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Beste buurtgenoten,

We kennen allemaal het koepeltje van Arendsdorp en het landhuis 
Clingendael. Maar wist u dat er ooit wel negen landgoederen lagen in 
het gebied van het huidige Benoordenhout? Zo herinneren namen als 
Waalsdorp en Uilennest aan verdwenen landhuizen. In deze editie en 
in volgende nummers is er aandacht voor de geschiedenis en de ligging 
van deze landgoederen. 

In dit blad vindt u verder een bijzonder interview met wijkgenoot 
Constantijn van Oranje-Nassau, waarin hij onder meer vertelt over zijn 
inzet voor start-ups en innovatie. In zijn zeilblog doet Karsten Ritsema 
van Eck, die wij eerder interviewden, verslag van zijn oceaanoversteek 
op de driemaster Thalassa. Ook leest u over de ontwikkelingen rond de 
Tuin van Oostduin. En heeft u wel eens gehoord van de scoria brick? 
Als u goed kijkt, ziet u hem overal in onze wijk. 

Het zal u wellicht opvallen dat het logo bij de artikelen van de wijkver-
eniging er anders uitziet: de wijkvereniging viert dit jaar een jubileum. 
Al 45 jaar behartigt zij de belangen van ons wijkbewoners en streeft zij 
naar verbinding in de wijk. Bij een jubileum horen uiteraard feestelijk-
heden. Die zijn gepland voor dit najaar. Bent u nog geen lid? Meld u dan 
aan via wvbn.nl. 

Ik wens u veel leesplezier!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt

huis aan huis in de wijk bezorgd
  

Oplage ca. 9.300 ex.

Toezending buiten Benoordenhout 
Neem hiervoor contact op met 

Mirjam Kroemer 
mirjam.kroemer@wvbn.nl
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Altijd meer dan je verwacht!

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

✔  Hoge verkoopresultaten in uw woonwijk   ✔  Persoonlijk contact   ✔  Unieke woningpresentatie   ✔  Hoge klantwaardering

Wilt u dit 
gevoel ook?

Nieuwsgierig naar onze verkoopstrategie?
Bel voor een afspraak!

Altijd meer dan je verwacht!

“ Goedemorgen Jerry en Esther! 
 De eerste nacht geslapen in ons nieuwe huis. 
 Er wordt nog �ink geklust: wasmachineaansluiting, schuifkasten en inloopkast eruit, 
 buitenkraan, stroompunt buiten. Nieuw bed slaapt geweldig. Dank voor jullie hulp 
 bij het vinden van dit zalige huis en de verkoop van het oude huis. Proost!”🥂
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De wijkvereniging behartigt het belang 
van het Benoordenhout als geheel en 
daar past niet bij dat wij een stemadvies 
ten behoeve van de aanstaande gemeen-
teraadsverkiezingen geven. Wel hebben 
we wat huiswerk voor u gedaan zodat u 
zelf een keuze kunt maken. Op de sites 
van de Haagse politieke partijen kunt u 
de verkiezingsprogramma’s vinden. In 
het verkiezingsprogramma zelf kunt u 
zoeken op het trefwoord ‘Benoorden-
hout’ of andere zoals ‘Bibliotheek’, ‘Brono-
vo’, ‘ANWB’, ‘Malieveld’, etc. 

De wijkvereniging communiceert vanaf 
afgelopen zomer met de partijen over 
welke voor de wijk belangrijke onder-
werpen op de verkiezingsprogramma’s 
zouden moeten komen te staan. Immers, 
in de loop van dit jaar zal een coalitie-
akkoord worden gesloten. Hoe meer 
politieke partijen onze punten in hun 
programma hebben staan, hoe groter 
de kans dat onze wijk daarin genoemd 
gaat worden. Het zal tijd worden. Ons 
verlanglijstje ten behoeve van de ver-
kiezingen heeft in elk geval effect ge-
had, getuige de verschillende verkie-
zingsprogramma’s. We zijn de volgende 
punten tegengekomen die specifiek op 
onze wijk gericht zijn. 

VVD: bibliotheek/wijkcentrum; leef-
baarheidseffectrapportage; openbaar 
vervoer; veiligheid op de Benoorden-
houtseweg en de Van Alkemadelaan; 
overlast door het Malieveld; ANWB, in-
clusief grenscorrectie; Bronovo; verka-
mering, splitsing en dakopbouw;  

D66: bibliotheek en Bronovo;  

PvdA: bibliotheek; op het Bronovo-
terrein laagdrempelige zorgvoorzie-
ning en sociale woningbouw;  

GroenLinks: openbaar vervoer; het 
Bronovoterrein als woonlocatie voor 
lage inkomens;   

SP: Bronovo (moet blijven); 

CU/SGP: bibliotheek; veiligheid Be-
noordenhoutseweg, Van Alkemadelaan 
en Wassenaarseweg; geen wonings-
plitsing; tegengaan parkeeroverlast;  

CDA: begin januari 2022 was het ver-
kiezingsprogramma nog niet bekend, 
maar op de website worden wel onder-
werpen specifiek voor onze wijk ge-
noemd: ANWB, inclusief grenscorrec-
tie; Bronovo; Openbaar Vervoer; 

Hart voor den Haag / Groep de Mos: 
nog geen definitief verkiezingspro-
gramma begin januari 2022. In een 
conceptverkiezingsprogramma dat aan 
ons opgestuurd is, zijn we de volgende 
punten tegengekomen: bibliotheek; 
leefbaarheidseffectrapportage; veilig-
heid op de Benoordenhoutseweg en de 
Van Alkemadelaan; openbaar vervoer; 
ondergrondse parkeergarage onder 
winkelcentrum Duinzicht.  

Van de overige politieke partijen zijn 
we geen specifiek voor onze wijk van 
toepassing zijnde onderwerpen tegen-
gekomen. 

De landelijke politiek gaat meestal met 

de resultaten van gemeenteraadsver-
kiezingen aan de haal, maar laat u zich 
niet van de wijs brengen. Het kabinet 
en de Tweede Kamer gaan er niet over 
of er een bibliotheek in onze wijk komt 
of dat voorzieningen gelijke tred hou-
den met de groei van onze wijk (leef-
baarheidseffectrapportage). Dat is aan 
ons stadsbestuur.

Vacature Bestuurslid Communicatie 
De wijkvereniging is met diverse on-
derwerpen actief in en voor de wijk. 
Vrijwilligers doen dat met veel enthou-
siasme, maar komen vaak niet toe aan 
een essentiële taak: het informeren van 
de wijk over de activiteiten van de wijk-
vereniging. Onze media geven af en toe 
informatie over onze activiteiten, maar 
dat kan en moet beter. Het blijkt dat een 
groot aantal wijkbewoners geen idee 
heeft over wat de wijkvereniging doet. 
De wijkvereniging telt een kleine 1.900 
leden, maar de representativiteit ten 
opzichte van samenstelling van de wijk 
zou hoger moeten zijn. De doelgroepen: 
jonger dan 45 jaar (50% van onze wijk) 
en internationals (40% van onze wijk) 
zijn ondervertegenwoordigd. Beeldvor-
ming is van belang bij besluitvorming 

Van de voorzitter

 foto 070fotograaf

Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage • Neem nu contact op voor een vrijblijvende
afspraak of kom in de winkel langs!! Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl 

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
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Het college van burgemeester en wet-
houders heeft 23 november jl. inge-
stemd met het reserveren van geld voor 
een pilot met innovatief vraaggericht 
openbaar vervoer in het Benoordenhout. 
De gemeente betaalt de helft van de kos-
ten en de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) de andere helft. De 
kosten voor deze pilot van 3 jaar zijn be-
groot op 1,2 miljoen euro. Dat is een se-
rieus bedrag waarmee naar een passend 
alternatief gezocht kan worden voor de 
opheffing van buslijn 18.

