. 
Aan de noordkant is het Internationaal 
Strafhof gesitueerd. Hier staat de in-
tensivering van wandel- en fietsroutes 
en de verhoging van bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer centraal. 

De doelstellingen voor de gebiedsvisie 
zijn drieledig: (i) het creëren van een 
concurrerend vestigingsklimaat, (ii) 
het creëren van economische ontwik-
keling en banen en (iii) het verbeteren 
van het woon- en leefklimaat en het be-
schermen van het groen. Deze zijn stuk 
voor stuk zeer inspirerend, goed voor 
de stad en dus goed voor ons allemaal, 
maar we moeten met name alert zijn 
op de derde doelstelling. Het verleden 
leert dat de gemeente in haar tomeloze 
ambities geen been zag in het vervan-
gen van historische gebouwen aan de 
Raamweg en de Koningskade door 
nieuwbouw van kantoren. Dankzij alert 
optreden van het toenmalige wijkbe-
stuur zijn deze plannen niet doorge-
gaan. We kunnen hen daar niet genoeg 
dankbaar voor zijn. Kortom, bij deze 
een oproep aan alle wijkbewoners om 
informatie die men heeft via het eigen 
netwerk in vroege fase met ons te 
delen. Zo is het opheffen van buslijn 18 
in eerste instantie als gerucht bij ons 
bekend geworden. 

Inmiddels is de kruising Wassenaarse-
weg en Van Alkemadelaan feestelijk in 
gebruik genomen (zie verderop). De 
dialoog tussen gemeente en wijkver-
eniging (en fietsersbond) is gegaan 
zoals het hoort, namelijk in overleg om 
tot de juiste oplossing te komen. 
Hiermee in lijn is het overleg met Shell 
over de nieuwbouwplannen. We ver-
wachten dat het overleg met de ge-
meente over alternatieven om de nade-
len van het opheffen van buslijn 18 te 
beperken, maar ook dat met de ANWB, 
op eenzelfde constructieve wijze zal 
plaatsvinden. 

De HMC Zorgtafel voor zorgprofessio-
nals, die de inrichting van de toekom-
stige zorg bespreekt, is van start ge-
gaan. De deelnemende partijen (o.a. 
RvB HMC, zorgverzekeraars, wijkver-
enigingen, huisartsen en gemeente) 
geven het vertrouwen dat de zorg de 
belangen van de patiënt voorop zal 
zetten.

We kunnen trots zijn op de activiteiten 
op het gebied van duurzaamheid. 
Hoewel we als wijk niet op het duur-
zaamheidslijstje van wethouder Van 
Tongeren staan, is de deelname aan de 
verschillende duurzaamheidswerkgroe-
pen alleen maar aan het stijgen, even-
als het aantal energiecoaches. Ook 
Shell en ANWB doen mee. Door media-
aandacht (zie o.a. verderop) wordt de 
aandacht van algemene interesse ver-
legd naar de vraag: wat betekent dit 
voor mij? Op termijn zal dit tot een wijk-
energieplan leiden waarin we ons zul-
len kunnen herkennen. 

Chance Pennington de Jongh

Van de Voorzitter

 foto Gregor Servais
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In deze editie van het wijkblad staan 
we voor het onderwerp ‘ruimtelijke or-
dening’ stil bij de Shellcampus. De ko-
mende jaren gaat Shell het hoofdkan-
toor aan de Carel van Bylandtlaan, dat 
uit verschillende gebouwen bestaat, 
herontwikkelen. Omdat de geplande 
werkzaamheden voor de nodige over-
last zullen zorgen, wil Shell dat in goed 

overleg met omwonenden doen. Dat 
moedigt de wijkvereniging aan. Wij 
zien het als onze taak om het gesprek 
tussen wijkgenoten en Shell te facilite-
ren, om constructief mee te denken en 
waar nodig kritisch te zijn als de belan-
gen van de wijk niet worden gediend. 
In deze editie van het wijkblad vindt u 
een bijdrage van Shell over de geplande 

werkzaamheden. Wij stellen hiervoor 
ruimte beschikbaar in ons wijkblad, 
omdat wij het van groot belang vinden 
dat u goed geïnformeerd wordt over 
grote veranderingen in de wijk.

Elisabet Molenaar

De werkzaamheden aan het monumen-
tale Shellgebouw aan de Carel van 
Bylandtlaan 30 zullen u vast niet ont-
gaan zijn. Shell verbouwt het hoofd-
kantoor de komende jaren tot een le-
vendige en duurzame campus voor 
medewerkers en bezoekers. De afgelo-
pen maanden zijn er informatiebijeen-
komsten gehouden met direct omwo- 
nenden (bewoners tussen Raamweg –
Wassenaarseweg – Oostduinlaan – ’t 
Hoenstraat). Daar zijn de plannen be-
sproken voor de campus en de manier 
waarop buurt en bedrijf als goede 
buren maximaal profiteren van de ver-
nieuwingen. Het is ons daarbij niet ont-
gaan dat de overige buren in het 
Benoordenhout ook geïnteresseerd 
zijn in de plannen voor het Shell 
Hoofdkantoor. 

De omvang van het project 
en veiligheid
Er zijn meerdere redenen voor de 
werkzaamheden aan het Shell hoofd-
kantoor. Naast onderhoudseisen is er 
ook de wens een moderne, levendige en 
duurzame omgeving te creëren waarin 
zowel werknemers als bezoekers graag 
verblijven. De keuze voor een energie-
zuinige campus past bij de ambitie van 
Shell om een actieve rol te spelen in de 
Nederlandse energietransitie.

Het totale project omvat onderhouds- 
en renovatiewerkzaamheden in twee 
van de vier gebouwen aan Carel van 
Bylandtlaan (16 en 30) en vervangende 

nieuwbouw van het kantoorgebouw 
aan Carel van Bylandtlaan 23. 

Het hele project zal naar schatting in to-
taal vijf tot zeven jaar duren. Hoe lang 
precies, hangt o.a. af van goedkeuringen 
voor het bestemmingsplan en bouwver-
gunningen. Het renovatieschema wordt 
zo opgesteld dat de continuïteit van de 
bedrijfsvoering en van de voorzieningen 
en diensten is gewaarborgd. Veiligheid 
heeft de hoogste prioriteit en dus ook 
tijdens het project. Alle betrokkenen 
moeten in een veilige en gezonde omge-
ving kunnen werken en wonen.

Een goede buur en 
energieoplossingen
Samenwerken is essentieel, net als be-
trokkenheid van omwonenden en 
buurt, zodat we suggesties en wensen 
meenemen tijdens het project. Daarom 
maakt Shell werk van tijdige, even-
wichtige en objectieve communicatie. 
Om het contact te vergemakkelijken 
heeft Shell een omgevingsmanager, 
Peter Wieman. Hij is het aanspreek-
punt voor omwonenden en geïnteres-
seerden. Contact leggen met de omge-
vingsmanager kan via onderstaand 
e-mailadres. 

Ruimtelijke ordening

Renovatie Shell hoofdkantoor

C16

C05

C23

C30

OMGEVING SHELL HOOFDKANTOOR
SHELL HEAD OFFICE ENVIRONMENT

Omwonenden
Local residents

Park Oostduin

Shell Campus

Raam
w

eg
Raam

w
eg

Het Hoenstraat

Wassenaarseweg Wassenaarseweg

O
ostduinlaan

O
ostduinlaan
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Ook is er een klankbordgroep van om-
wonenden samengesteld. Deze komt 
één keer in de twee maanden bij elkaar 
om de voortgang van het project te be-
spreken. Op deze vergadering kunnen 
ook de wensen van buurtbewoners aan 
bod komen. Naast een dialoog met de 
omwonenden wil Shell samen met de 
(lokale) belanghebbenden op zoek gaan 
naar innovatieve energieoplossingen. 
Shell bekijkt de mogelijkheden om aan 
te sluiten bij lokale en nationale initia-
tieven op het gebied van de energie-
transitie, zoals bijvoorbeeld het leveren 
van duurzame warmte aan de buurt. 

Investeren in Benoordenhout:
Creatief meedenken over 
Park Oostduin 
Shell heeft aangekondigd te willen in-
vesteren in het hoofdkantoor in Den 
Haag met als doel het de campus van de 
toekomst te maken. Tegelijkertijd wil 
Shell ook in de directe omgeving inves-
teren. In samenspraak met het bestuur 
van de Wijkvereniging Benoordenhout 
en Stichting DuurSaam Benoordenhout, 
en in samenwerking met de gemeente 
Den Haag en stadsdeel Haagse Hout, 
denken we na over bredere kansen 
voor de wijk. 

Er ligt daarom een initiatief om het di-
rect nabijgelegen park Oostduin te hel-
pen ontwikkelen in lijn met wensen en 
ideeën van de wijkbewoners. Shell no-
digt de buren uit het Benoordenhout 
uit om zoveel mogelijk ideeën in te 
zenden voor verbeteringen van het 
‘groene hart van Benoordenhout’. 

Wat zouden essentiële verbeteringen 
zijn van Park Oostduin? Hoe kan het 
park nog beter tot zijn recht komen als 
het groene hart van het Benoordenhout? 
Welke faciliteiten zouden het park een 
nog prettigere plek maken voor de be-
zoekers? Denk aan bijvoorbeeld betere 
toegang, een sportveld, herstel van his-
torische paden, etc. Mocht u ideeën 
hebben, dan kunt u deze sturen naar 
hoofdkantoorrenovatie@shell.com.

• Dien uw ideeën in op maximaal 1 A4 
vóór 1 augustus 2019. Ideeën die reeds 
zijn ingediend, worden meegenomen 
in het proces. 

• In september zal een speciaal daar-
voor samengestelde commissie (be-
staande uit o.a. buurtgenoten, afge-
vaardigden van de wijkvereniging, ge-
meente en Shell) een selectie van vier 

ideeën maken. Belangrijke criteria 
voor de beoordeling zijn: 

- het idee levert een wezenlijke bij-
drage aan de kwaliteit, de doelmatig-
heid, de toegankelijkheid van het park, 
of een combinatie van deze factoren.

- het idee is concreet/praktisch toe-
pasbaar.

- het idee is resultaatgericht en reali-
seerbaar tussen nu en volgend jaar.

- het is een vernieuwend idee, dat wil 
zeggen: het bestaat nog niet. 

• In het najaar worden ideeën verder 
uitgewerkt, nadien gepresenteerd en 
wordt het winnende idee(en) gekozen. 

Alvast hartelijk dank voor het meeden-
ken. Wenst u meer informatie, wilt u in 
contact komen met de omgevingsmana-
ger of heeft u vragen, suggesties of op-
merkingen, stuur dan gerust een bericht 
naar hoofdkantoorrenovatie@shell.com.  

Met vriendelijke groet, 
Shell Hoofdkantoorrenovatie Team
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Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres. www.adpatres.nl

Als iemand afscheid neemt van het leven staat juist het unieke van een persoon centraal. 
Lees op adpatres.nl hoe wij exceptionele uitvaarten componeren. Maak een afspraak om 
uw wensen te bespreken: 070 355 64 27. Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP ’s-Gravenhage. 

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05
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‘De kruising Van Alkemadelaan - 
Wassenaarseweg is weer veilig voor 
onze kinderen.’ Daarmee begon wet-
houder Robert van Asten zijn speech 
tijdens de officiële opening van het 
kruispunt afgelopen dinsdag 7 mei. Het 
werd een feestelijke opening, omdat 
een lang gekoesterde wens van de wijk 
in vervulling is gegaan. 

Het kruispunt was te lang gevaarlijk. 
Fietsers moesten tussen de auto’s een 
weg vinden en dwars de weg oversteken 
om op het fietspad te komen. Het was 
vaak een chaos. Gelukkig is dat nu verle-
den tijd. De wijkvereniging heeft er bij 
de gemeente op aangedrongen dat er 

iets moest veranderen en dat was niet 
zonder resultaat. In goede samenwer-
king met de gemeente, ANWB, Fietsers-
bond en wijkvereniging is de kruising de 
afgelopen winter aangepakt. 

Om 16.00 uur werden betrokkenen en 
belangstellenden ontvangen bij de 
ANWB in de zon met koffie en ijs. Na 
een korte toespraak door Van Asten 
fietsten wij naar de kruising. Een mu-
ziekband op de fiets ging voorop, ge-
volgd door Van Asten, schoolkinde-
ren, de fietsersbond, enkele bewoners 
en leden van de wijkvereniging. Al 
met al was het een bonte stoet die een 
rondje maakte over het plein om aan 

te geven dat van af nu iedereen veilig 
kan oversteken. En dat is ook zo, het 
kruispunt oogt nu rustig en overzich-
telijk. Fietsers en auto’s hebben eigen 
banen zodat ze ordelijk en gediscipli-
neerd kunnen oversteken. Met andere 
woorden: het is veilig voor onze kin-
deren als zij naar school fietsen. 

De wijkvereniging is opgelucht en blij 
dat de kruising nu veilig is. Wij hebben 
goed samengewerkt met de gemeente 
en wij hopen dat wij ook op andere 
dossiers in de toekomst zo kunnen 
samenwerken.

Bart Veuger

Eindelijk is ons kruispunt veilig!

Foto Arnaud Roelofsz
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Wat hebben we met zijn allen weer ge-
noten op Koningsdag. Het was wat min-
der druk dan voorgaande jaren door 
schoolvakanties en het onstuimige 
weer. Toch was er een goede opkomst 
en zijn vele spulletjes van handjes ge-
wisseld. Jonge ‘meesterbakkers’ maak-
ten de heerlijkste dingen, van stroop-
wafels tot poffertjes en suikerspinnen.  

Het was echt een feest voor iedereen, 
met een goed volgepakt muziekpro-
gramma, waarbij de laatste ‘Brabantse-
gezelligheid-toegift’ van DJ Rutger 
velen aanspoorde om toch nog maar 
even te blijven. Wij als Oranjecomité 
hebben erg genoten van het enthousi-
asme van alle bezoekers, bedankt! 
Volgend jaar zien we u allen graag weer. 

Het Oranjecomité

foto's 070fotograaf.nl

Koningsdag 2019
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Wij staan u met raad en daad bij in geval van 
zowel commerciële als particuliere (ver)huur-, 
(ver)koop-, (ver)bouw-,  VvE- en overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172  •  2585 HW  Den Haag  •  070-3263281  •  info@brugrecht  •  www.brugrecht.nl

 

mr A.A.S. Wiesmeier-van der Brugge
mr A.S.J. van Etten

huur-, bouw- en vastgoedrecht; voor ondernemers en particulieren

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
Dit pakket kunnen we sinds kort ook aanbieden aan ouderen die dichtbij 
ons woonzorgcentrum wonen.  
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn er 
psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven kleinschalige 
woongroepen. U kunt gebruik maken van een gezellig restaurant en een 
zonnige tuin. Er zijn winkels en terrasjes op loopafstand. 

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Tegen de stroom in willen we door met 
‘t Benoordenhuis. Dat wordt mogelijk 
gemaakt door Mirjam Kroemer en de 
vele vrijwilligers, zoals we in de vorige 
uitgave van ons wijkblad gesteld heb-
ben. Maar we willen meer.

Activiteiten in ‘t Benoordenhuis rich-
ten zich nu voornamelijk op ouderen 
en zijn veelal besloten van aard. We 
hebben de overtuiging dat vele oude-
ren uit de wijk (lees: Duinzigt en 
Uilennest) de weg nog onvoldoende 
weten te vinden naar het wijkcentrum. 
We hebben op dit moment geen moge-
lijkheid tot ‘open inloop’, het interieur 
is wat gedateerd en leent zich niet voor 
gebruik in beide ruimtes tegelijk. 

Met een bredere functie in het achter-
hoofd hebben we een verzoek gestuurd 
naar de gemeente voor meer onder-
steuning op het gebied van welzijn 
voor ouderen. In het bijzonder hebben 
we gevraagd de capaciteit voor het be-

heer te verhogen en te investeren in 
het gebouw, dat eigendom is van de ge-
meente. Helaas hebben we op beide 
punten nul op het rekest gekregen, 
want de gemeente heeft andere priori-
teiten. Maar er is hoop.

De gemeente heeft een initiatief in het 
leven geroepen om participatie in wij-
ken te bevorderen. Zij is bereid te in-
vesteren in innoverende initiatieven 

door wijkbewoners die leiden tot meer 
participatie. Het gaat om een eenma-
lige bijdrage van ongeveer € 50.000. 
Dat kunnen we in ’t Benoordenhuis goed 
gebruiken om het aantrekkelijker en toe-
gankelijker te maken voor activiteiten 
voor ouderen en andere doelgroepen.

Kortom, we roepen medewijkbewoners 
op om met ideeën te komen die innove-
rend zijn en bijdragen aan de participatie 
van ouderen in ‘t Benoordenhuis, maar 
ook aan die van de andere doelgroepen: 
jonge gezinnen en expats. Voorwaarde is 
wel dat men bereid moet zijn het voorstel 
niet alleen uit te werken, maar ook be-
trokken te blijven bij de uitvoering.

Wij zien uw voorstellen graag tege-
moet. U kunt uw voorstel mailen naar 
ondergetekende, voorzitter@wvbn.nl.

Chance Pennington de Jongh

Benoordenhuis
Wijkcentrum ’t Benoordenhuis: er is hoop

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Elke twee maanden stellen wij het pro-
gramma van onze activiteiten vast. Op 
het moment dat u dit leest, is onze derde 
periode (mei-juni) bijna verstreken. Ik 
kan u nog wijzen op een excursie op 18 
juni en een diner op 29 juni 2019. Op 29 
juni sluiten wij ons eerste half jaar af met 
een diner ‘Japanse avond’ in Chateau 
Bleu. Elf dagen eerder, tijdens onze excur-
sie van 18 juni, gaan we met onze bus en 
vertrouwde chauffeur naar een prach-
tige tentoonstelling van Marc Chagall 
(‘Edelstenen uit de Hemel’) in het Lalique 
Museum in Doesburg. U moet voor deel-
name aan die activiteiten wel lid of dona-
teur van de CCB worden, maar dat is erg 
eenvoudig (zie het einde van dit bericht). 
Verdere informatie over de activiteiten 
kunt u vinden op de website van de wijk-
vereniging: www.wvbn.nl.  

In juli en augustus a.s. hebben wij geen 
programma. Op 5 september organise-
ren we om 14.30 uur een lezing over 
Johan van Oldenbarnevelt. Deze wordt 
gegeven door Guus van Geer en Virginie 
Janssen. Uiteraard verzorgen we in de 
maanden september-december ook 
weer heel wat excursies, diners en an-
dere lezingen. Het actuele, volledige pro-
gramma kunt u steeds vinden op de 
website van de wijkvereniging. Als u lid 
of donateur van de CCB bent of wordt, 
krijgt u onze tweemaandelijkse nieuws-
brief met uitgebreide informatie over 
alle activiteiten, steeds per e-mail of op 
papier thuis (al naar gelang uw voor-
keur). Hebt u ideeën over andere activi-
teiten, waarvan u het mooi zou vinden 
als de CCB die zou organiseren, dan 
staan wij daar graag voor open.

De lezingen van de CCB (in ‘t Benoor-
denhuis) zijn voor eenieder toeganke-
lijk. Als u geen lid of donateur van de 
CCB bent, betaalt u per lezing € 5. Aan 
de andere activiteiten van de CCB kunt u 
alleen deelnemen als u lid of donateur 
van de CCB bent. Om lid of donateur van 
de CCB te worden, moet u ook lid of do-
nateur van de wijkvereniging zijn of 
worden. U betaalt € 9,50 als jaarcontri-
butie voor de CCB, naast uw jaarcontri-
butie voor de wijkvereniging. Bij Rinia 
de Bruin (rinia.db@zonnet.nl of tel. 070 
328 24 77) kunt u zich aanmelden voor 
de CCB en daarbij tegelijk ook voor de 
wijkvereniging.

Jan van Kreveld
06 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.nl
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DuurSaam
Veel energie in de wijk voor duurzaamheid: 
samen kunnen we het beter, sneller en goedkoper!
Met de energie voor duurzaamheid zit 
het wel goed in het Benoordenhout. 
Dat bleek tijdens de drukbezochte 
wijkbijeenkomst over duurzaamheid 
op 26 maart. De wijkvereniging en 
stichting DuurSaam Benoordenhout 
deelden voor meer dan honderd (!) 
aanwezigen wat er allemaal speelt op 
het gebied van duurzaamheid en wat 
we als wijk doen om ons voor te berei-
den op de energietransitie. 

Terugblik: trots op de stappen 
die we samen hebben gezet 
Tijdens de vorige bijeenkomst over 
duurzaamheid gaven wijkbewoners 
duidelijk aan dat ze zich heel goed be-
wust zijn van het belang van de ener-
gietransitie en dat ze vooral willen 
weten wat we als wijk kunnen doen. 
Niet wachten, maar aan de slag dus! De 
wijkvereniging en stichting DuurSaam 
Benoordenhout hebben die hand-
schoen opgepakt en hebben de afgelo-
pen maanden de volgende stappen 
gezet: 

• Er is een enquête uitgezet onder 
wijkbewoners over duurzaamheid (zie 
wijkblad augustus 2018).

• Er is gekeken naar de aanpak bij an-
dere wijken en wijkverenigingen in 
Den Haag en daarbuiten.

• Er is overleg geweest met de ge-
meente Den Haag en andere organisa-
ties die bezig zijn met duurzaamheid. 

Dit alles is gedaan om alle feiten 
rondom dit thema op een rijtje te zetten 
en goed inzicht te krijgen in de situatie 
en kenmerken van het Benoordenhout. 
Hierna is een aanpak ontwikkeld (het 
wijkenergiehuis) dat in 2020 moet lei-
den tot een wijkenergieplan voor het 
Benoordenhout. Het wijkenergiehuis is 
getoetst bij diverse belanghebbenden, 
waaronder burgemeester Krikke tij-
dens haar  werkbezoek aan het 
Benoordenhout, maar ook bij diverse 
wijkgenoten en medewerkers van de 

gemeente Den Haag. Het resultaat is 
een aanpak die breed gedragen wordt 
en waar we mee vooruit kunnen.

Ondertussen tonen steeds meer wijk-
genoten interesse in de ontwikkelin-
gen en melden zich steeds meer men-
sen aan die interesse hebben om te 
helpen. Dat was voor ons het signaal 
om de volgende stap te maken. Met al 
die enthousiaste wijkgenoten zijn er 
vijf werkgroepen gevormd die ieder 
met een thema ‘van het wijkenergie-
huis’ aan de slag zijn gegaan.

Aan de slag: met elkaar in gesprek
De werkgroepen hadden tijdens de 
wijkbijeenkomst ieder een eigen stand 
waar ze een toelichting gaven op hun 
thema. Het leidde tot levendige ge-
sprekken met de bezoekers. 

Bij de groep Leren en communiceren: 
Hoe goed kent u het Benoordenhout? 
werden bezoekers bevraagd over hun 
kennis van de wijk.  Bij deze sessie 
waren onder meer plattegronden te 
zien van de zes buurten van het 
Benoordenhout met gegevens over het 
aantal huizen en het energieverbruik.  

Bij de groep Energie besparen: houd de 
warmte binnen waren praktische voor-

beelden te zien van besparingsmaatre-
gelen en konden mensen zich inschrij-
ven om een energiecoach langs te laten 
komen.

Bij de groep over Energie opwekken: 
We gaan op dakenjacht! werden onder 
meer voorbeelden getoond van daken 
met zonnecollectoren en werd verteld 
over de mogelijkheden om extra subsi-
die te krijgen.

Bij de groep Collectieve warmtevoor-
zieningen: Samen kan het beter, sneller 
en goedkoper werd aangegeven welke 
stappen er worden gezet om de moge-
lijke toekomstige warmtevoorziening 
van onze wijk in kaart te brengen. 
Hiervoor start nog vóór de zomer een 
onderzoek dat wordt uitgevoerd door 
een gespecialiseerd bureau, in nauwe 
samenwerking met de diverse belang-
hebbenden. 

Vooruitblik: wat willen wij 
in 2019 bereiken?
Er is dus al veel gebeurd en er lijkt echt 
een beweging op gang te komen. Maar 
wat zijn dan de ambities en plannen 
voor de komende tijd? We werken er-
naar toe om in 2020 een energieplan 
voor het Benoordenhout gereed te heb-
ben. Dit is een plan dat samen met de 
wijk is gemaakt en dat door wijkgeno-
ten wordt gedragen. 

Om daar te komen zijn er voor dit jaar 
een aantal subdoelen. Een van die doe-
len is om een actieve klankbordgroep 
te formeren. De klankbordgroep is een 
groep wijkgenoten die twee à drie keer 
per jaar meepraat, meedenkt en advies 
geeft. Ook heeft de klankbordgroep een 
belangrijke rol om andere wijkgenoten 
te bereiken, zodat het energieplan goed 
landt in de wijk. Een ander subdoel is 
dat er meer energiecoaches komen die 
wijkgenoten kunnen adviseren over de 
verduurzaming van hun huis. Een 
derde subdoel is een verdubbeling 
van het aantal zonnepanelen in het 
Benoordenhout. En tot slot stellen we 
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Bewoners aan het woord: Van energielabel G naar B
In 2017 betrokken we een (k)oude wo-
ning. Bij de renovatie wilden we (binnen 
budget) ons gasverbruik omlaag en ons 
wooncomfort omhoog brengen. In het 
eerste jaar dat wij er woonden, leerden 
we het huis kennen en hebben we een 
renovatieplan opgesteld. We hebben 
daarvoor veel mensen gesproken die be-
roepsmatig bezig zijn met (duurzame) 
energie en de WoonWijzerWinkels in 
Den Haag en Rotterdam bezocht. 

Naast de kruipruimte en het dak heb-
ben we ook de binnenmuren geïso-
leerd en de ramen aangepakt.

De enkelsteens muren zijn van binnen 
geïsoleerd met blokken van Multipor 
‘cellenbeton’. Deze lichtgewicht, maar 
massieve blokken worden direct tegen 
de muur gemetseld. Multipor bevat 
extra veel luchtcellen die voor de isole-
rende werking zorgen. Het heeft een 
open structuur waardoor het een groot 
ademend vermogen heeft. Dit zorgt 
voor een goede vochtregulatie. Omdat 
het materiaal direct tegen de muur 
wordt gemetseld, ontstaat er geen kou-

debrug en treden geen vochtproble-
men op. Het materiaal is in Duitsland 
de standaard waar het gaat om het iso-
leren van oude woningen zonder 
spouwmuur. 