Sinds half augustus jl. is de wijkvereni-
ging samen met Rover, wijkgenoten en 
organisaties uit het Uilennest in ge-
sprek met de gemeente en MRDH om te 
zoeken naar een passende oplossing. 
De gemeente heeft een mobiliteitsma-
kelaar ingeschakeld om daarbij te hel-
pen. Voor het vinden van die passende 
oplossing heeft de mobiliteitsmakelaar 
veel informatie ingewonnen, waaronder: 

(1) de in- en uitstapcijfers voordat bus-

lijn 18 werd opgeheven; (2) de uitkom-
sten van het vervoersonderzoek Be-
noordenhout met de focus op Van Hoyte-
mastraat en het Uilennest/Clingendael; 
(3) de huidige ov-situatie en (4) demo-
grafische gegevens van onze wijk.

Na het bestuderen van al die gegevens 
is de mobiliteitsmakelaar met een voor-
stel gekomen betreffende de Flexbus. 
De Flexbus is een bus voor acht perso-
nen met een professionele chauffeur 
die frequent rijdt. Een rit betaal je met 
een ov-chipkaart. De bus rijdt binnen 
een bepaald afgesproken gebied de 
snelste route. Dat is de route waar pas-
sagiers staan. Die moeten (dertig minu-
ten) van tevoren hun busrit reserveren 
per telefoon of via een app. Dankzij 
slimme techniek wordt vervolgens de 
meest efficiënte route gereden en krij-
gen de mensen te horen wanneer de 
bus aankomt. Dat betekent dat alleen 
die haltes bediend worden waar men-
sen staan of willen uitstappen. De wijk-
vereniging heeft op verzoek een voor-

stel gedaan voor de haltes van de 
Flexbus. Die haltes zijn anders dan 
voor het reguliere ov, omdat het niet de 
bedoeling is om nieuwe bushokjes te 
plaatsen. Dat wordt pragmatisch opge-
lost door bijvoorbeeld een paal (met 
halte-bord) in de grond te steken op 
handige plekken waar mensen (indien 
nodig) beschut kunnen wachten. Waar 
mogelijk, wordt uiteraard wel gebruik 
gemaakt van bestaande bushokjes. 

Het voorstel is gebaseerd op de uit-
komsten van het vervoersonderzoek 
dat in 2019 is uitgevoerd (met meer 
dan 900 respondenten). Het voorstel 
telt twaalf haltes; negen haltes in het 
Benoordenhout en drie haltes buiten 
de wijk. De haltes buiten het Benoor-
denhout zorgen ervoor dat mensen die 
wonen en werken in het Benoor-
denhout bij OV-knooppunten (waar-
mee ze onder meer naar Den Haag CS 
of Holland Spoor kunnen), bij het thea-
ter en in het centrum kunnen komen. 
Ook de winkelgebieden in het Uilennest 

en de Van Hoytemastraat en omgeving 
worden weer met het openbaar ver-
voer bereikbaar gemaakt. Dat sluit aan 
op de uitkomsten van het vervoerson-
derzoek.

De komende periode wordt nader on-
derzoek gedaan naar de haalbaarheid 
van deze voorgestelde haltes. Het is nog 
niet duidelijk wanneer de pilot van 
start kan gaan. Dit is mede afhankelijk 
van de aan- of inbesteding die nog op-
gestart moet worden. Maar de belang-
rijkste stap is nu gezet; het geld is gere-
serveerd. Op naar de nadere uitwerking. 
Daarover zullen we u blijven informe-
ren zodra we meer weten. Maar wij zijn 
blij met deze eerste stappen. Wij hopen 
u ook, zodat we hier samen een succes 
van kunnen maken! 

Commissie Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening
Innovatief openbaar vervoer voor het Benoordenhout

over onze wijk. We moet ons ook de 
vraag stellen welk beeld we als wijk 
willen uitstralen en of dat overeenkomt 
met het huidige beeld. Kortom: op het 
gebied van communicatie over de wijk 
en de wijkvereniging is verbetering 
mogelijk. Daarom hebben we een vaca-
ture voor een bestuurslid communica-
tie. Deze rol omvat de volgende taken: 

• als bestuurslid betrokken bij alle bes-
luitvorming; 
• het opzetten en uitvoeren communi-
catiestrategie en -plan; 
• het afstemmen van informatie op de 
samenstelling van de wijk, in het bij-
zonder voor de doelgroepen jeugd en 
internationals; 
• de positionering van de wijk in de 
media; 
• het zorgen voor meer zichtbaarheid 

van de wijk en de wijkvereniging op 
sociale media; 
• het coachen en stimuleren van alle 
vrijwilligers op meer zichtbaarheid; 
• het verhogen van verbinding in de 
wijk.

Voor deze uitdagende taak zoeken we 
een wijkgenoot / wijkgenote die het 
volgende profiel heeft: 

• sociaal vaardig, communicatief, sen-
sitief en verbindend; 
• Nederlandse en Engelse taal: spreken, 
lezen en schrijven; 
• vertrouwd met gebruik van Facebook, 
Twitter en Instagram; 
• ervaring met het opzetten van een 
communicatie-strategie en de imple-
mentatie van een communicatieplan; 
• zelfsturend en een teamspeler.

Als u interesse heeft, laat dat dan weten 
door een e-mail te schrijven naar:
voorzitter@wvbn.nl. 

Chance Pennington de Jongh

De Flexbus die momenteel in Spijkenisse rijdt

Haltevoorstel vanuit wijkvereniging, Rover, bewoners en organisaties Uilennest
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Onze excursie naar de tentoonstelling 
‘Azteken’ in het Museum Volkenkunde 
in Leiden kon op 9 december 2021 ge-
lukkig doorgaan. Maar daarna heeft de 
corona-pandemie toch weer roet in het 
eten gegooid, zodat we de excursie van 
9 januari jl. naar de tentoonstelling 
‘Magnetisch Noorden, Canada verbeeld 
in schilderkunst 1910-1940’ in de Kunst-
hal Rotterdam hebben moeten afge-
lasten.  

Hopelijk is de corona-toestand inmid-
dels gunstiger dan in januari. Want op 
10 maart willen we graag per bus naar 
het Museum No Hero in Domburg, naar 
de tentoonstelling ‘Vietnam: het ge-
droomde paradijs’. Die tentoonstelling 
omvat werken met een intense kleur-
rijkheid, die een overweldigend land 
met een rijke cultuur tonen. Begin april 
gaan we naar een tentoonstelling in het 
Marie Tak van Poortvliet Museum in 
Domburg. Begin mei, als de bloembollen 
in bloei staan, organiseren we een lente-
cruise (rondvaart) door het bloembol-
lengebied; een bezoek aan de Keukenhof 
is inbegrepen.

Onze lezingen kunnen gelukkig elke 
maand doorgaan. Als het kan, doen we 
dit fysiek, bij de ANWB. Maar als dit van-
wege de corona-beperkingen niet moge-
lijk is, dan wordt de lezing via Zoom ge-
geven, waarmee inmiddels velen van 
ons goede ervaringen hebben.
 

Op 17 februari om 15.00 uur geeft kunst-
historica en museumgids Monique Varma 
een lezing onder de titel ‘Van Hutje op 
de Heide tot Paleis op de Lange 
Lindelaan’. Met Monique, onze deskun-
dige en enthousiasmerende wijkgenote, 
bezoeken we aan de hand van schilde-
rijen en exclusief beschikbaar gestelde 
foto’s zowel toplocaties (waaronder ko-
ninklijke paleizen) als eenvoudige stulp-
jes, van buiten en binnen, mét hun di-
verse bijzondere interieurs en tuinen.

Op 17 maart om 15.00 uur geeft 
Marlies van der Riet, historica, museo-
loog en programmamaakster, naar aan-
leiding van haar recente proefschrift 
een kunsthistorische lezing onder de 
titel ‘Haagse questies’. In de jaren 
1890-1920 ontstonden juist in Den 
Haag naar aanleiding van diverse thea-
terontwerpen hevige politieke discus-
sies over het belang van cultuur en 
over de vraag of dit een gemeentelijke 
dan wel een particuliere aangelegen-
heid was. In die jaren, dus een eeuw 
geleden, werd uiteindelijk de basis ge-
legd voor een voor Nederland nieuw, 
modern gemeentelijk cultuurbeleid. 
Marlies laat het verband zien met de 
ingrijpende veranderingen van Den 
Haag in die periode: stedelijke expan-
sie, een nieuw electoraat, het vrouwe-
lijke regent- en koningschap en de ge-
heel nieuwe internationale positie van 
Den Haag. 

Het CCB-programma houdt elke maand 
in: een excursie, een lezing en een thema-
diner of lunch. Aan onze lezingen kan 
eenieder deelnemen; voor leden van de 
CCB is dat gratis, niet-leden betalen € 5 
per lezing. U kunt zich daarvoor bij on-
dergetekende opgeven. Aan excursies en 
lunches/diners kunnen alleen CCB-leden 
deelnemen; nadere informatie daarover 
vindt u in de nieuwsbrief van de CCB (die 
ook op de website van de wijkvereniging 
staat). Lid van de CCB kunt u alleen wor-
den als u lid van de wijkvereniging bent 
of wordt. U kunt zich aanmelden bij 
Mirjam Kroemer. Dat kan naar uw keuze 
op een van de volgende vier manieren: 
via de website van onze wijkvereniging, 
www.wvbn.nl, per e-mail naar leden@
wvbn.nl, per post naar Sonderdankstraat 
27, 2596 SB Den Haag, of per telefoon 
070-3240307. Het lidmaatschap van de 
CCB kost € 9,50 per jaar (naast de contri-
butie van € 12,50 per jaar voor het lid-
maatschap van de wijkvereniging).

Ik hoop dat we elkaar in 2022 weer 
vaak zullen zien!

Jan van Kreveld
voorzitter/secretaris van de CCB
06 477 87 109
voorzitterCCB@wvbn.nl 

Persoonlijke zorg voor ouderen 

Permanent wonen in Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren
Als thuis wonen niet meer gaat, biedt Oldael u een warm 
thuis met persoonlijke zorg en oog voor uw welzijn. 

Aanleunwoningen voor zelfredzame senioren
Zelfstandig wonen met gebruikmaking van de 
faciliteiten van Oldeslo.

Kortdurend verblijf
U bent van harte welkom in Aelbrecht van Beijeren 
voor herstel na ziekenhuisopname of tijdelijke 
ontzorging van uw mantelzorger.

Oldeslo is gevestigd in het groene, rustige Duttendel, 
Aelbrecht van Beijeren in Benoordenhout, naast 
winkelcentrum Duinzigt.

Meer weten? Bezoek oldael.nl of bel 
 de cliëntadviseur op 06 46341491.

     Waardig leven
           in gastvrij 
                   Oldael

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Steenks & van Deelen - advertentie 185 x 80.indd   3 03-01-17   11:06

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Het wijkinitiatief DuurSaam Benoor-
denhout heeft een nieuwe voorzitter. 
Een goed moment om de oud-voorzit-
ter te bedanken en haar opvolger aan 
u voor te stellen. 

Josee van Eijndhoven 
Vertel iets over jezelf?
Ik heb scheikunde gestudeerd en ben 
samen met mijn man en kinderen der-
tig jaar geleden in het Benoordenhout 
komen wonen. Ik werd toen directeur 
van het Rathenau Instituut, een insti-
tuut dat naar de balans zoekt tussen de 
plussen en minnen van technologische 
ontwikkeling. Daarna heb ik gewerkt 
voor de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam. Eerst als voorzitter van het 
college van bestuur en daarna als hoog-
leraar Duurzaamheidsmanagement. In 
mijn werk heb ik veel bestuurskundige 
ervaring opgedaan en het was erg in-
ternationaal, nationaal en regionaal ge-
richt. Toen de mogelijkheid zich voor-
deed om me lokaal in te zetten voor 
Stichting DuurSaam Benoordenhout 
heb ik dat met veel toewijding gedaan.

Hoe kijk je terug op je voorzittersrol?
Als voorzitter heb ik ‘kies en verbind’ 
als doel gesteld, en ik denk dat ik daar 
in geslaagd ben. We hebben samen met 
vrijwilligers een aanpak gemaakt (het 
Energiehuis) waar per thema aan 
wordt gewerkt. Ik wilde ook meer ver-
binding met de wijk. Dat is gelukt via 
de wijkvereniging. En niet alleen door 
een vaste rubriek over duurzaamheid 
in dit wijkblad, maar ook door inten-
sieve samenwerking met leden van de 
Commissie Ruimtelijk Ordening. 

Welk advies geef je de nieuwe 
voorzitter mee?
‘Kies en verbind’ blijft belangrijk.

Evert van Holthoon 
Vertel iets over jezelf?
Ik woon sinds 1992 samen met Anneke 
en onze kinderen in het Benoordenhout. 
Ik ben al dertig jaar actief in de energie-
wereld, waarvan de laatste vijf jaar op 
het onderwerp energietransitie. Ik heb 
van mijn werk dus ook mijn hobby ge-
maakt. Een andere hobby is zeilen. 
Zeilen is een teamsport waarbij je koers 

moet bepalen en moet inspelen op de 
dynamiek van het weer. De wind komt 
niet altijd uit dezelfde hoek, daar moet 
je op inspelen. Dat geldt ook voor de 
energietransitie. 

Welke ambities heb je 
met het wijkinitiatief?
Het wijkinitiatief wil drie rollen ver-
vullen: (1) wijkgenoten ontzorgen op 
het gebied van energiebesparing en 
zonnepanelen; (2) wijkgenoten voor-
lichten en informeren over relevante 
ontwikkelingen rond de energietransi-
tie; en (3) belangenbehartiging vanuit 
de wijk. 

De ambities die hierbij horen staan in de 
Wijk Warmte Visie. Ik heb gemerkt dat de 
zichtbaarheid van het wijkinitiatief met 
sprongen vooruit is gegaan, maar reali-
seer me tegelijkertijd dat er nog ontzet-
tend veel wijkgenoten zijn die we niet be-
reikt hebben. Ook van hen willen we 
horen of de koers die we uitzetten aan-
sluit bij de wensen in onze wijk. Iedereen 
die daar meer over wil weten, zou ik wil-
len adviseren om de Wijk Warmte Visie 
te lezen. Die is de vinden op onze web-
site: www.duursaambenoordenhout.nl
Dat is op dit moment het meest com-
plete beeld. Dan kunnen we met elkaar 
het gesprek daarover voeren.

Wanneer ben je tevreden?
Naar ‘buiten‘ toe ben ik tevreden als 
wijkgenoten:  (1) op de hoogte zijn van 
onze Wijk Warmte Visie;  (2) vertrou-

wen hebben en houden in het wijkiniti-
atief; en (3) als ze ons blijven zien als 
professionele club vrijwilligers. Naar 
‘binnen’ toe ben ik tevreden als het ini-
tiatief onze vrijwilligers verbindt met 
onze wijk. Het is een leuke manier om 
mensen in onze wijk te leren kennen 
en tegelijkertijd te werken aan een op-
gave waar we toch iets mee moeten. Zo 
heb ik dat zelf ook ervaren en dat wens 
ik iedereen toe.

Welke tip heb je voor wijkgenoten 
die willen beginnen met het 
verduurzamen van hun huis?
Als je nu begint met isoleren en dub-
belglas dan krijg je daar geen spijt van. 