De ramen hebben we, afhankelijk van 
de situatie, op drie verschillende ma-
nieren geïsoleerd. Dubbelglas plaatsen 
in houten kozijnen bleek relatief een-
voudig. Waar de stalen kozijnen stuk 
bleken, hebben we nieuwe aluminium 
kozijnen geplaatst. Waar deze goed 
zijn, werken wij met voorzetramen. 

Laagtemperatuur (vloer)verwarming 
bleek niet haalbaar en een warmte-
pomp paste niet in het budget. Wel heb-
ben we de verwarmingsketel naar de 
eerste verdieping gebracht om de af-
stand tot het dak te verkleinen, moch-
ten we ooit op een (hybride)warmte-
pomp willen overstappen. 

Uiteindelijk hebben we besloten extra 
radiatoren te plaatsen. Verwarmen op 
65 graden is nu mogelijk. Ook zijn er 
zones ingericht zodat alle kamers naar 

specifieke behoefte verwarmd worden.
Ons energielabel is nog net C. Wanneer 
we (in de toekomst) zonnepanelen plaat-
sen (elektriciteitsbuizen zijn al voorbe-
reid) is label B haalbaar. Wat het bete-
kent voor ons energiegebruik kunnen 
we nog niet zeggen; comfortabeler is 
het hoe dan ook.

Laurens Niëns en 
Katharina Grünberg

ons tot doel om eind 2019 inzicht te 
hebben in de mogelijkheden voor col-
lectieve warmtevoorziening in de wijk 
en om hierover een dialoog te starten 
op buurtniveau. 

Het slot van de avond was tevens de 
start van de campagne Isoleer voor kli-
maat en portemonnee, want met isole-
ren valt veel te winnen. Betere isolatie 
betekent minder warmteverliezen, meer 
wooncomfort, energiezuiniger en la-
gere energiekosten. Meedoen met de 
isolatieactie kan nog steeds.

Kijk voor meer informatie op de website 
van DuurSaam Benoordenhout: www.
duursaambenoordenhout.nl/acties/.

Al met al was het een avond vol energie 
en positieve reacties: een prachtig re-
sultaat dat zeker navolging krijgt en 
waar we u ook de komende tijd van op 
de hoogte zullen houden. 

Elisabet Molenaar

Oproep!
Heeft u ervaring opgedaan met 

één of meer duurzame 
maatregelen aan uw woning en 
wilt u uw verhaal delen via het 
wijkblad, stuur dan een bericht 
naar duursaambenoordenhout.

peterc@gmail.com.

Wij leren graag van elkaar in 
de wijk!

Foto’s Stichting DuurSaam Benoordenhout

BENOORDENHOUT 2019-3.indd   15 31-05-19   16:16



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201916

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag 8 - 13 uur

KAPSE�
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)
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CY
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Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   18/11/14   21:56

een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

van Hoytemastraat 99, 2596 EP Den Haag
Tel. 070 324 22 24  www.mar-y-mar.nl

van

www.vanhoytemastraat.com

straat
Hoytema

Like us!

WOUDT
van Hoytemastraat 105

www.woudtdamesmode.nl

SALE
UP  TO 50%

Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

Weissenbruchstraat 62 
2596 GA  Den Haag 
Tel. 070 - 324 37 31

• Online reserveren: www.martinhair.nl
• Op donderdag geopend tot 20.00 uur
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Ingezonden brief
‘Park Bronovo’ is er voor iedereen
Terwijl de activiteiten voor de afbouw 
en de door HMC beoogde uiteindelijke 
sluiting (in 2024) van HMC Bronovo 
verder gaan, zijn de plannen voor ‘Park 
Bronovo’ ook in volle ontwikkeling.

Voor degenen die het inlegvel in het 
vorige wijkblad hebben gemist en ook 
de interessante Algemene Leden-
vergadering van ons wijkbestuur op 9 
april jl. niet konden bijwonen, is hier 
nog eens samengevat de essentie van 
wat Park Bronovo beoogt te zijn. 
Voorop staat dat de zorgfunctie die 
sinds het ontstaan van het ziekenhuis 
in 1929 op het Bronovoterrein ligt niet 
in zijn geheel mag worden opgeofferd 
voor alleen maar woningbouw op dit 
fraai gelegen gebied. Dat is de reden 
voor het ontwerp van een aantrekke-
lijk en modern poliklinisch zorgcen-
trum waar alle huidige en nieuwe cli-
enten van HMC Bronovo voor een groot 
deel van het ziekenhuisbezoek terecht 
kunnen. Het Comité Park Bronovo 
streeft ernaar dit een poliklinische 
HMC-satelliet van het overblijvende 
HMC Westeinde en HMC Antoniushove 
te laten zijn. Als het HMC-bestuur hier 
de voordelen niet van zou inzien, zijn 
er alternatieven met andere geïnteres-
seerde partijen denkbaar.

De laatste jaren is in Nederland - en dat 
geldt evenzeer voor Den Haag - een ver-
zelfstandiging zichtbaar van medische 
zorgfuncties op locaties die los staan 
van de officiële ziekenhuizen. Dat vari-
eert van orthopedie tot KNO, van oog-
heelkunde tot cardiologie, van radiolo-
gie tot huisartsenpost, etc. Daar kan 
een breed scala van zorgfuncties aan 
worden toegevoegd, waaronder zorg-
woningen en een zorghotel. Dat geldt 
zeker voor het geplande nieuwbouw-
complex met zorgfuncties dat de hoek-
steen vormt van Park Bronovo. Er komt 
in ons plan ook woningbouw op Park 
Bronovo, maar niet meer dan nodig is 
om de door HMC beoogde opbrengst bij 
verkoop van 30 miljoen te kunnen ze-
kerstellen. Dat betekent een bebouwing 
die zo veel mogelijk rekening houdt 
met de belangen van de omgeving. Een 

grote ondergrondse garage tot wel 700 
parkeerplaatsen is daar ook een voor-
beeld van. Niet alleen is deze te gebrui-
ken door de bewoners en bezoekers 
van Park Bronovo, maar ook kan deze 
de parkeerdruk van de omgeving hel-
pen oplossen. Een belangrijk deel van 
die parkeerplaatsen zal bestemd zijn 
voor elektrische auto’s, zodat ook deze 
aanpak rekening houdt met de omge-
ving en de duurzaamheid. 

Het Poliklinisch Zorgcentrum Park 
Bronovo is bedoeld voor al degenen 
die al graag in HMC Bronovo komen. 
Dat geldt natuurlijk voor onze wijk en 
het Bezuidenhout maar ook voor 
Scheveningen, Wassenaar, Voorburg en 
de meer dan 40.000 expats in Den 
Haag. Deze goed bereikbare locatie 
moet blijven! Ons streven is er ook op 
gericht om de betrokkenheid van deze 
wijde omgeving bij Park Bronovo en in 
het bijzonder het Poliklinisch Zorg-
centrum te stimuleren. Dat kan door 
uitbreiding van de al actieve groep 
vrijwilligers bij het huidige ziekenhuis 
of andere vormen van betrokkenheid. 

Om ons doel te bereiken, wordt er open 

gecommuniceerd met het bestuur van 
HMC en andere belanghebbenden. Dat is 
niet in de laatste plaats de gemeente, die 
bepalend is voor het behoud van de zorg-
functie. Verschillende politieke partijen 
hebben al laten weten vóór behoud van 
een zorgfunctie op het Bronovoterrein te 
zijn, mede vanwege het belang van de be-
reikbaarheid van goede zorg. In het re-
cente concept Gebiedsvisie Internationale 
Zone wordt over het Bronovoterrein ge-
zegd dat nadere functie en bestemming 
moet worden onderzocht met ‘gedeelte-
lijk behoud van de zorgfunctie’. Omdat 
een breed draagvlak in de politiek be-
langrijk is, hebben wij fractievoorzitters 
van zowel de coalitie als de oppositie per-
soonlijk aangeschreven met het verzoek 
om het plan Park Bronovo aan hen te 
kunnen presenteren. Die informatieron-
des zijn nu aan de gang. 

Via onze website www.parkbronovo.nl 
kunt u verder kennisnemen van de ac-
tuele ontwikkelingen. Wij gaan ervan 
uit dat deze in de lucht is als u dit arti-
kel onder ogen krijgt. 

Namens het Comité Park Bronovo,
Ben Droste

Artist impression van het Park Bronovo Zorgcentrum waar een breed scala aan poliklinische func-
ties inclusief zorgwoningen/hotel zijn ondergebracht
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Met de zomervakantie in aantocht 
waarschuwt onze wijkagent Hans van 
der Linde ons terecht voor de risico’s 
die we vaak lopen zonder erbij na te 
denken. Om het inbrekers, insluipers 
en anderen met minder mooie motie-
ven nog moeilijker te maken in onze 
mooie buurt, hebben we door de hele 
buurt inbraakpreventie WhatsApp-
groepen opgericht. Hoe meer mensen 

meedoen, hoe effectiever deze pre-
ventievorm kan zijn. Nog geen deelne-
mer? Een mailtje naar wapp@wvbn.nl 
en we zorgen dat je opgenomen wordt 
in de app in je eigen buurt. Het kan 
een paar dagen duren! We zijn alle-
maal vrijwilligers.

Daniella Gidaly

Beste bewoners van het Benoordenhout,

De vakantieperiode is in aantocht. Een 
fijne tijd om er even tussenuit te gaan. 
Maar let op: ook inbrekers kijken uit 
naar deze periode. Als veel mensen van 
huis zijn, slaan zij hun slag.

Woninginbraak is een aangrijpende ge-
beurtenis voor de slachtoffers. Daarom 
doet de politie er alles aan om deze 
vorm van criminaliteit tegen te gaan. 
En natuurlijk met u! Uzelf kunt inbre-
kers namelijk de pas afsnijden:  

• Doe alsof u thuis bent. Ruim het 
huis niet extra op, maar laat bijvoor-
beeld bekers en borden op het aan-
recht en de eettafel achter. Zorg dat ie-
mand de post opruimt en dat er een 
auto op de oprit staat. Gebruik tijd-
schakelaars op uw verlichting.  

• Maak het de inbreker moeilijk.
Goed hang- en sluitwerk is belangrijk. 
Zorg dat u altijd alles goed afsluit. Ook 
als u maar even weg bent. Draai de 
sleutel minimaal één keer om en haal 
de sleutel uit het slot. Laat geen op-
stapjes, zoals kliko’s en ladders, buiten 
staan. Plaats buitenlampen, bijvoor-
beeld met een bewegingssensor: inbre-
kers werken niet graag op een verlichte 
plek. 

• Leg waardevolle spullen of auto-
sleutels uit het zicht van voorbijgan-
gers. Plak geen briefje op de deur dat u 
er even niet bent. Hang geen adreslabel 
aan uw sleutel. Verstop geen sleutel 
buiten uw huis. Deurmatten en bloem-
potten zijn geen geheime plaatsen. 

• Noteer details en bel! Samen zien 
en horen we meer. Natuurlijk let de po-
litie op vreemde en verdachte situaties 
in uw wijk. Zoals u dat natuurlijk ook 
doet. Hoort of ziet u iets ongewoons? 
Een vreemde auto, een persoon op de 
uitkijk of een andere situatie die u niet 
vertrouwt? Noteer details zoals uiter-
lijk, kleding, kenteken, merk en kleur 
van de auto, en bel direct de politie. Bij 
spoed of heterdaad belt u 112 en an-
ders 0900-8844. Zo maken we samen 
een vuist tegen woninginbraak.

• Vraag je buren je huis en vooral je 
huisdeur in de gaten te houden.
Inbrekers willen nogal eens een takje 
of een papiertje tussen de deur klem-
men als dat er na 24 uur nog zit, is de 
kans groot dat de bewoners met vakan-
tie zijn. Zie je een takje of papiertje tus-

sen de deur geklemd? Haal het niet weg 
maar bel 112, de politie kan soms nog 
DNA detecteren.

Toch ingebroken of een poging 
gedaan? Doe altijd aangifte.
De politie kan dan een onderzoek 
instellen en gerichter surveilleren. Met 
uw aangifte kan een aangehouden ver-
dachte mogelijk vervolgd worden. U 
kunt aangifte doen via www.politie.
nl/aangifte, of door een afspraak te 
maken via 0900 – 8844. 

Kijk voor meer informatie op 
de volgende sites
Kijk voor tips om uw woning te bevei-
ligen op www.politiekeurmerk.nl/
preventietips.

Voor meer preventietips gaat u naar 
www.politie.nl/onderwerpen/
woninginbraak.

Op www.politie.nl ziet u onder ‘Mijn 
buurt’ hoeveel woninginbraken in uw 
buurt gepleegd zijn. 

Met vriendelijke groet,

Hans van der Linde
Wijkagent Benoordenhout 
& Marlot

Onze wijk
Voorkomen is beter dan genezen
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Op zondag 26 mei vond in Park Clin-
gendael de jaarlijkse Zeepkistenrace 
plaats. De foto’s laten goed zien wat een 
geweldig evenement het was, en dat was 
niet alleen de verdienste van de kinde-
ren die deelnamen. Ook de opstelling 
van 15 prachtige oldtimers trok veel be-
kijks en bewondering en sommige oldti-
mers waren bijna net zo mooi als de 
zeepkisten. 