DuurSaam Benoordenhout
(met de S van samen)

Wisseling van de wacht bij het wijkinitiatiefDuurSaam
Wat betekent de TransitieVisie Warmte voor onze wijk?

Op 2 december 2021 sprak de gemeen-
teraad over de TransitieVisie Warmte 
(TVW). Dit document geeft bewoners 
van Den Haag inzicht in de wijze 
waarop de gemeente in de komende 
dertig jaar de energietransitie vorm 
wil geven en onze afhankelijkheid van 
aardgas voor de verwarming van onze 
huizen wil verminderen. Voor meer 
dan de helft van de wijken is dat con-
creet uitgewerkt in de TVW. Voor de 
oudere stadswijken, inclusief het 
Benoordenhout, blijft dat nog onduide-
lijk. In dit artikel geeft het wijkinitiatief 
haar eerste reactie op de TVW.

Wat zijn de warmte-opties voor onze 
wijk volgens de TWV?
In de huidige TVW voorziet de gemeente 
als opties: 

(1) toepassing van hybride warmte-
pompen; of 
(2) een warmtenet; of 
(3) een combinatie van beiden. 

Ongeacht de optie die gekozen wordt, 
blijft het isoleren van de woning be-
langrijk om de warmtevraag te vermin-
deren. Dat kan elke eigenaar op zijn 
eigen moment doen.

De eerste optie, de hybride warmte-
pomp, is een systeem van een cv-ketel 
op aardgas en een elektrische warmte-
pomp. De cv-ketel slaat alleen aan in de 
erg koude periodes waardoor veel aard-
gas wordt bespaard. De elektriciteit voor 
de warmtepomp zal meer en meer duur-
zaam kunnen worden opgewekt met be-
hulp van bijvoorbeeld zonnepanelen.

De tweede optie, verder in de toe-
komst, is een warmtenet: een hoofdlei-
ding door de straat die warm water 
aanlevert aan iedere woning. De cv-ke-
tel wordt vervangen door een zoge-
naamde afleverset van vergelijkbare 

omvang en (mogelijk extra) leidingen 
door de woning. In plaats van een gas-
leverancier is er dan sprake van een 
warmteleverancier. Het warmtenet 
heeft ook een duurzame bron nodig om 
de warmte te leveren, denk bijvoor-
beeld aan geothermie of restwarmte 
uit de Rotterdamse haven. 

De gemeente adviseert om de wonin-
gen eerst verder te isoleren. Vervolgens, 
in de komende twintig jaar, staat de hy-
bride-warmtepomp-oplossing centraal. 
Pas daarna is eventueel een warmtenet 
aan de orde. De reden om niet direct 
een warmtenet toe te passen is tweele-
dig. Enerzijds is de aanleg complex 
door de beperkte ruimte in de onder-
grond. Anderzijds zijn de duurzame 
warmtebronnen om zo’n warmtenet te 
voeden nog niet gerealiseerd. 

Wat vindt het wijkinitiatief hiervan?
Het wijkinitiatief mist handelingsper-
spectief in het TVW. De visie van de ge-
meente maakt geen scherpe keuzes en 
laat bepaalde wijken, waaronder het 
Benoordenhout, in grote onzekerheid. 
Wij vertrouwen erop dat de gemeente 
in 2022 ook voor onze wijk met een 
duidelijk handelingsperspectief komt.

Het wijkinitiatief zet ook vraagtekens 
bij de gekozen strategie van de ge-
meente. De gepresenteerde opties lij-

ken immers met elkaar in concurren-
tie. Zodra meer bewoners voor de 
hybride-warmtepomp-oplossing kie-
zen, zullen er naar verwachting minder 
bewoners over willen stappen op een 
warmtenet. Ze willen immers niet twee 
keer een investering willen doen en 
met ‘gedoe’ zitten.

Het wijkinitiatief zou graag zien dat er 
maar één transitie nodig is en niet twee, 
zoals nu is voorgesteld in de TVW. 
Gezien de bouw in onze wijk (met vier 
op de vijf huizen zonder spouwmuur) 
lijkt de optie van een warmtenet op ze-
ventig graden de beste oplossing. In de 
tussentijd kunnen wijkgenoten verder 
met het isoleren van de eigen woning. 
Een nadere onderbouwing van dit stand-
punt staat in onze eigen warmtevisie die 
u kunt vinden op:
www.duursaambenoordenhout.nl

Hoe verder?
Wij houden de ontwikkelingen rond de 
TVW nauwlettend in de gaten. We blij-
ven in gesprek met de gemeente en an-
dere koploper-wijken en zullen u hier-
over blijven informeren via onze web-
site, op sociale media, via onze digitale 
nieuwsbrief en via het wijkblad. En 
onze energiecoaches staan klaar voor 
een persoonlijk gesprek. 

DuurSaam Benoordenhout

In gesprek met een energiecoach
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Gratis beschermende laag op schoenen*

Johannes Bildersstraat 77 (Hoytemaplein)

Schoenmakerij Lauwers

2   sleutel halve prijs
T/m eind januari 2022:

e *Bij vervanging van hakken of zolen

Nieuw geopend sinds maart

Cadeautip!

070 412 7151

T/m eind januari 2022:

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 69
2582 EH DEN HAAG

ONZE VERTROUWDE WINKEL MAAR DAN EEN STUKJE VERDER!
WWW.PRINTRS.NL • 070 3244355 • INFO@PRINTRS.NL

w w w . f e e l f i t d e n h a a g . n l

Bodyshape / BBB / Pilates / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

Sinds maart 2019 zijn onze energie-
coaches actief in onze wijk. Dat zijn 
wijkgenoten die een opleiding hebben 
gevolgd tot energiecoach. Zij voeren 
gratis en vrijblijvend een ‘keukentafel-
gesprek’ met een wijkgenoot die daarom 
vraagt. Dat gesprek gaat over wat be-
woners zelf kunnen ondernemen om 
meer duurzaam te wonen en/of ener-
gie te besparen, rekening houdend met 
subsidies en ontwikkelingen.

Op dit moment telt onze wijk dertien 
energiecoaches. Zij hebben op dit mo-
ment zo’n 250 aanvragen ontvangen en 
behandeld. Omdat de vraag naar ener-
giecoaches groot blijft, zijn er meer 
energiecoaches nodig. Daarom zijn we 

op zoek naar meer wijkgenoten die als 
energiecoach andere wijkgenoten ter-
zijde willen staan. Na aanmelding kunt 
u deelnemen aan een training van vier 
dagdelen verspreid over zes weken. Heeft 
u interesse? Stuur dan een email naar 
Harry Gernaat op: 
duursaambenoordenhout.hjg@gmail.com

DuurSaam Benoordenhout

Dit jaar staat in het teken van het 95-
jarig bestaan van makelaarskantoor 
Kimmel & Co. B.V.

Dit makelaarskantoor werd in 1927 op-
gericht door de heer Jan Kimmel. Het 
kantoor was toen gevestigd aan de 
Wassenaarseweg 15 in het Benoor-
denhout. Jaren later, in 1986, is het kan-
toor verhuisd naar de hoek, Wasse-
naarseweg 31, destijds onder leiding 
van Luc Terheijden en Onno de With.

Anno 2022 is het kantoor nog steeds ge-
vestigd op dit adres en staan Sophie 
Jonkers-Leembruggen en Isabelle Esche 
Rozendaal aan het roer. Beide dames zijn 
opgegroeid in hun geliefde Den Haag en 

hebben de nodige ervaring. Wat zij leuk 
vinden aan het vak? Geen dag is het-
zelfde! Sophie, die gespecialiseerd is in 
de verhuur, vindt het een uitdaging om 
voor iedere kandidaat een geschikte wo-
ning te vinden. Of het een expat of een 
startende huurder is, inmiddels weet zij 
welke woning voor wie geschikt is. 
Isabelle is verantwoordelijk voor de 
aan- en verkoop en taxaties. Haar per-
soonlijke en enthousiaste aanpak wordt 
door veel mensen als zeer prettig be-
schouwd. Door hun brede netwerk via 
school, sportverenigingen en hun soci-
ale leven is hun klantenkring enorm uit-
gebreid. Kwaliteit, professionaliteit en 
expertise staat bij dit team hoog in het 
vaandel. U bent altijd welkom!

In de komende weken zullen in Benoor-
denhout enkele AED’s worden geplaatst. 
Enkele buurtbewoners, waaronder Arie 
Raats en René Glaser, hebben samen met 
Wouter Verbeek van de Stichting RLT-
Nederland het initiatief genomen. Ook 
de Hartstichting stelt onze wijk als prio-
riteit, omdat er te weinig AED’s 24 uur 
per dag beschikbaar zijn. Het stadsdeel-
kantoor heeft in 2021 € 7.500 beschik-

baar gesteld voor het plaatsen van de 
AED’s. Een belangrijk aandachtspunt is 
het geven van cursussen over reanima-
tie. Plannen volgen. 

René Glaser, Arie Raats 
en Eduard Nandelall
Mail voor meer informatie naar 
e.nandelall@techads.nl

Onze wijk
Word ook energiecoach voor onze wijk!

95 jaar vakmanschap 

AED’s in de wijk
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Vanaf 12 januari exposeren Hubertine 
Langemeijer en Hanne de Charro hun 
werk in De Bakery.
                     
In maart en april is het werk van Renee 
Toolens en Diana Harteveld er te zien.
   
Heb je belangstelling om 
je werk te exposeren?
Je kunt je nog opgeven bij:
atelierroute@wvbn.nl. 

Er is bij volgende mini-exposities nog 
plek voor kunstenaars die ruimtelijk 
werk maken.

De cultuurcommissie/commissie 
atelierroute

Kunst in De Bakery

Aan alle kunstenaars in het Benoordenhout
Op zaterdag 2 en zondag 3 juli 2022  is er, na twee jaar, weer een Kunstroute Benoordenhout 
(de voormalige Open Atelierroute) van 12.00 tot 17.00 uur. We hopen op veel aanmeldingen! 

Wil je hieraan meedoen? Meld je dan aan via: atelierroute@wvbn.nl vóór 31 maart 2022.

Je kunt je werk exposeren in eigen atelier of huis. Ben je daartoe niet in de gelegenheid, 
vraag dan aan collega’s, vrienden of je daar kunt exposeren. Mogelijk weet je een andere inspirerende 

locatie in de wijk om te exposeren.

Graag ontvangen wij bij aanmelding de volgende informatie: naam, adres waar je exposeert, 
e-mailadres en telefoonnummer, discipline(s) waarin je werkt, één foto van je werk (300dpi), website. 

Met je aanmelding geef je toestemming voor publicatie van deze gegevens in de folder 
van de kunstroute en op de website van de wijkvereniging.

De uiterste datum van inschrijving is 31 maart
Doe mee en meld je aan

Commissie Cultuur Benoordenhout – atelierroute@wvbn.nl
Hanne de Charro, Peter Bettenhaussen, Truus Dekkers, Eveline Jansen, Brigitte Schreuder

Diana HarteveldRenee Toolens

Chambers Advocaten

Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

Javastraat 47 | 2585 AE Den Haag | 070 - 365 88 44 | info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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Heel nederig, onder onze voeten en on-
der de wielen van allerlei voertuigen, 
ligt het tapijt van de wijk: de asfaltering 
en bestrating. We lopen en rijden er 
overheen en we staan er weinig bij stil, 
laat staan dat we er met enige aandacht 
een blik op werpen. Tenminste, zo ver-
gaat het mij.

De straatinrichting zag ik niet. Tot het 
laatste nummer van de nieuwsbrief 
van de Stichting Haags Industrieel 
Erfgoed (SHIE). Deze stichting zet zich 
in voor het behoud van relicten van nij-
verheid, zoals bedrijfspanden, werktui-
gen en reclames. Zo richt ze zich ook 
op overblijfselen van infrastructuur, 
zoals de geplaveide weg waar we het 
liefste overheen zoeven zonder weer-
stand en zonder lawaai. Dit betekent 
dat de gemeente steeds meer wegen 
inricht met gladde bestrating: asfalt. 
Meestal is dat zwart, soms gemengd 
met een kleurtje.

Doordat de wegen comfortabeler wor-
den gemaakt, verdwijnt de vroegere 
bestrating, zoals keien en klinkers. 
Toch kleven er ook fijne herinneringen 
aan dat oncomfortabele verleden. Ik 
herinner me dat ik heel lang geleden in 
het zitje achter op de fiets bij een van 
mijn ouders over de keien reed en dan 
zo heerlijk met een langgerekt hûh-
hûh-geluid mijn adem kon laten gaan. 
En ook tegenwoordig nog kan stenen 
bestrating bekoorlijk zijn: hoe mooi 
kunnen iets te los liggende klinkers 
tinkelen onder de wielen van je fiets…

Omdat het de wens is van SHIE dat er 
een inventarisatie komt van historische 
straatbekleding in de stad, zodat die niet 
zo maar kan verdwijnen, vroeg ze de le-
zers van haar blad ‘De Haagvaarder’ om 
uit te kijken naar historische straatbe-
kleding, Voorbeelden daarvan zijn iron 
bricks (zwarte stenen met een reliëf van 
jujubes; ik vond ze al bijzonder toen ik 
meer dan 65 jaar geleden met mijn 
grootmoeder de eendjes ging voeren), 
keien, natuurstenen stoepranden en 
scoria bricks (de blauw-grijze stenen 
waar vroeger bijvoorbeeld de Pomp-
stationsweg mee was bekleed). Daarom 
ging ik op mijn wandelingetjes onwille-

keurig wat beter kijken waar ik liep. 
Zodoende ontdekte ik dat de scoria 
bricks ónopvallend aanwezig zijn op 
nogal wat plaatsen in onze wijk. 

Nog iets over de geschiedenis van deze 
steensoort. Het is een restproduct van 
Engelse hoogovens dat als ballast in 
schepen naar ons land werd gevoerd. De 
steen werd tussen 1872 en 1966 gepro-
duceerd in het Oost-Engelse Middles-
brough. Het is een harde steen, goed be-
stand tegen chemicaliën en maatvast 
geproduceerd, zodat je er makkelijk een 
vlak wegdek mee kon leggen. Een prak-
tisch exemplaar dus en ook nog bijzon-
der om te zien met de blauwe gloed die 
in het verleden steeds door de wielen 
der passerende automobielen werd op-
gepoetst. Een sieraad op de weg.

In het Benoordenhout liggen de scoria 
bricks, mooi en minder mooi gelegd, 
goed verstopt op diverse plaatsen: 

- in de parkeervakken in de Van Hoyte-
mastraat tussen de Wassenaarseweg 
en de Benoordenhoutseweg; 

- in de parkeervakken op het stukje 
Neuhuyskade aan de waterkant in het 
deel tussen de Benoordenhoutseweg 
en de Weissenbruchstraat aan de on-
even zijde (wat opvalt, is dat slechts de 
helft van de vakken met de blauwe 
steen is belegd); 

- op de kiss-and-ride-plaats bij het 
voormalige Aloysiuscollege;

- tussen de parkeerplaatsen ter hoogte 
van het Shellgebouw en het gebouw 
van Berlage in de Groenhovenstraat; 

- op de Wassenaarsweg bij de entree 
van het appartementengebouw 102 t/m 
154 is de steen gebruikt als sierbestra-
ting: grind met sierranden en paden 
van vintage scoria brick.