Er waren dit jaar weer flink wat prijzen 
te verdelen. De Beste Helpersprijs ging 
naar Team Verstappen, Team Bessies 
pakte terecht de Originaliteitsprijs en 
de Duchattel Dare Devils kregen de 
Doorzettersprijs. De Golden Monkey 
Wrench award was voor de kinderen 
van de Vliegende Panda’s.

In de Petites-klasse gingen de eerste, 
tweede en derde prijs naar respectieve-
lijk De Racebende, Team Raket en The 
Raging Rabbits. En bij de Grandes ging 
Team Vijf er met de eerste prijs vandoor. 
Tweede werden De Racende Uilen en 
The Bat Boys werden derde. De jury was 
in goede handen, want naast Senna en 
Jeannine werden de zeepkisten vakkun-
dig beoordeeld door Peter Hoogeveen, 
onze voormalige wijkagent, en wethou-
der Saskia Bruines. 

Leuk ook dat alle basisscholen van 
Benoordenhout vertegenwoordigd waren. 
We hopen natuurlijk dat ze volgend jaar 
weer allemaal van de partij zijn, evenals de 
Benoordenhoutse Oldtimer Club. 

Bart Weijman
foto's 070fotograaf.nl

Zeepkistenrace
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

U bent van harte welkom! Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl
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Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

Magda Oord • Tennispark WW • van Hogenhoucklaan 35
070 - 3062505 / 06-53685547 • magdaoord@kpnmail.nl

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE

Pesten verhuizing, slaapproblemen, 
concentratie stoornissen kunnen de 
oorzaak zijn dat uw kind tijdelijk niet 
goed in zijn vel zit. Begeleiding en 
coaching helpt uw kind om hun eigen 
kracht en helend vermogen weer te 
leren herkennen, versterken en 
gebruiken.

Harriet Poolman  |  Wassenaarseweg 212    
2596 EC Den Haag   |   06-21218249

www.counseling-en-coaching-brighteyes-kids.nl

BRIGHTEYES-KIDS Counseling en coaching

www.alexandriabv.nl

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
06 51 32 75 27
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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Vogelwandeling Clingendael groot succes! 
Zondagmorgen 14 april, 6.30 uur. Bij 
de hoofdingang van landgoed Clingen-
dael verzamelen zich 31 enthousiaste 
Benoordenhouters. Het doel: kennis-
maken met de vogelwereld in Clingen-
dael en Oosterbeek, en niet te vergeten 
met het werk van de HVB. Buitentem-
peratuur: 2°C. Nogal fris dus en nog 
twintig minuten aftellen tot zonsop-
gang. Maar liefst 91 lezers van het 
Wijkblad Benoordenhout hadden gere-
ageerd op de uitnodiging om een vogel-
wandeling te maken onder leiding van 
een ervaren HVB-gids. Om 9.00 uur 
volgde een tweede lichting met nog 
eens 29 deelnemers. 

In totaal werden die zondagochtend 
dus zestig personen in groepjes van 
tien rondgeleid door vroege vogels 
Caroline Walta, Rob ter Ellen en Wim 
Kooij. Frederik Hoogerhoud nam om 
9.00 uur ook een groep voor zijn reke-
ning. Boudewijn Schreiner – al een jaar 
of twintig de beheerder van het Gravin 
van Bylandt vogelrustgebied in 
Clingendael – gaf maar liefst zesmaal 

een toelichting op het belang van de 
vogelrustgebieden voor de natuur in 
onze stad. Hoewel de meeste deelne-
mers zelf een kijker meebrachten, von-
den de eerder dit voorjaar door het be-

stuur aangeschafte tien leenkijkers 
gretig aftrek. In totaal werden 54 ver-
schillende vogelsoorten waargenomen.

Foeke Zeilstra

Ecofestival Schone Schenk
Zondag 7 juli 2019 van 13.00 uur tot 
16.30 uur, langs de Schenk, IJsclubpad 
bij ATV Loolaan, Natuurtuinen De 
Groene Schenk en de Nieuwe Veenmolen 

Voor de vierde keer vindt rond de kan-
tine van de Amateurtuindersvereniging 
aan de Loolaan het Ecofestival plaats. 
Kom genieten van de prachtige groene 
tuinen bij de Schenk en het zomerse 
weer!

Wat is er allemaal te beleven?
• Kramen met informatie en dialoog 
over Duurzaam wonen en leven in 
Stadsdeel Haagse Hout 
• Wandelroute ‘Van Gogh langs de 
Schenk’ in het kader van 150 jaar Van 
Gogh in Den Haag
• Verkoop van biologische en gerecy-
clerde producten zoals honing, groen-
ten, aarde, wijn
• Kunstpostartiesten en Kunst ter Plekke 
• Meedenken en -doen aan Festival ‘De 
Beleving’ in Haagse Hout op 14 sep-

tember a.s.
• Terras met biologisch eten en drin-
ken bij de ATV Loolaan
• Workshops, springkussen, waterdier-
tjes vangen en varen over de Schenk
• Muziek van het Koninklijk Conser-
vatorium en het Diamanttheater

Meer weten?
Andree Ruting
a.ruting@voorwelzijn.nl  06 190 443 47 of 
Nicole Mekel
natuurlijknicole.mekel@gmail.com
06 266 687 27
www.natuurlijknicole.com  
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

vloerenbehang

verf  en kleuradvies

gordijnen en karpetten  

raamdeco 

voor je complete 
woninginrichting
kom naar onze geheel vernieuwde 
winkel voor inspiratie, 
ruim assortiment en volledig advies!
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Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht,
ons unieke netwerk en brede aanbod 
zorgen wij ervoor dat jij krijgt waar je 

echt blij van wordt!
www.estata.nl
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Zomerpad Van Hogenhoucklaan

Geschilderd met acrylverf op verfbe-
stendig papier door wijkgenoot en 
oud-marineman ir. Robert J. Gmelig 
Meijling, sinds een jaar leerling van 
beeldend kunstenaar Saskia E.M. van 
Dijk, wekelijks in het atelier Sint Lucas 
naast de kerk aan de Elandstraat. 

'De naam Zomerpad is gekozen omdat 
de bomen zwaar in blad staan. Door de 
droge zomer ligt er al wat dor blad. Het 
beeld is van rond negen uur in de och-
tend in augustus 2018. Op het schilde-
rij kijkt men langs het middenpad van 
de Van Hogenhoucklaan ter hoogte van 

de Schoutenstraat in de richting van 
HVV - een middenwandelpad, waar het 
elke dag opnieuw een genot is om te 
lopen door het prachtige licht, dat 
nooit hetzelfde is'.

Robert Gmelig Meijling
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Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw hoge kwaliteit  
tuingereedschappen en materialen. 
Maak de mooiste tuin van Den Haag!
 

TERRAS & TUIN • ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG • TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES

Kom naar de winkel, bekijk ons aanbod en laat u adviseren.
beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248 Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: (070) 324 66 51 
INFO@HODIEMIHI.NL  -  WWW.HODIEMIHI.NL

Hodie Mihi, Cras Tibi Uitvaartverzorging richt zich op het 
verzorgen van uitvaarten in Den Haag en omstreken. 

Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG

Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy
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Over leven op Mars en vliegende auto’s
Wie op donderdagmiddag 14 maart op 
de Wassenaarseweg een colonne uitge-
laten basisschoolleerlingen in gele hes-
jes voorbij zag fietsen, zal niet hebben 
vermoed dat zij op weg waren naar het 
hoofdkantoor van Shell voor een bij-
zondere ceremonie.

De aanleiding daarvoor lag alweer 
bijna twee jaar geleden, nadat in 2017 
bij bouwwerkzaamheden aan het Shell-
kantoor een tijdcapsule uit 1915 was 
gevonden. Op 14 maart 2019 werd er 
een nieuwe tijdcapsule geplaatst. 

Shell had de leerlingen van de 
Paschalisschool gevraagd om een ver-
beelding te maken van het energiege-
bruik over honderd jaar. De winnende 
tekeningen zouden worden toegevoegd 
aan de tijdcapsule. De tekeningen van 
Tamar Tops (12), Stijn Overhoff (11) en 
Olivier Veldhuizen (12) werden gese-
lecteerd. Zij werden tijdens de ceremo-
nie op het podium geroepen om, in bij-
zijn van Shellbestuurders Marjan van 
Loon en Ben van Beurden en burge-
meester Pauline Krikke, hun tekenin-
gen in de tijdcapsule te schuiven. 

Tamar en Stijn hebben in hun tekening 
allerlei vragen over de toekomst geïl-
lustreerd. Is er leven op Mars? Hebben 

mensen jetpacks? Welke verkeersre-
gels gelden voor vliegende auto’s? 
Wordt er ander geld gebruikt? Tamar 
vond het ‘heel cool’ dat hun tekening 
de capsule inging. Olivier: ‘Het was 
heel bijzonder, want je staat toch met 

een van de grootste zakenmensen van 
de wereld op het podium. En je hebt 
natuurlijk ook in je achterhoofd dat je 
tekening over honderd jaar weer ge-
zien wordt.’ 

Ook de klasgenoten van Tamar, Stijn en 
Oliver waren erbij. Cato Weijman: ‘Ik 
vond het leuk en ook heel erg bijzon-
der dat Stijn, Tamar en Olivier het po-
dium op mochten en natuurlijk dat er 
heel belangrijke mensen bij waren!’ 
Daan de Bruijn: ‘Ik vond de tijdcapsule 
heel bijzonder, want je weet dat hij 
daar nog heel lang blijft liggen.’ 

Coen Schrijver voorspelde dat er over 
honderd jaar meer energiebesparende 
auto’s zullen zijn en dat er geen ben-
zine meer is. Ook voorziet hij dat er 
dan geen CO2-uitstoot meer is en dat 
mensen veel ouder worden. Klas-
genootjes Bente Joosten en Minke 
Tjepkema: ‘Shell wil met de tijdcapsule 
bereiken dat men ons later ziet als 
mensen die goed kunnen samenwer-
ken. De burgemeester van Den Haag 
zei dat een eeuw geleden veel dingen 
hetzelfde waren. Maar één ding is an-
ders: nu mogen ook vrouwen burge-
meester zijn.’ 

Ruth Schipper

Summer Festival
Beste wijkbewoners, 

Op 19 juli 2019 organiseert de Konink-
lijke Haagsche Cricket en Voetbal Ve-
reniging het 1e Summer Festival @ 
Diepput. Een festival om samen de 
zomer in te luiden! Iedereen is welkom: 
jongens, meisjes, ouders, opa’s en oma’s, 
buurtgenoten, leden en niet-leden. Voor 
de kinderen zijn er spelletjes, een water-
baan en genoeg ruimte om te cricketen 
en te voetballen! 

Het festival begint om 17.00 uur met 
een borrel. Om 17.30 uur start vervol-
gens de traditionele familie Vrijdag 
Avond Competitie. Verschillende fami-
lies kruisen onderling de ‘bats’. Voor de 
niet-cricketers is dit een mooi schouw-

spel om vanaf het terras te aanschouwen 
onder het genot van een hapje en 
drankje.  

Rond 18.30 uur wordt het sportieve 
gedeelte afgesloten. Het hoofdveld van 
HVV wordt omgetoverd tot een com-
fortabele picknickzone waar, onder 
genot van livemuziek, aan picknickta-
fels en op zelf meegebrachte picknick-
kleden samen wordt gegeten. 

Je kan er voor kiezen je eigen BBQ-
picknickmand mee te nemen óf een 
BBQ-picknickpakket te bestellen bij de 
organisatie. Er is een grote gezamenlijke 
BBQ aanwezig waar je zelf je vlees, vis 
en groente op kan BBQ-en. Maar je mag 
natuurlijk ook je eigen BBQ meenemen. 

Reserveer nu een plek voor jou en je fa-
milie, vrienden, buren en wie je ook wilt 
meenemen via de website www.konhcvv.
nl/summerfestival. Hier kan je ook een 
compleet BBQ-pakket bestellen.  

Voor meer informatie kijk op 
www.konhcvv.nl/summerfestival
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL
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EERSTE HULP BIJ ONVOLDOENDES

Meer informatie? 
Loop gerust eens binnen voor een vrijblijvend 
adviesgesprek of neem contact met ons op.

AFTER’S COOL Benoordenhout
Mandy Koenraads MSc

Weissenbruchstraat 3-5, 2596 GA Den Haag 
T 06-20340451 | E benoordenhout@afterscool.nl

>  Geen stress en zorgen bij de  
afwikkeling van uw nalatenschap.

>  Duizenden euro’s aan 
kostenbesparing.

> Lagere erfbelasting.
>  Meer ruimte voor rouwverwerking.

Regel uw erfenis slim.
Het eerste halfuur is altijd GRATIS

Marina Milenkovic
nalatenschapsplanner en  
executeur nalatenschappen

Ary Schefferstraat 29, 2597VN Den Haag
06 - 26 582 695, info@alles-geregeld.nu
www.alles-geregeld.nu

AFTER’S COOL Remedial teaching | Naomi Brant MSc 
T 06 - 28557372  | rt-planning@afterscool.nl

Meer zelfvertrouwen en met plezier naar school? 
Ons team van remedial teachers helpt! 
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Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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De Haagse Tuin- en Plantenclub
Kent u de Haagse Tuin- en Plantenclub? 
Deze bestaat al bijna vijftig jaar. 
Momenteel zijn we met bijna zestig 
vrouwen met eenzelfde passie voor 
tuinen en planten. Inmiddels is een 
aantal van onze leden verhuisd van 
een huis met tuin naar een apparte-
ment met balkon, maar ook daarmee 
kun je ontzettend leuke dingen doen. 