- Zojuist ging ik nog een bloemetje 
halen bij Snijder Bloemenkiosk en zie ik 
ineens dat mijn voeten op een parkeer-
vak met de zo beminde straatsteen staan 
te wachten tot ik aan de beurt ben. Een 
daaropvolgend ritje met de fiets leert 
dat veel van de parkeervakken op de Van 
Hogenhoucklaan ook met de blauwe 
scoria bricks zijn belegd. 

Kortom, historische straatstenen die – 
vergelijkbaar met antiek in huis –  sfeer 
meegeven aan de omgeving, zie je pas 
als je het door hebt. Mogelijk heb ik 
nog niet alle scoria bricks in onze wijk 
gezien en hebt u een aanvulling.

De SHIE (shie@hetnet.nl) is in het bij-
zonder geïnteresseerd in hergebruik 
van historische stenen in de openbare 
ruimte en op privéterrein.

Marthe Fuld

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informa-
tie uit: Vincent Voorhoeve, ‘Het stedelijk tapijt, 
Restanten van Haagse historische bestrating’ in 
Haagvaarder 111 (november 2021), te vinden 
op: shie.nl/publicaties/haagvaarder/haagvaar-
der-actueel en - vanharn.nl/de-scoria-brick/

Historische klinker siert Benoordenhoutse wegen

Telefoon: 070 356 68 00    |    info@vbwnotarissen.nl    |    Koninginnegracht 23, 2514 AB Den Haag    |    www.vbwnotarissen.nl

Familierecht • Ondernemingsrecht • Onroerend goed

De kracht van vertrouwen 
maakt onrust tot rust

Bij het voormalige Aloysiuscollege

Bij bloemenkiosk Van Hogenhoucklaan

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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In het juninummer van 2020 stond 
een interview met Karsten Ritsema 
van Eck over zijn plannen om via 
School at Sea met de driemaster 
Thalassa naar de Caraïben en terug 
te zeilen. Door corona werd zijn reis 
een jaar uitgesteld, maar op 23 okto-
ber 2021 kon hij vanuit Harlingen 
vertrekken. Karsten beloofde ons op 
de hoogte te houden van zijn erva-
ringen. Hieronder volgt een deel van 
zijn reisverslag, waarin hij de oceaan 
oversteekt. Via Frankrijk, Engeland 
en Portugal zijn zij inmiddels in 
Tenerife aangekomen. 

8 december 2021 
 
Hallo iedereen, 

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd, 
waarvan heel weinig van tevoren was 
gepland. Het begon allemaal op Tenerife. 
Hier lagen we na de beklimming van de 
Teide nog een aantal dagen in de haven. 
We hebben in deze dagen vooral het 
schip klaargemaakt voor vertrek. Zo 
moesten alle producten die aan boord 
waren (van theezakjes tot Glorix en 
van kikkererwten tot kilo´s kaas) op-
nieuw worden geteld, zodat we precies 
wisten hoeveel we overal nog van 
hadden. 

Op de dag van vertrek gebeurde er iets 
onverwachts: we kregen te horen dat 
we vanwege de lange quarantainetij-
den de Kaapverden zouden overslaan 
en dat we ons klaar moesten maken 
voor onze eerste oceaanoversteek. Op 
donderdag 25 november voeren we de 
haven van Santa Cruz uit. Ik had enorm 
veel zin in de oversteek, maar was één 
ding vergeten. Na tien dagen op Tenerife 
te zijn geweest, moest iedereen weer 
worden ingeslingerd. Het grootste deel 
was dus opnieuw zeeziek, maar gelukkig 
wisten we dit keer dat de zeeziekte altijd 
weer overgaat. 

Verder gebeurt er op zee natuurlijk 
niet heel veel bijzonders. We kunnen 
hier vooral genieten van de prachtige 
sterrenhemels, zonsop- en zonsonder-
gangen, de vele zeedieren rondom het 
schip en natuurlijk van het zeilen zelf. 

Zo was maandag 29 november ook weer 
een hoogtepuntje. Nadat ik het avond-
eten voor mijn wacht had gehaald en fi-
naal was uitgegleden waardoor het 
hele dek met soep bedekt was, zag ik 
voor het eerst in m´n leven een walvis. 
De rest van de wacht dacht dat ik spo-
ken zag, maar toen het kalf voor de 
tweede keer boven kwam, zagen zij 
hem ook. Het was echt een magisch 
beeld om hem zo te zien spuiten en 
over zijn rug te zien rollen met een 
prachtige zonsondergang op de achter-

grond. Op pakjesavond hebben we weer 
walvissen gezien. Dit keer was het ook 
een moeder die helemaal uit het water 
kwam. Zij was echt enorm! Eerst kwam 
ze met haar kop uit het water, gevolgd 
door haar rugvin en staart. Ik heb denk 
ik nog nooit zoiets magisch gezien, het 
is echt niet te verwoorden!  

Een ander voorbeeld van de zeedieren 
rondom het schip is de hoeveelheid 
vissen. Er hangt op het achterdek 24/7 
een hengel uit en zo nu en dan hebben 

Zeilblog van Karsten 



Adverteren in het 
Benoordenhout?

Formaten en tarieven excl 9% BTW

1/1 pagina  Є 550,00 per plaatsing
1/2 pagina  Є 375,00 per plaatsing
1/2 pagina Є 375,00 per plaatsing
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/6 pagina Є 120,00 per plaatsing  

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202221- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202220

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.
Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902 | Alislam.org | Islamnu.nl
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Download dit gratis E-book en 
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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

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

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

we beet. En dat zijn meestal vissen van 
anderhalve meter. Zo hebben we al 
vaak een mahi mahi gevangen en van-
daag voor het eerst een koningsma-
kreel. Alle vissen die we vangen, berei-
den we vaak nog dezelfde avond en we 
zorgen dat er niks verspild wordt. Er 
zijn natuurlijk wel strikte reglementen 
over welke vissen we wel en niet aan 
boord mogen halen. 

Het niet verspillen van eten is op dit 
moment wel een dingetje. De vriezer 
en koelkast zijn namelijk kapot, dus al 
het eten moet goed worden gecontro-
leerd en regelmatig worden gekeerd. 
Het is hier nu ruim 30 graden en het 
eten bederft dus vrij rap. We eten nu 
bijvoorbeeld heel veel vlees zodat we 
dat niet weg hoeven te gooien. En als ik 
het heb over heel veel vlees, bedoel ik 
ook heel veel vlees, bijvoorbeeld ont-
bijten met worstjes, lunchen met stoof-
vlees en dineren met karbonades. Het 
gevolg hiervan is natuurlijk wel dat er 
de komende weken ‘vega-weken´ wor-
den geïntroduceerd, zodat we aan het 
eind van de reis netto niet meer vlees 
hebben gegeten dan normaal. 

Iets anders dat we op zee veel hebben 
gedaan, zijn sailtrainingen. Natuurlijk 
lopen we om de twee dagen wacht en 
leer je daar enorm veel over het zeilen, 
maar ook buiten die wachtdagen om 
hebben we theorielessen. Dit was vooral 
met het oog op de scheepsovername 
die 300 mijl voor de kust van Dominica 
plaatsvindt. Tijdens de scheepsover-
name is het de bedoeling dat we het 
schip volledig zelf naar Dominica zei-
len. De nautische bemanning hoeft dan 
niks te doen. 

Tot nu toe ging de scheepsovername 
enorm goed, maar vandaag moest het 
schip worden overgenomen door de 
echte bemanning. Er was op een aantal 
mijl van ons vandaan namelijk een zeil-
jachtje met een patiënt met een lies-
breuk in een vrij ver stadium aan boord. 
We zaten nog ongeveer drie dagen voor 
de kust van Dominica en als enige schip 
in de buurt waren we genoodzaakt om 
te helpen. Omdat het zeiljacht te klein 
was de om patiënt met een helikopter 
van boord te halen, moest deze worden 
overgebracht naar de Thalassa.  

Het plan was al vrij snel klaar, maar de 
uitvoering viel nog vies tegen. We kon-
den namelijk niet te dicht bij elkaar 
komen en er kon ook geen gebruik 
worden gemaakt van een kleiner bootje 
om de patiënt naar ons schip te varen. 
Daarom gingen we naast elkaar varen 
en gooiden we een lijn naar het jachtje. 
De patiënt deed zijn zwemvest aan, 
pakte het lijntje vast en liet zich in het 
water vallen. Ik kreeg met een aantal 
anderen leerlingen de taak om de pati-
ent het schip op te trekken en dit ging 
eigenlijk best soepel. De patiënt brengt 
nu een nachtje bij ons door en rond 
4.00 uur zijn we dicht genoeg bij land 
voor een helikopter om hem op te 
komen halen. 

Vanavond zitten we 100 mijl van de 
kust van Guadeloupe en varen we van-
uit daar door naar Dominica. Hier zul-
len we bijvoorbeeld een hike door de 
jungle maken en langs gaan bij de ras-
tafari. 

Ik heb enorm genoten van de oceaan-
oversteek en hoop jullie zo snel moge-
lijk verhalen op te kunnen sturen over 
Dominica! 

Karsten 

Op 14 december kwam Karsten aan 
op Dominica. Lees over zijn belevenis-
sen op dit eiland op: karstenatsea.nl 
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  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

Vorig jaar las u in de vierde editie van 
het wijkblad een interview met Gerard 
ven Evert, bestuurslid van Stichting 
Oostduin. Hierin vertelde hij over de 
plannen voor de Tuin van Oostduin in 
park Oostduin-Arendsdorp. Deze plan-
nen betroffen het herstel van de oude 
tuinmuur aan de zonneweide, de aanleg 
van een bloementuin langs de tuinmuur 
en de herinrichting van de Gravinnetuin 
als moestuin. Wij vroegen hem naar de 
laatste stand van zaken.

Wat is er gebeurd sinds augustus?
Afgelopen november en december is de 
historische tuinmuur aan de zonne-
weide hersteld door een gespeciali-
seerd aannemersbedrijf. De tuinmuur, 
die dateert uit de achttiende eeuw, zal 
weer worden gebruikt om leifruit, zoals 
pruim, kers, perzik, appel en peer, te 
telen. Ook is er overleg geweest met de 
wijkvereniging. Naar aanleiding daar-
van heeft  Stichting Oostduin de plan-
nen ingrijpend aangepast. Zo wordt de 
zone van hoge bomen in de Gravinne-
tuin gehandhaafd ten behoeve van de 
vogels. De wijkvereniging ondersteunt 
ons aangepaste plan.

Wat zijn de volgende stappen?
Het plan is om aan de kant van de zon-
neweide heesters en bomen langs de 
tuinmuur te verwijderen en daar een 
bloementuin aan te leggen. Deze tuin 
volgt de historische contour van een 
tuin die in de negentiende eeuw langs 
de tuinmuur lag. Ook wordt binnen de 
muren van de Gravinnetuin een moes-
tuin aangelegd, naar een ontwerp uit 
de achttiende eeuw. Deze ommuurde 
tuin hoorde lange tijd bij flat Arends-
dorp en was niet toegankelijk voor 
wandelaars. Wij zijn blij dat we dit deel 
weer kunnen toevoegen aan het park. 
Inmiddels heeft Stichting Oostduin twee 
vergunningaanvragen ingediend.

Welke vergunningaanvragen zijn dit?
De eerste aanvraag betreft het kappen 
van veertien bomen binnen de Gravinne-
tuin. Dat lijkt veel, maar het grootste 
deel betreft boompjes, heesters en hulst 
met een diameter van minder dan 25 
centimeter. In bosbouwtermen: ‘overja-
rig opschot’, ontstaan door achterstallig 

onderhoud. De tweede aanvraag is re-
cent. Deze betreft het kappen van vijf-
tien bomen rond de tuinmuur. Meer dan 
de helft daarvan bestaat uit esdoorns 
langs de sloot achter de muur. Worden 
zij niet gekapt, dan zullen zij met hun 
wortels de tuinmuur doen omvallen. 
Over deze kapaanvragen is goed overleg 
gepleegd met de Commissie Groen van 
de wijkvereniging. Onderdeel van deze 
aanvraag is ook de aanleg van twee 
paden - een pad langs de tuinmuur en 
een toegangspad naar de moestuin - en 
het herbouwen en vergroten van de be-
staande kas binnen de muren van de 
Gravinnetuin.

Hoe gaat het met de aanleg van de 
moestuin?
De eigenlijke aanleg van de moestuin be-
gint dit voorjaar. Inmiddels hebben zich 
een vijftiental vrijwilligers gemeld die al 
enthousiast aan het werk zijn in de Gra-
vinnetuin. Zij worden sinds december 
geassisteerd door een professionele tuin-
baas. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd wel-
kom: ons motto is immers 'voor en door 
de wijk’.

Anne-Helene Borgts

Meer informatie over de historie van 
het landgoed en de plannen voor de 
tuin vindt u op landgoedoostduin.nl

De Tuin van Oostduin, hoe is het daarmee?

Vrijwilligers aan het werk in de Gravinnetuin
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Diederik Gommers 
in de Duinzichtkerk
Op zondag 13 maart spreekt predikant 
Ad van Nieuwpoort met Diederik 
Gommers, intensivist aan het Erasmus 
MC in Rotterdam. Twee jaar lang zat 
Gommers bijna dagelijks in onze huiska-
mers via tal van talkshows. Van natio-
nale knuffelbeer tot kop van Jut. Eind 
vorig jaar kwam het boek Intens uit. Dit 
boek bevat een onderhoudend vraagge-
sprek van Wilma de Rek met Gommers. 
Na een terugblik op zijn jeugd, gaat het 
over zijn werk. Toen hij in 1996 coschap-
pen deed, ontdekte hij: ‘beademen, dat 
is mijn ding’. Interessant is het vervolg 
waarin Gommers uitlegt hoe men op de 
IC te werk gaat en zijn visie: ‘Als er iets is 
wat ik heb geleerd, is het de kunst van 
het niet-doen.’ Het doorbreekt onze ge-
dachtegang dat medici altijd iets moeten 
dóen terwijl zij daar lang niet altijd toe 
in staat zijn. 

In de derde aflevering van Duinzichtge-
sprekken kijken we met Gommers te-
rug op een tijd die onze levens ingrij-
pend beïnvloedde. Maar we kijken ook 
naar de toekomst. Wat zijn de lessen en 
wat gaan we anders doen?

U bent van harte welkom op zondag 13 
maart om 16 uur in de Duinzichtkerk, 
Van Hogenhoucklaan 89. U kunt zich 
aanmelden via: duinzichtkerk.nl. Na af-
loop meet & greet en signeersessie.

Voor particulieren
Testament

Levenstestament
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
Oprichting

Statutenwijziging
Herstructurering

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij:  

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouw

U bent van harte welkom
Foto 070fotograaf

In de leukste boekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen te doen  

voor thuis, op vakantie, op kantoor of op school.  

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

kantoorbenodigdheden, kalenders en agenda’s, speelgoed en leuke cadeaus 

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

www.real-estatepartners.nl

Verkoop / Aankoop / Verhuur / Taxaties / Beheer

 

ERVAREN ADVOCATEN 
MET PERSOONLIJKE 
AANDACHT VOOR UW ZAAK

Wilt u een 
vrijblijvend 
gesprek? 
Bel 070-3604449

Op het gebied van Arbeids-, Onderneming- 
en Personen- & Familierecht hebben wij al 
meer dan 30 jaar ervaring.