We inspireren elkaar. Elke maand is er 
een activiteit. We ruilen planten, stek-
ken en zaden en hebben soms een de-
monstratie of workshop. Twee keer 
staat er een lezing op het jaarpro-
gramma en zijn er busexcursies. We 
bezoeken dan privétuinen, soms een 
landgoed, maar ook altijd een bijzon-
dere kweker. Vorig jaar maakten we 
onder meer een reis naar de Veluwe en 
een vierdaagse reis naar de Engelse 
Cotswolds. 

We betalen jaarlijks een klein bedrag 
aan contributie. De reisjes worden 
apart betaald. Niets is verplicht, je 
komt en gaat mee als je zin en tijd hebt. 
Het is leuk om je hobby te kunnen 
delen met anderen. Behalve inspire-
rend is het ook nog eens erg gezellig. 

Zo bekijken we elkaars tuinen: bij kof-
fie, thee of een glas wijn doen we bij el-
kaar ideeën op. De club is onderver-
deeld in wijken, wat de onderlinge 
communicatie gemakkelijker maakt.

Zoals je tuin na enkele jaren verjonging 
nodig heeft, zo heeft onze club dat ook. 
Het lijkt ons erg leuk om nieuwe tuin-
vriendinnen uit het Benoordenhout te 
verwelkomen. Belangstellenden komen 
minimaal twee keer op een van onze 
programmaonderdelen om te kijken of 

het ze wat lijkt, daarna besluiten ze of 
ze willen aansluiten.

Op onze site www.haagsetuinclub.nl 
staat veel informatie over het ontstaan 
van de club, het jaarprogramma, ver-
slagen van excursies en foto’s van onze 
eigen tuinen en bezochte tuinen.

Contact info@haagsetuinclub.nl 
Trudi Verwoerd
Voorzitter Haagse Tuin- 
en Plantenclub

In de tuin van de voorzitter

Gezocht: Vrijwilligers om de jaarlijkse atelierroute 
in het Benoordenhout te organiseren 
Wie wij zijn
Met steun van de Wijkvereniging 
Benoordenhout organiseert de cul-
tuurcommissie jaarlijks een atelier-
route door de wijk. We doen dat als 
vrijwilligers met en voor kunstenaars 
en met niet-kunstenaars. We hebben 
er plezier in met elkaar steeds weer 
een goede atelierroute voor te berei-
den. Dat is soms even aanpoten en het 
is gezellig om het met elkaar te doen.

Wie wij zoeken
De afgelopen periode namen drie leden 
met een lange staat van dienst afscheid 
van onze commissie. We zijn op zoek 
naar enthousiaste mensen met ver-
schillende talenten om de commissie te 
versterken. Denk aan: met nieuwe 
ideeën komen, ordelijk zijn en over-

zicht bieden, graag contacten leggen, in 
teamverband willen werken en andere 
talenten. Omdat we drie nieuwe com-
missieleden zoeken, hoef je zeker niet 
te beschikken over alle talenten die we 
vragen. Het is juist prettig als we elkaar 
kunnen aanvullen en dat we elkaar 
kunnen vervangen als dat nodig is. 

Wat we doen
Traditiegetrouw vindt jaarlijks eind 
mei de Benoordenhoutse atelierroute 
plaats. We plannen de atelierroute, no-
digen de kunstenaars uit, doen aan pu-
bliciteit, houden contact met de kunste-
naars, de wijkvereniging, de vormgever 
en de drukker, maken een begroting, 
organiseren het rondbrengen van de 
folder en voeren andere activiteiten uit 
zoals fietsroute voor de kunstenaars 

langs de deelnemende ateliers en over-
zichtstentoonstelling. We vergaderen 
met elkaar als dat nodig is, bijvoor-
beeld na de zomer om de route voor 
het komende jaar te plannen. In de eer-
ste vier maanden van het jaar komen 
we een aantal keren bijeen om de orga-
nisatie goed af te spreken. 

Wat we bieden
We bieden: naar een doel toe werken 
en contacten in de buurt met veel ver-
schillende mensen.

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor een rol bij 
het organiseren van de jaarlijkse ate-
lierroute? Neem dan contact op met: 
Marthe Fuld, marthe.fuld@gmail.com 
telefoon: 06 549  565 10
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902

Islamnu.nl

De Ahmadiyya moslim gemeenschap 

heet u van harte welkom in de 

Mobarak moskee! 

Inloop informatiedagen voor een kop koffie/thee 

en informatie over de Islam 

- Open Dag 

  Zondag 30 juni | 16:00 - 18:00

- Open Dag 

  Zondag 21 juli   | 16:00 - 18:00

Iedereen is welkom !

Individuele begeleiding bij een uitje, wandeling of
doktersbezoek.

      Gezelschap, een spelletje doen of hulp bij
    administratie.
          
          Licht huishoudelijke
          werkzaamheden, boodschappen
        doen, samen koken en samen eten.

    
    
    
    
    
    

Haaglanden, Wassenaar e.o   |  Yvonne Koot Tel: 06-22981124

         Yvonne@saaraanhuis.nl   |  www.saaraanhuis.nl

Vrijblijvende intake altijd mogelijk.

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nl
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eversdijk

De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen met  
deskundige begeleiding en oog voor detail.

Kleinschalig maar wel direct benaderbaar.
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan.
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie.

Graag nodig ik u uit voor een kosteloos en 
oriënterend gesprek, dat kan ook bij u thuis.

Wij zijn dag & nacht voor u bereikbaar:
070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl
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Kick-off van ‘Onder de Toren’

Open Dag Clingendaelhuys zaterdag 22 juni

Speciaal voor wijkgenoten gaat deze 
zomer het project ‘Onder de Toren’ van 
start, met als doel het gebouw van de 
Duinzichtkerk en het prachtige plein 
actiever bij de wijk te betrekken. Het 
project wordt in juni gelanceerd met 
een buurt-BBQ.

‘Onder de Toren’ wordt een bruisende 
plek voor ontmoeting, inspiratie en 
verdieping. We zijn net begonnen, 
volop in beweging en staan open voor 
ideeën. Doet u mee? Er is genoeg 
ruimte voor eigen initiatieven.

De kick-off begint direct goed met een 
midzomernachtfeest op 21 juni a.s. 
Vanaf 18.00 uur start de buurt-BBQ 
met live jazz. Voor de verdere zomer 
staat een bioscoop in de buitenlucht, 
een ‘repair café’ en een plantenmarkt 
op het programma. Meedoen aan de 
BBQ? Meer info en opgeven via de web-
site. U bent van harte welkom!

Heeft u een goed idee voor ‘Onder de 
Toren’, of bent u benieuwd naar de ont-
wikkelingen en de complete agenda? 
Stuur ons een bericht via info@onder-
detoren.org of ga naar de website: 
www.onderdetoren.org. 

Chris van Wieren

Het Clingendaelhuys biedt alle ruimte 
voor een stijlvol afscheid van een dier-
bare. Na een ingrijpende verbouwing 
beantwoordt het monumentale pand 
weer aan alle eigentijdse verwachtin-
gen. In Het Clingendaelhuys vinden 
ook regelmatig informatieve lezingen 
plaats, voordrachten of muziekmomen-
ten. Deze bijeenkomsten hebben een 
informeel karakter met een ontvangst 
vooraf en een glas na afloop. Op zater-
dag 22 juni is er een Open Dag van 
11.00 tot 15.00 uur. U bent van harte 
welkom voor een hapje en drankje om 
zo eens achter de schermen te kijken 
en informatie te krijgen. 

Het Clingendaelhuys
Thérèse Schwartzestraat 1 Den Haag
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rond leiding in Aelbrecht van Beijeren 
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met 
onze cliëntadviseur op 070 - 530 05 08

www.oldael.nl

Is uw nalatenschap in orde?
verkenning, planning, vastlegging en uitvoering

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

A   Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar
T    +31 (0)6 34 39 32 88 

E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl

uw huis, 
onze zorg!
+31 (0)70 34 74 433  

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs

kristl nieuwenhof-van eijk.
office manager

charlotte marsman.
register makelaar & taxateur

claudia evers.
office manager

relia steenks.
register makelaar & taxateur

bob van deelen.
register makelaar & taxateur

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                         Uitvaartbegeleiding
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Nieuwe rubriek
In deze rubriek worden alledaagse en 
bijzondere zaken in onze wijk onder de 
loep genomen. Mocht u zich afvragen 
wat iets in uw omgeving is of waarom 
het daar staat, stuur dan een mail naar 
wijkblad@wvbn.nl. Misschien komt uw 
vraag dan in een van de volgende wijk-
bladen aan bod.

Berlage lantaarnpalen
In deze eerste aflevering staat de 
Berlage lantaarnpaal in de schijnwer-
pers. Deze lantaarnpaal, in meerdere 
uitvoeringen die alle herkenbaar zijn 
aan de rode onderdelen, staat in onze 
wijk in veel straten die rond de jaren 
dertig zijn aangelegd en die aangewezen 
zijn als rijksbeschermd stadsgezicht. 

De gemeente had in 1925 Bureau 
Berlage de opdracht gegeven om voor 
de toen in aanbouw zijnde wijken een 
nieuwe lichtmast te ontwerpen. 
Berlage ontwierp ze niet zelf; dat deed 
Piet Zwart, de eerste tekenaar van het 
bureau. Het ontwerp bleek al snel zeer 
in trek en Piet Zwart vond het jammer 
dat de palen niet naar hem, maar naar 
zijn baas werden genoemd. De ge-
meente meende dat Berlage de op-
dracht had gekregen en dat het de ge-
meente niet aanging wie binnen het 
bureau de opdracht had uitgewerkt; 
het bleven dus Berlage palen. In 1926 
volgde het ontwerp voor een kleiner 
model en in 1932 vroeg de gemeente 
om een ontwerp met een ‘uithouder’, 
zodat de lamp verder uitsteekt over de 
straat. Deze beide modellen zijn veel in 
onze wijk te vinden, zoals in de Van 
Hogenhoucklaan en omliggende stra-
ten, de Weissenbruchstraat, maar ook 
in andere wijken uit dezelfde bouwpe-
riode zoals de Vogelwijk en Marlot. De 
palen met uithouder staan onder meer 
aan de Wassenaarseweg.

Rode onderdelen
Over de zeer karakteristieke rode on-
derdelen doen verhalen de ronde 
waarvan de juistheid niet te achterha-
len is. Het ene verhaal is dat de ge-
meente wilde dat er aan het strakke 
ontwerp onderdelen zouden worden 
toegevoegd. Piet Zwart vond dat niet 

echt nodig en kleurde de overbodige 
onderdelen rood. De andere versie is 
dat de gemeente een aantal onderdelen 
overbodig vond en dat met rood op de 
tekeningen aan gaf. De uitvoerders 
maakten die onderdelen rood, omdat 
ze dachten dat dat bedoeld werd met 
de rode kleur op de tekening. Inmiddels 
zijn de lantaarnpalen een aantal keren 
aan de tijd aangepast, maar de kenmer-
kende rode onderdelen zijn gebleven.

Op straat gezet
In 1997 is er door Botine Koopmans 
van de gemeentelijke afdeling monu-
mentenzorg een inventarisatie ge-
maakt van al het historische straat-
meubilair, de nota Op straat gezet. 
Daarin werd van de historische lan-
taarnpalen geconstateerd dat het aan-
tal en de toestand schrikbarend achter-

uitgingen. Sindsdien heeft de gemeente 
beleid vastgesteld om de historische 
palen te behouden en te herintroduce-
ren, omdat dit de palen zijn die in deze 
wijken thuishoren. Sinds die tijd zijn, 
telkens wanneer de lantaarns in een 
straat aan vervanging toe waren en 
wanneer er budget was, replica’s van 
de historische palen geplaatst, waaron-
der de Berlage paal. Wel gebeurt dat 
met aanpassingen, zodat de palen min-
der onderhoud vergen en er moder-
nere lampen in kunnen.  Inmiddels be-
staat 18% van alle Haagse lichtmasten 
uit historische lantaarnpalen. Daarmee 
is het beleid uit 1997 voor 95% uitge-
voerd. In 2013  stonden er in Den Haag 
5.208 Berlage palen.  

Christine van Marle
foto´s 070fotograaf.nl

Kijk, in onze wijk!
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Nu het ook hier voorzichtig zomer be-
gint te worden, durf ik u mee te nemen 
naar Barbados – naar het terras van de 
luxueuze Colony Club om precies te 
zijn. Met verbazing volgt een aantal be-
zoekers het gedrag van een vinkachtig 
vogeltje, het barbados-dikbekje. Met 
één klauw grijpt het vogeltje een sui-
kerzakje van tafel en scheurt het met 
zijn zware snavel open. Na een paar 
snelle happen is de vogel gevlogen. Nog 
groter wordt de verbazing als dezelfde 
vinkjes worden betrapt in de eetzaal: 
met hun flinke snavel wippen ze niet 
alleen een zwaar deksel van een sui-
kerpot, maar snoepen ook schaamte-
loos van de koffieroom… 

Deze ongenode tafelgenoten zorgden 
een jaar of twintig geleden voor ver-
maak van de gasten en een rood aanlo-
pende bediening. Eén van die gasten - 
Jean-Nicolas Audet - was een veld-
bioloog uit Montreal. Hij raakte geïntri-
geerd, de vogels verrichten tenslotte 
vrij complexe handelingen. Hij vroeg 
zich af of de vogels die met succes op 
de terrassen optraden even slim waren 
als hun soortgenoten uit het binnen-
land: de klassieke tegenstelling tussen 
‘de grote stad’ en ‘het platteland’. En de 
uitkomst van zijn onderzoek was voor 
mij – opgegroeid in Friesland – nogal 
schokkend… 

Het onderzoek 
Audet ving 26 stadsdikbekjes mét ter-
raservaring en 27 exemplaren in de na-
tuur, dus zonder. Hij maakte twee ver-
schillende kastjes van plexiglas waarin 
hij vogelzaad stopte. Bij kastje 1 kon-
den de vogels het zaad bemachtigen 
door een deksel óf een laadje te ope-
nen, een enkelvoudige handeling dus. 
Kastje 2 was moeilijker. De vogels 
moesten eerst een laadje uittrekken en 
konden dán pas een deksel openen 
waardoor de beloning, de zaadjes, kon 
worden genuttigd. 

Bijdehante stadjers 
De uitkomst? Het lukte álle vogels het 
ladekastje (nr. 1) te openen, maar… de 
stadsvogels konden dat twee maal zo 

snel als de natuurvogels! Het ingewik-
kelder kastje 2 werd door maar 13 van 
de 26 stadsdikbekjes gekraakt. Maar 
de score van de plattelanders op kastje 
2 was nog slechter. Slechts zeven vogel-
tjes losten de puzzel op en daar deden 
ze gemiddeld drie keer zo lang over! 
Kortom, het hoge woord moet eruit: 
stadsvogels zijn bijdehanter dan hun 
soortgenoten van het platteland. Au! 

Neofilie als essentiële eigenschap 
Er waren drie eigenschappen waarin 
de stadsvogels zich onderscheidden. 
Het ‘probleemoplossend vermogen’ 
staat – het zal u niet verrassen - voorop, 
maar de succesvolste diertjes zijn ook 
minder angstig als ze iets vreemds te-
genkomen. Ze moeten op onbekende 
objecten durven afstappen en de moed 
hebben ze te onderzoeken. Neofilie 
ofwel nieuwsgierigheid is dus een es-
sentiële eigenschap. En niet alleen in 
de vogelwereld zou ik zeggen. De derde 
eigenschap waardoor de stadsvogels 
beter scoorden is tamheid, ze zijn min-
der bang voor mensen. 

Harde noten kraken 
Er zijn meer voorbeelden van bijzon-
der uitgekiend gedrag van vogels. In 
Japan ontdekte een aantal biologiestu-
denten dat kraaien auto’s als notenkra-
kers gebruiken. Japanse walnoten zijn 
te hard om met de snavel open te 
maken en het ze van grote hoogte laten 

vallen, was vermoeiend en leverde 
slechts met mate succes op. Eén van de 
kraaien was van het innovatieve soort. 
Hij of zij gooide op een parkeerterrein 
de noten voor de wielen van langzaam 
rijdende auto’s en ging er vervolgens 
tevreden met het vrijgekomen vrucht-
vlees vandoor. Het gedrag werd gekopi-
eerd door soortgenoten. 

Mees over matter 
Ook onze mezen ontpoppen zich als 
slimmeriken. Vogels kunnen geen melk 
verteren, ze missen de enzymen om 
lactose af te breken. Maar het laagje 
room bovenin de melkfles van vroeger, 
is  aantrekkelijk. Iedere vogel is er al-
tijd kien op om zijn vetvoorraad aan te 
vullen. Uit Engeland komt het volgende 
verhaal. Rond 1900 wisten de mezen 
precies wanneer in welke straat de 
melkman langs zou komen. De flessen 
werden in die tijd nog zonder dop bij 
de klanten op de stoep gezet. Nog voor-
dat de bewoners de kans kregen ze 
binnen te halen, vlogen de mezen erop 
af. Ze landden op de hals van de fles, 
staken hun snavels in de room en 
slurpten een paar millimeter van de 
begeerde vettigheid naar binnen. 

In gedachten zie je de strijd tussen de 
mens en dier zich ontwikkelen. Op de 
zet van de een volgt een tegenzet enz. 
Bewoners die, zodra ze de melkkar 
hoorden aankomen, naar de voordeur 

Buurtvogels
Slimmigheden met suikerzakjes… 
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rennen om de pimpelmees te snel af te 
zijn. Maar de meesjes – ook niet gek – 
hadden de smaak flink te pakken en 
wachtten de melkman al op bij de voor-
deur. Sterker nog, uit onderzoek blijkt 
dat ze de komst van de melkman aan 
de rand van de wijk afwachtten en ver-
volgens positie kozen. Na een experi-
ment met kartonnen doppen – geen 
enkel probleem voor de mees – kwa-
men in de jaren twintig de aluminium-
doppen in zwang. Het bracht de mens 
slechts tijdelijk soelaas. Rond 1930 
hadden de mezen in tien verschillende 
Engelse steden geleerd hoe ook die 
hindernis kon worden geslecht. Ze pik-
ten er een gat in of gingen ervandoor 
met de complete dop om elders op hun 
gemak het vet eraf te pikken. Ze kon-
den zelfs verschillende kleuren doppen 
onderscheiden en kozen natuurlijk 
voor de vetste melk… Net als in de 
mensenwereld is begeerte vaak een 
slechte raadgever. Meer dan eens von-
den onderzoekers pimpelmezen die 
‘verdronken met de kop naar beneden 
in de fles hingen, vermoedelijk omdat 
ze diep liggende room probeerden te 
bereiken en daarbij hun evenwicht 
verloren…’. 

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe 
deze vorm van flessentrekkerij zich 
verspreidde in de Engelse mezenwe-
reld. Een conclusie was dat de vaardig-
heid zich in verschillende steden – ver 
van elkaar af, ruim buiten de actiera-
dius van de mees – vrijwel tegelijker-
tijd ontwikkelde. Een tweede observa-
tie – en nu komen we dichter bij huis 
– was dat de truc zich in de beknopte 
leefwereld van de mezen vooral ver-
spreidde via hun sociale netwerken. 
Hun vrienden en vriendinnen namen 
het gedrag sneller over dan de rest. 

Met de komst van de pakken melk lijkt 
de periode van ‘mees over matter’ be-
slecht te zijn in het voordeel van de 
mens. Voorlopig dan, want never say 
never… 

Foeke Zeilstra
Fotografie: Adri de Groot e.a.

PS  Als u geïnteresseerd bent geraakt 
in dit onderwerp, raad ik u het boek 
‘Darwin in de stad’ van Menno Schilt-
huizen aan. Hij is als evolutiebioloog 
verbonden aan Naturalis en tevens 
hoogleraar aan de Universiteit Leiden.    
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Peter de Mos

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S

Barbara van Kampen Taco Risselada
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Uitgelicht
Het lijkt mij een goed idee om de ru-
brieken ‘HoutKunst’ en ‘Boeken’ samen 
te voegen. Op die manier kan ik wat 
meer korte berichten plaatsen en 
meerdere boeken onder de aandacht 
brengen. Met natuurlijk altijd in mijn 
achterhoofd dat Benoordenhouters de 
auteurs zijn of dat het over onze wijk 
gaat. Heel soms kijk ik iets verder, ge-
woon omdat het interessant is om daar 
een blik op te werpen.

Oorlog in de lucht - Den Haag 1940-
1945. Bescherming, oorlog en 
wederopbouw
Ik begin met een boek dat geschreven 
is door Henk Ambachtsheer, hoofd 
Monumentenzorg en Welstand en wijk-
bewoner. Al in de jaren dertig van de 
vorige eeuw nam de gemeente Den 
Haag voorbereidende maatregelen ter 
bescherming van de inwoners. Met de 
oorlogsdreiging aan de landsgrenzen 
werden ook veel Haagse burgers actief 
in de Luchtbeschermingsdienst of in de 
Haagse afdeling van de ´Vereeniging 
voor Luchtbescherming´. Onze stad 
heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zwaar geleden; denk aan de decime-
ring van de Joodse gemeenschap en de 
Hongerwinter die veel inwoners niet 
doorstonden. Ook door de luchtoorlog 
boven de stad vielen vele doden op 
Haags grondgebied. De luchtaanvallen, 
beschietingen, bombardementen, neer-
stortende vliegtuigen en V2-raketten 

hebben enorme schade in de stad aan-
gericht en groot menselijk leed 
veroorzaakt. 

Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans, 
wetenschappelijk medewerker Haags 
Gemeentearchief, Uitgeverij De Nieuwe 
Haagsche, VOM-reeks, 2019-1, ISBN 978-94-
6010-086-4, € 29,95. 

Top Floor, kunstenaars kiezen uit de 
collectie
Onder leiding van Daniel Koep, hoofd 
tentoonstellingen van het Gemeente-
museum Den Haag, heeft wijkgenoot 
Madelief Hohé meegewerkt aan de 
nieuwe tentoonstelling die nog tot en 
met 8 september te zien is. Zeven kun-
stenaars, Philip Akkerman, Tjebbe 
Beekman, Berlinde de Bruyckere, Marcel 
van Eeden, Erik Kessels, Jan Taminiau en 
Jennifer Tee, hebben ieder hun favoriete 
werken uit de collectie van het museum 
mogen kiezen. Naast de droomjaponnen 
van Jan Taminiau hebben Madelief, 
Suzanne Lambooy (conservator) en de 
ontwerper zelf zorggedragen voor de se-
lectie van aardewerken objecten, meu-
bels en ook diverse voorstudies van 
kunstwerken. Het is heel bijzonder te 
zien; deze hoeveelheid van voorwerpen 
vormen samen dus de inspiratie voor 
Jan Taminiau! 

Een orchidee tussen de aardappels. 
Louis Couperus bespot in woord en 
beeld
Dit is de titel van de nieuwe zomerten-
toonstelling in het museum aan de 
Javastraat 17 (tot en met 20 oktober 
2019). Zijn leven lang heeft Couperus 
in de schijnwerpers gestaan. Vanaf zijn 
eerste publieke optreden en zijn lite-
raire debuut vormden zijn persoon en 
werk het mikpunt van spot, ironie, sar-
casme en scherpe kritiek in kranten- 
en tijdschriftartikelen. Daarnaast put-
ten vooral zijn tegenstanders zich uit 
in het publiceren van karikaturen, 
spotverzen, schotschriften, lachwek-
kende en meestal verzonnen anekdo-
ten, parodieën en nog veel meer. 

2019 Haagse Gouden Eeuw. In woord 
en beeld – In klank en kleur
Lange titel voor een heel jaar vol inte-
ressante activiteiten zoals tentoonstel-
lingen, lezingen, muziekuitvoeringen, 
rondleidingen en nog veel meer. Dit al-
lemaal rond het thema de Haagse 
Gouden Eeuw. Ik zie dit programma als 
het Haagse antwoord op alles over 
Rembrandt! Het programma en de aan-
gevulde activiteitenkalender zijn na te 
lezen op de website haagsehistorie.nl.

Willemien de Vlieger-Moll

Oorlog in de lucht 
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

Henk Ambachtsheer
Corien Glaudemans

Omslag.indd   1 12-03-19   11:36

Jan Taminiau, Floral evening gown of handpain-
ted and embroidered silk organza and a cloud 

skirt of tulle frou frou

Gabriel Kousbroek, Couperus erudietig. Kleur-
potlood en inkt op papier (2019)

Gabriel Kousbroek, Couperus erudietig. Kleurpotlood en inkt op papier 
(2019)
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Oog voor wat telt

                       www.sa�ergroep.nl

Vrijwilligers gezocht�! 
Om een fijn verblijf te verzorgen voor onze bewoners en bezoekers zijn wij altijd 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ons ondersteunen tijdens activiteiten 
of helpen bij het opzetten daarvan? Of ken je mensen die dit leuk zouden vinden 
om te doen? Neem dan contact met mij op of bekijk de vrijwilligersvacatures op 
de Sa�er website: http://www.sa�ergroep.nl/vacatures-sa�er.

Maartje Dijkhuijsen, Coördinator vrijwilligers (06-57194464) 
m.dijkhuijsen@sa�ergroep.nl

Maison Gaspard de Coligny Nebo
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10 Floris Arntzeniusplein 65

MAAK KANS OP GRATIS COURTAGE IN 2019!!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

* ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

U KUNT ALS 
VERKOPER/VERHUURDER 

UW COURTAGE* TERUGWINNEN!
EIND 2019 ZAL NA TREKKING 
DOOR DE NOTARIS ÉÉN VAN 

ONZE OPDRACHTGEVERS DE 
GELUKKIGE ZIJN.
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Het laatste weekend van mei vond er in 
onze wijk weer een zeer geslaagde ate-
lierroute plaats. Op 26 locaties expo-
seerden 42 kunstenaars. De fraaie drie-
hoekige gele gevelborden zorgden niet 
alleen voor een vrolijk aanzien van de 
wijk; zij maakten het de bezoekers ook 
gemakkelijk de locaties te vinden.

De atelierroute werd door jong en oud 
zeer goed bezocht. Kunstenaars geno-
ten van de oprechte belangstelling van 
bezoekers. Bezoekers, op hun beurt, 
genoten van het gastvrij onthaal dat de 
kunstenaars boden en van het gevari-
eerde kunstaanbod, waarbij de kunste-
naars op verzoek graag vertelden over 
de achtergrond van hun werk.

Inmiddels is de cultuurcommissie ge-
start met de voorbereiding van de ate-
lierroute 2020.

Marthe Fuld

foto's 070fotograaf.nl

Open Atelierroute
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✓ omfor a e 6-8 ersoo s vakantiehuis

✓ 4 s aa amers 3 ad amers

✓ i der va ide ges hi

✓ s e h s uur ri de va  e  Haag

Op e Ree is de locatie waar je met rienden of familie in luxe kunt genieten an rust, ruimte en Schiermonnikoog

"Op 'e Ree is the location where you find peace, space and enjoy Schiermonnikoog with friends or family in luxury

eer i forma ie e es hi aarheid ore i forma io  a d  avai a i i  www.operee.nl

✓ omfor a e  6-8 s ee er holiday home

✓ 4 edrooms 3 a hrooms e sui e  

✓ isa ed sui a e

✓ hours’ drive from The Hague 

BENOORDENHOUT 2019-3.indd   40 31-05-19   16:17



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201941

Broese van Groenou, 
beste sporter van Nederland?
Wassenaarseweg 20 is het adres van 
een kantoorpand dat door de gemeente 
Den Haag op de monumentenlijst is ge-
plaatst wegens zijn schoonheid en 
waarde als voorbeeld van de expressio-
nistische stijl van de Nieuwe Haagse 
School. Je fietst er argeloos aan voorbij, 
zonder je te realiseren dat de architect 
daarvan misschien wel tot de beste 
Nederlandse sporters aller tijden gere-
kend kan worden. Ir. A. Broese van 
Groenou – Dolf voor intimi – heeft ove-
rigens ook andere Haagse bouwwerken 
op zijn naam staan. Parkflat Zorgvliet 
bijvoorbeeld en het METS tennissta-
dion. Dat laatste verwijst in ieder geval 
naar een connectie met sport. Het ont-
werp had hij ingediend bij de kunst-
commissie van de Olympische Spelen 
van Parijs in 1924. Jazeker, daar wer-
den ook medailles voor uitgereikt, maar 
ditmaal niet voor hem.

HVV, kampioen van Nederland
Dolf Broese van Groenou werd geboren 
in 1880. Zijn vader Wolter had zijn of-
ficiersopleiding voltooid in Breda, 
waarna hij was uitgezonden naar Indië. 
Daar huwde Wolter zijn geliefde 
Jeanette Wieseman. Haar vader bezat 
een grote suikerplantage en fabriek in 
Djokjakarta en het leek hem het beste 
deze over te dragen aan zijn kersverse 
schoonzoon. Het geld stroomde bin-
nen, maar uiteindelijk werd het verlan-
gen naar Nederland Wolter te machtig. 
Het inmiddels gefortuneerde gezin ver-
huisde naar Den Haag en ging een fraai 
pand bewonen aan het Nassauplein 29. 
Dolf was toen elf jaar oud en gek op 
balsporten. Hij meldde zich aan bij 
HVV als aanvallende middenvelder. 
Vanaf zijn zestiende jaar maakte hij 
deel uit van een hele serie kampioens-
elftallen in de grote succesperiode van 
de ‘Grote Haagsche’. 

HCC, kampioen van Nederland
Op zijn achttiende meldde hij zich na-
tuurlijk ook aan bij de Haagsche Cricket 
Club. Met Dolf Kessler en Constant 
Feith draait hij goed mee. In de dertien 

seizoenen die hij deel uitmaakte van 
het eerste team van HCC werd zijn team 
zevenmaal landskampioen. Zijn batting 
gemiddelde was 10,12 met een totaal 
van 830 runs. Ook kwam hij achtmaal 
in het Nederlands elftal uit. 

HHV, kampioen van Nederland
Maar de hockeysport begon hem steeds 
meer te trekken. Ook in die sport be-
haalde hij met HHV (Haagsche Hockey 
Vereniging) in april 1909 de kampioen-
stitel. HHV was één van de clubs die 
uiteindelijk zouden samensmelten tot 
HGC. De opstelling van het kampioens-
elftal leest als de deelnemerslijst aan 
de nationale tenniskampioenschappen. 
Van Rhenen, Van Oven en Henny be-
hoorden tot de betere tennisspelers 
van Nederland, maar de sterkste van 
deze groep was toch Gerard Scheurleer 
met wie Dolf Broese aanvankelijk veel 
optrok.

Tenniskampioen en 
Wimbledonspeler
De tennissport was toch wel zijn 
grootste liefde. In die tijd kon je het 
beoefenen van een teamsport als hoc-

key en voetbal in de winter uitmun-
tend combineren met het tennissen in 
de zomer. In 1901 behaalde hij met 
zijn partner E.G. Mundt, ook een be-
genadigd voetballer en teamgenoot 
van HVV 1, het nationaal kampioen-
schap in het herendubbelspel en die 
prestatie werd het jaar daarop her-
haald. De tijd was dus rijp om als 
derde (!) Europeaan in 1903 te gaan 
deelnemen aan het belangrijkste toer-
nooi ter wereld:  Wimbledon. 

Veel succes boekten Dolf en zijn metge-
zel Thomas Vreede overigens niet. 
Beiden werden flink afgedroogd toen 
ze voor de eerste maal op gras moch-
ten spelen. Verliezen van Broeses te-
genstander Risely was geen schande. 
Hij zou de ‘challenge round’ op zijn 
naam schrijven. In de finale verloor hij 
vervolgens van de grote ster en meer-
voudig kampioen Lauren Doherty. 

Voorzitter Tennis Bond
In 1920 had het Nederlandse team zich 
voor de eerste maal ingeschreven voor 
het toernooi om de Davis Cup. Tot ver-
bijstering van de wereldpers werd 
Zuid-Afrika verslagen en de finale be-
reikt. Voorzitter Jan Feith trok het team 
echter terug omdat de datum samen-
viel met de nationale kampioenschap-
pen. De ruzie die daarna oplaaide, 
duurde twee jaar. De beminnelijke 
bruggenbouwer Broese van Groenou 
vond men de meest geschikte kandi-
daat om Feith op te volgen, ook omdat 
hij verstand van toptennis had. 

In vier verschillende balsporten is hij 
landskampioen geworden. De beste 
sporter van Nederland?

Theo Bollerman
Theo Bollerman is auteur van het boek 
over de Haagse sportgeschiedenis ‘Den 
Haag al eeuwen onverslaanbaar’

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXIII
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International Corner
Interview with Robin Pascoe

To aid internationals living in the 
Netherlands to keep abreast with the 
Dutch news, Robin Pascoe founded in 
2006 the website newspaper Dutch-
News.nl. It provides exactly what it 
says – the Dutch news in English. One 
can either visit the website daily or 
sign up for a daily email with the main 
stories of the day. The subscriber can 
then click on the various headlines to 
read the whole story.  

This enables one, whether living here 
in Holland permanently or repatriating 
back to their original country or just 
traveling, to keep updated daily. There 
is also a section with the highlights 
from several international newspapers.

One of the weekly features is spotlight-
ing an expat or international with 10 
questions. I was honored with this 
back in February 2017, so I decided to 
turn the tables on the founder, Robin 
Pascoe, and use this method as well, 
only to find out that her staff did this in 
2016 in celebration of the 10th anni-
versary of DutchNews.nl. With her per-
mission and some editing, I am reprint-
ing what she said then.

How did you end up in the Netherlands?  
‘I was born and raised in Scotland. 
Originally I came here as an au pair for 
an Anglo-Italian family back in 1981. I 
hung around for a few years working in 
a notorious T-shirtshop in the Dam-
straat, Amsterdam. When I turned 25, I 
thought I had better get serious, so I 
went back to Britain and amazingly was 
accepted by the BBC as a trainee report-
er. Four years later, I came back to 
marry a Dutchman and have worked as 
a journalist ever since.’ (Robin gained 
journalistic experience in The Nether-
lands with jobs at Financieel Dagblad, 
NRC Handelsblad and the Algemeen 
Nederlands Persbureau (ANP).)

How long do you plan to stay? ‘I have 

no idea. It might be nice to retire to the 
sun one day, but at the moment I have 
no plans to go anywhere. My life, my 
friends, my work and my children are all 
here, but I do still have family back in 
Scotland.’

Do you speak Dutch and how did you 
learn? ‘Attitudes to speaking Dutch were 
very different when I came here – it was 
not such an issue. The very first word I 
think I ever learned was ‘belasting’, be-
cause the shop’s accountant refused to 
speak English to me. Of course, I have 
become fluent in reading and speaking 
over the years, but I cannot write it.’

What’s your favourite Dutch food and 
why? ‘The perfect winter warmer – 

‘draadjesvlees’  – a very, very slow cook-
ed beef stew.  I am also partial to ‘kapu-
cijners’ – big Dutch peas served with 
slices of bacon, smoked sausage, boiled 
potatoes, apple puree, silver-skin onions 
and piccadilly.’

How Dutch have you become and why?
‘It’s a funny thing about being away 
from your home country so long - you 
forget or romanticize what it was like.  
When I go back to Scotland, I can’t deal 
with the money and end up letting shop 
assistants pick out the coins because I 
can’t recognize a ten pence piece for the 
life of me. When people ask me where I 
am from, I say Amsterdam.’ (On 
February 11, 2019, Robin became a 
Dutch citizen.)
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Which three Dutch people (dead or 
alive) would you most like to meet and 
why? ‘Willem Barentsz, who set out to 
find a northern trade route to Asia in 
1596 and got stuck in the ice floes near 
Nova Zembla. He and his crew managed 
to survive the artic winter – it is really 
an amazing story. In terms of people 
who are still alive – there are lots I 
would like to interview as a journalist.  
Top of my list would be artist Daan 
Roosegaarde – his ideas, like the smog 
vacuum cleaner and smog jewellery, are 
so witty and clever.  And Johan Cruijff – I 
actually had pictures of him on my bed-
room wall as a young teenager.’

What is your top tourist tip? ‘If we ig-
nore all the obvious stuff, rent a car and 
head up to Friesland to visit the plane-
tarium in Franeker, which is extraordi-
nary. Any time left over and you should 

nip down the road to the hamlet of 
Wiewerd to check out the air-dried 
mummies in the crypt of the church. 
Seriously bizarre.’

If you had just 24 hours left in the 
Netherlands what would you do? ’I 
would rent a little boat and cruise 
around the Amsterdam canals with a 
picnic, lovely husband, sons and all my 
mates.  Then I would head out to the 
beach for a late afternoon swim and eat 
sate and chips – with mayonnaise – as 
the sun goes down.’

ICAP
Another aspect of Robin’s work is that 
she founded a panel in Amsterdam, 
called ICAP – International Community 
Advisory Panel. (icapnl.com). The goal 
of this initiative is to form a bridge 
between the international community 

itself and government and civic organi-
sations in The Netherlands. This group 
of four long-standing international 
members of the community feels that 
there is a real need for more communi-
cation and input/feedback from the in-
ternational community so that its di-
verse needs and concerns can be 
addressed. They organize regularly va-
rious surveys on four main topics: 
Health, Education, Housing and Work/
Inclusion to enable the international 
community to voice their concerns and 
problems.  

Check out www.dutchnews.nl and sign 
up if you wish to subscribe to daily up-
dates in your inbox.

Georgia Regnault

©hockeyshoot.nl
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THEATERALLIANTIE MET HET NATIONALE THEATER I.S.M. OPERA2DAY

TEKST: PETER SHAFFER REGIE: THEU BOERMANS

HNT.NL/AMADEUS
BINNENKORT TE ZIEN

RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

• Verbouwingen • Renovatie • Schilderwerk • Badkamers • Dakwerk • Timmerwerk • Installatiewerk • Tegelwerk • Stukadoorswerk • Onderhoud •

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

E: info@roeverbouw.nl
W: www.roeverbouw.nl

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2015  VCA*2008/5.1

KENNIS, VAARDIGHEID EN COMMUNICATIE
Roever Bouw B.V. is een deskundig aannemersbedrijf voor verschillende bouw-
projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
ren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen van eigenaren, woning-
bouwcoöperaties en de zakelijke markt

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Activiteitenkalender Evita Lokaal

Lezing en workshops 
‘Bewegen voor ouderen’
Wat doet bewegen met uw vitaliteit 
en daarmee kwaliteit van leven wan-
neer u 65+ bent? Welke mogelijkhe-
den zijn er in de wijk? U krijgt infor-
matie en er zijn korte workshops te 
volgen. Deze ochtend wordt in samen-
werking met diverse partners uit de 
wijk georganiseerd. 

Woensdag 10 juli van 10.00 – 12.00 
uur. Aanmelden via info@evitalokaal.nl 
of 070 314 16 06. Bijdrage: € 10,00

Literaire club
Iedere laatste maandag van de maand 
15.15 uur – 17.00 uur

Met de Pan op tafel
Iedere vierde maandag van de maand 
18.00 – 20.00 uur

Wandelclub
Iedere maandag van 15.15 – 16.45 uur

Schilderen
Iedere maandag van 13.30 – 15.30 uur

Herenlunch
Iedere vierde woensdag van de maand 
12.00 – 14.15 uur

Filosofie
Iedere tweede vrijdag van de maand 
14.00 – 15.30 uur

Actualiteit en geschiedenis 
Iedere derde vrijdag van de maand van 

14.00 - 16.00 uur

In samenwerking met SeniorWeb wor-
den er regelmatig diverse digitale work-
shops en cursussen georganiseerd.

Voor meer informatie verwijzen we u 
graag naar www.evitalokaal.nl. Of kom 
een keertje langs op de van Alkemadelaan 
309a, u bent altijd welkom!

Vacatures
Voor het ontvangen van onze bezoe-
kers zijn we per direct op zoek naar 
gastheren/gastvrouwen. Het functie-
profiel vind je op onze website. Voor 
meer informatie of een kennismakings-
gesprek kun je contact opnemen met 
Nicole Bicker via 070 314 16 06 of 
n.bicker@evitalokaal.nl.

Reacties zijn welkom tot 1 augustus 
2019.

Het Platform Benoordenhout is een 
overleg tussen alle zorginstellingen 
binnen de wijk, bewoners en de wijk-
vereniging. Doelstelling is om het voor 
ouderen mogelijk te maken zo lang mo-
gelijk veilig, fit en vitaal thuis te blijven 
wonen. 

25 september: 
Symposium Veilig, Fit en Vitaal 
In het verleden organiseerden we 
tweemaal per jaar een grote bijeen-
komst in de aula van het voormalige 
Aloysiuscollege met lezingen over o.a. 
dementie en ook vitaliteit. Helaas kun-
nen we dit jaar hier niet meer terecht. 
We organiseren de grote bijeenkomst 
daarom op woensdagmiddag 25 sep-
tember 2019 in de kapel van de 
Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 
89-91. Het onderwerp dit jaar is Veilig, 
Fit en Vitaal.

Ontmoeting in de wijk
Binnen het Platform denken wij ook na 
over andere activiteiten die voor wijk-

bewoners van betekenis kunnen zijn. 
Wij hebben de indruk dat er in het 
Benoordenhout vrij weinig mogelijk-
heden zijn om in een informele sfeer 
medebewoners te ontmoeten. Wij den-
ken aan een plek waar wijkbewoners 
altijd kunnen binnenlopen, waar infor-
matie te verkrijgen is en waar altijd 
wel iemand te vinden is om mee in ge-
sprek te komen bij een kopje koffie. 
Een plek in de wijk die ook een broed-
plaats kan worden voor nieuwe activi-
teiten door en voor bewoners. Kortom: 
een soort huiskamer van de buurt of, 
met een meer formele naam, een 
wijkcentrum. 

Wat mist u?
Om na te gaan of er inderdaad behoefte 
is aan een dergelijke ontmoetingsplek 
willen we een werkgroep en een acti-
verend onderzoek starten. We zullen 
een aantal van u benaderen met de 
vraag wat u mist en wat u zou kunnen 
betekenen of willen doen voor de wijk. 
Als u wilt meedoen aan de werkgroep 
of het onderzoek kunt u zich hiervoor 
opgeven via het mail adres j.dewit@
voorwelzijn.nl of per telefoon, nummer 
070 - 205 2550.

Stichting Voor Welzijn verzorgt in op-
dracht van de gemeente Den Haag o.a. 
in Haagse Hout het welzijnswerk. 
Medewerkers die u tegen kunt komen 
in het Benoordenhout zijn ouderen-
consulent Daisy Krommenhoek, jeugd-
werker Mark Kramer en opbouwwer-
ker Jaap de Wit.

Jaap de Wit en Marja Pijl

Zorg in de wijk
Platform Benoordenhout
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Diner & Theater, PLANKGAS naar 
strandtent de Fuut!

12 + 27 juni & 4 + 5 september: GESTRAND
13 + 19 juni & 12 + 18 september: DOEK!

20 + 26 juni & 11 + 19 september: HEB IK WEER!
Res: info@defuut.nl / 070-3549074

(Vergader)ruimte te huur in 
‘t Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar
Voor meer informatie

 mirjam.kroemer@wvbn.nl - 06 203 847 48

In Van Hoytemastraat 85 vindt u bij Kantoorvakhandel 
Benoordenhaeghe kantoorartikelen en agenda’s/kalenders

Op nummer 66 bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe is 
er ruime keuze aan boeken en cadeauartikelen. 

Bestellen kan ook via www.boekhandel-denhaag.nl

pianoleswassenaar.nl
Zou u graag piano leren spelen? 

De piano, hét muziekinstrument dat 
veel mogelijkheden biedt!

Voor meer informatie
www.pianoleswassenaar.nl of 06 215 868 35

Garage te huur per 1 juli
Gelegen achter de Spar aan de Breitnerlaan.  

Huur € 200,- p/mnd echter per kwartaal te voldoen.
Tel 06 247 649 00

asmij.kroemer@gmail.com

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.
Bekijk de website voor meer informatie. 

www.rob-de-winter.nl
of bel met Rob de Winter 06 478 730 66

Organiseren, coördineren en 
begeleiding van verbouwingen

Heeft u geen tijd of ziet u er tegenop?
Irene Ruysch neemt het u uit handen. 

www.ireneruysch.com     
 irene.ruysch@kpnmail.nl of 06 218 049 28

(Vergader)ruimte te huur in 
‘t Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar
Voor meer informatie

 mirjam.kroemer@wvbn.nl - 06 203 847 48
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Bridge Quiz - Een afspelprobleem
Als zuid beland je in een contract van 5ª nadat west de bieding met 1¨

geopend heeft. West komt uit met ¨ Heer.

Voor 11 slagen moet je naast ¨A en 6 slagen in ª nog 4 slagen in © maken. 
Dat lukt als de ruitenkleur 3-2 verdeeld is, door een slag in © af te geven. 
Als west de driekaart in ruiten heeft, dan zijn er geen problemen. 

Maar als oost de driekaart heeft en aan slag zijnde schoppen inspeelt, en 
west heeft « Aas (die kans is groot, west heeft geopend) dan ga je down. 
Hoe te vermijden dat oost met een driekaart © niet aan slag komt?

Oplossing
Duik de eerste slag, speel daarna ¨Aas en gooi daarop een ©weg.
Na troeftrekken, speel je ©Heer, ©Aas en troef je derde ruiten.
Ga met troef naar noord en speel de resterende ruitens uit, waarop je 
twee schoppens weg gooit.
Uiteindelijk maak je 11 slagen; 6 in ª, 4 in © en 1 in ¨.

Mocht je interesse hebben om in clubverband in het buurthuis 
(Bisschopstraat 5) te bridgen, svp bel dan: 070-306 1106 of 070-328 2703 
voor maandagmiddag, dinsdagavond, woensdag- en vrijdagmiddag, 070-
324 8607 voor donderdagavond.

N
OW

Z

« T2
ª AT76
© A8752
¨ A2

« H65
ª HVB832
© H43
¨ 8

Een aandachtige lezer maakte ons attent op deze leuke 
driezet. Wit begint en geeft met zijn derde zet mat.

Oplossing probleem 158
1… Dxh2+!! 2.Kxh2 (2.Kf1 Lf3 en mat) … Txh4+ 3.Kg3 
Th3+ 4.Kf4 Tf3+ 5.Ke5 Tg6! En mat (Svidler-Andreikin, St. 
Petersburg 2018)

Oplossingen
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers 
worden uitgenodigd om, onder genot van een drankje, 
kennis te maken met de gezellige sfeer op de schaakclub. 

Inlichtingen over de club 070-3280201
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 159                                                            Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 159 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-zp-+-+-# 
2L+-+-tR-+" 
1mk-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Een aandachtige lezer maakte ons attent op deze leuke driezet. 
Wit begint en geeft met zijn derde zet mat. 
 
Oplossing probleem 158: 1… Dxh2+!! 2.Kxh2 (2.Kf1 Lf3 en mat) … Txh4+ 3.Kg3 
Th3+ 4.Kf4 Tf3+ 5.Ke5 Tg6! En mat (Svidler-Andreikin, St. Petersburg 2018) 
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Sylvia van der Spek

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

         Het team van stomerij Pols strijkt alles met de hand.Ook kunt u bij 
ons terecht met uw gordijnen, dekbedden, slaapzakken, lakenpakketten 
en huishoudwas.

        Our professionals all iron your laundry by hand! But we also dry 
clean your curtains, sleeping bags, linens,  comforter and your regular 
laundry. 

R O G I E R
B O T T I N G

Gespecialiseerde fysio- en craniosacraal 
therapeut voor 1 op 1 behandeling.

Aan-huis behandeling mogelijk.

Medisch Centrum Loudon
Loudonstraat 118 B
2593 WB Den Haag
+31 6 24 26 76 57

- alle bewegingsklachten
- holistische benadering
- kaakfysiotherapie
- preventieve check-ups

BENOORDENHOUT 2019-3.indd   48 31-05-19   16:17



49 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 2019

Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Per persoon

______________
Ca. 600 gr. rauwe spareribs

______________
1 dl ketjap manis

_______________

3 eetlepels sambal
_______________

1 afgestreken eetlepel 
shoarmakruiden

Bereiding
Doe de spareribs in een pan. Gebruik 
voor 600 gram 5 liter water, 1 dl ketjap 
manis, 3 eetlepels sambal en een afge-
streken eetlepel shoarmakruiden. Voeg 
bij meer gewicht aan spareribs extra 
water en ingrediënten toe. Laat de spare-
ribs drie kwartier tot een uur op een laag 
vuur garen. Het water mag niet koken. 

Haal de spareribs uit de pan en leg ze 
op de barbecue. Strijk de spareribs 
eventueel af met een klein beetje ver-
dunde ketjap met sambal of bestrooi ze 
met Italiaanse kruiden. Aan beide zij-
den grillen.

Serveer met een salade, stokbrood en 
knoflooksaus.

Han Feller & team
Restaurant De Hogenhouck
Van Hogenhoucklaan 90
Tel: 070 3428697
h.feller@dehogenhouck.nl
www.dehogenhouck.nl

Culinair - Recept van De Hogenhouck
Spareribs voor de BBQ

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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 Wijkvereniging Benoordenhout
  Bisschopstraat 5  2596 XH   Den Haag
  Website    wvbn.nl

  Twitter  @wvbn.nl 
  Facebook  facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
Stefan Baecke - Gieneke Talsma
joe@wvbn.nl

Penningmeester
Jolanda Messerschmidt-Otten 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer
leden@wvbn.nl 
kosten lidmaatschap € 12,50 per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Buurtpreventie What's app
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

Wijkcentrum 
't Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 - 324 05 72
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld 
06 - 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.nl

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond
Mevr. Bagijn  070 – 306 11 06
Martine.bagijn@ceon.nl

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer H. van Bommel
070 – 328 02 01

BridgeClub Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens 
070-324 86 07
Aanmelden: redubeth@gmail.com
website: nbbclubsites.nl/club/3021

Folklore dansen
Maandagochtend, mevr. Sophia Poppe 
070 – 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
Algemeen informatienummer 14070
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

Gemeente Welstand/Monumentenzorg
Voor omgevingsvergunningen zie
www.denhaag.nl/welstand

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 14 070
www.denhaag.nl

Ouderenconsulent Benoordenhout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-205 25 60
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl
 
Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

Telefooncirkel 55+
Mevr. Cecile Bouts
c.bouts@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Buurthuis van de Toekomst
Evita Lokaal - Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag - 070 - 314 16 06
info@evitalokaal.nl

HDM Buurthuis van de Toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag - 070 - 324 13 53
buurtparticipatie@hdmonline.nl

De Zonnebloem Haagse Hout
Wim van Noort, secretaris
06 - 133 333 03 - wimvannoort@live.net 

Buurtbibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin 
Goetlijfstraat 5, 070-754 05 55
Open op ma-, wo-, en vrijdag
van 14.00-17.00 uur 

Den Haag Doet Burenhulp
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-205 25 00

St. DuurSaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven, voorzitter
www.duursaambenoordenhout.nl

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer – politie – ambulance

Politie 
Bureau Overbosch - 0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Hans van der Linde 

Arts nacht/weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend 
en op erkende feestdagen. 
SMASH 070 - 346 96 69

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070 - 353 30 00 of 070 - 353 30 03

Dierenambulance (Stichting 
Dieren-hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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LUXE KOOPAPPARTEMENTEN
IN HET STATENKWARTIER

REGELMATIG APPARTEMENTEN TE KOOP
VRAAG NAAR DE ACTUELE BESCHIKBAARHEID

WWW.CATSHEUVELAPARTMENTS.NL

C AT S ’ H E U V E L  A PA RT M E N T S
S TAT E N K WA RT I E R  -  T H E  H A G U E

CH’

CATS’HEUVEL APARTMENTS

THE HAGUE

• 3- en 4-kamerappartementen met woonoppervlakte van 89 m2 tot 214 m2 • hoge kwaliteit eikenhouten visgraat 
parketvloeren met vloerverwarming • volledig ingerichte en mooi afgewerkte Siematic keuken

• luxe uitgeruste badkamer(s) • elk appartement is voorzien van eigen buitenruimte(n) • elk appartement heeft
een zonnige en een koele kant • eigen berging  • privéparkeerplaats in parking met videobewaking
• servicemanager 5 dagen per week op locatie • video intercom en persoonlijk beveiligingssysteem

Nelisse Makelaarsgroep - 070 – 350 14 00
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