Lange Voorhout 25  I  2514 EB Den Haag website www.carliadvocaten e-mail info@carliadvocaten.nl

A D V O C A T E N
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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

In 2022 bereiken we een 
mijlpaal. Al 50 jaar zijn wij 

meer dan een makelaar. 

In die halve eeuw zijn we 
specialisten geworden in 

verkoop, aankoop, taxaties, 
verhuur en beheer. 

En juist dit jaar zijn we 
persoonlijker, toegankelijker 
en vernieuwender dan ooit.  

070 - 350 23 04
info@bvl.nl

bvl.nl

sinds 1972

sinds 1987

sinds 2000

Een nieuwe strategie met meer focus 
op energietransitie, een rechtzaak over 
klimaatdoelstellingen en een verplaat-
sing van de fiscale vestigingsplaats naar 
het Verenigd Koninkrijk: Shell was volop 
in het nieuws het afgelopen jaar. On-
danks alle ontwikkelingen kiest Shell 
nog steeds vol overtuiging voor Neder-
land en voor Den Haag. In dit artikel 
leest u hoe dat eruitziet en blikken we 
kort terug hoe het ooit allemaal begon 
voor Shell in Den Haag.

Hoe het begon
Eind negentiende eeuw zorgen techno-
logische doorbraken voor een snelgroei-
ende vraag naar nieuwe olieproducten 
zoals petroleum en later benzine en die-
sel. De pioniers van Koninklijke Olie* 
spelen met hun nieuwe bedrijf in op de 
‘energietransitie’ van toen en het voor-
zien in de energiebehoefte van die tijd. 
Op 16 juni 1890 vindt de eerste verga-
dering van aandeelhouders plaats waar-
mee het nieuwe bedrijf ‘Koninklijke Olie’ 
is opgericht. Door het samengaan met 
Shell werd de uiteindelijke naam Konink-
lijke/Shell. Het bedrijf koos als domicilie 
Den Haag, met het eerste kantoor in de 
Celebesstraat. 

Terwijl buiten Nederland de Eerste 
Wereldoorlog woedt, wordt op 16 juni 
1915 - precies 25 jaar na de oprichting 
- de eerste steen gelegd voor het nieu-
we hoofdkantoor. 

Vereenvoudiging van de aandelen-
structuur
Van 1915 tot 2005 behoudt de Konink-
lijke/Shell de twee oorspronkelijke 
moederbedrijven. Om sneller te kun-
nen handelen op de financiële markten 
gaan de twee bedrijven in 2005 samen 
verder als ‘Royal Dutch Shell plc’ met 
een dubbele aandelenstructuur. Zo is 
er een aandeel voor aandeelhouders in 
Nederland en een aandeel voor aan-
deelhouders buiten Nederland. Op lan-
ge termijn blijkt dit niet houdbaar en 
zestien jaar later, op 15 november 
2021, besluit Shell om haar duale aan-
delenstructuur te vereenvoudigen. De 
fiscale thuisbasis wordt samengevoegd 

met de juridische thuisbasis, en vestigt 
zich volledig in het Verenigd 
Koninkrijk. Als de aandeelhouders op 
10 december 2021 met 99,7% vóór 
stemmen, is het officieel. De CEO en 
CFO verhuizen samen met een tiental 
ondersteunende medewerkers begin 
2022 naar Londen. De vereenvoudiging 
van de structuur is een ingrijpende, 
maar ook noodzakelijke stap om het 
bedrijf slagvaardiger en flexibeler te 
maken.

Shell Campus Den Haag
Nederland en Den Haag blijven belang-
rijk voor Shell. Drie van de vier wereld-
wijd opererende bedrijfsonderdelen 
worden momenteel aangestuurd vanuit 
het kantoor in Den Haag. Dat verandert 
niet door de vereenvoudiging van de 
aandelenstructuur. De kantoorlocaties 
van Shell in Den Haag gaan met circa 
3.500 werkplekken verder onder de 
noemer ‘Shell Campus Den Haag’. Daar-
bij hoort een innovatieve en duurzame 
werkplek voor huidige en toekomstige 
medewerkers. De klankbordgroep, be-
staande uit acht naaste buren, een verte-
genwoordiging van het Stadsdeel Haag-

se Hout en een lid van de Wijkvereniging 
Benoordenhout, blijft daarbij een be-
langrijk onderdeel om ideeën te toetsen 
en aansluiting te houden met de buurt. 
Shell informeert de omwonenden en de 
buurt via informatiebijeenkomsten, 
nieuwsbrieven en waar relevant een 
brief aan de directe buren over con-
crete werkzaamheden. 

Een bijzondere tijdelijke huisvesting
In april 2021 verhuisden Shell-mede-
werkers vanuit het gebouw aan de 
Carel van Bylandlaan 23 (C23) naar het 
Berlagehuis. Dat dient na een grondige 
renovatie als tijdelijke huisvesting. De 
besluitvorming over de vervangende 
duurzame nieuwbouw van C23 is van-
wege de aanhoudende coronapande-
mie nog steeds gepauzeerd. Wel is in-
middels begonnen aan de inpandige 
asbestsanering. 

Het werk van architect H.P. Berlage is 
op veel verschillende manieren terug te 
zien in het Berlagehuis. Zo hangen er in 
de Berlage-bistro lithografieën met zijn 
ontwerpen voor onder andere glas-in-
lood, parketvloeren en behang. De inte-

Ingezonden brief
De Haagse wortels van een wereldspeler

Feestelijke legging van de eerste steen van het hoofdkantoor in 1915 door G.C.B Dunlop,
de destijds de enige nog in leven zijnde oprichter van ‘Koninklijke Olie’.
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rieurarchitect heeft er samen met het 
ontwerpbureau voor gezorgd dat Ber-
lages erfgoed behouden is gebleven. De 
originele ontwerpen voor het gebouw 
zijn toegepast, terwijl het gelijktijdig 
voldoet aan de huidige eisen van een 
moderne kantooromgeving.

Energielabel A voor rijksmonument
Een belangrijk onderdeel van de ontwik-
keling van een duurzame campus is de 
renovatie van het monumentale pand 
aan de Carel van Bylandtlaan 30 (C30). 
Het gebouw heeft lang in de steigers 
gestaan. Aan de binnenkant is het ge-
transformeerd tot een modern kantoor, 
met respect voor de historische ele-
menten van het gebouw. De monumen-
tale delen van de inrichting, waaronder 
het hoofdtrappenhuis en diverse be-
stuurskamers, zijn in de oude stijl her-
steld. Er zijn twee binnenplaatsen, over 
één is een bijzonder glazen dak ge-
plaatst. In het gebogen stalen frame 
zitten 141 glaspanelen verwerkt, ieder 
met een uniek parallellogram. De an-
dere binnenplaats blijft open als bin-
nentuin voor medewerkers.

Voor de energievoorziening gaan het 
rijksmonument, en alle andere gebouwen 
van Shell aan de Carel van Bylandtlaan, 
alleen nog gebruik maken van duur-
zame energie van in Nederland opge-
wekte wind- en zonnestroom. De ge-
bouwen zijn begin 2022 afgesloten van 
het aardgas. Voor de warmtevoorzie-
ning en koeling gebruiken de gebouwen 
warmte-en koudeopslag (WKO) in com-
binatie met warmtepompen. WKO is 
een duurzame methode om energie in 
de vorm van warmte of koude op te 
slaan in de bodem. Met deze installatie 
verdient het honderd jaar oude rijks-
monument energielabel A.

Een ander belangrijk thema tijdens de 
renovatie is circulariteit. Bijna 95% 
van het bouwafval is hergebruikt. Zo 
zijn 50.000 leisteen dakpannen gedo-
neerd aan verschillende kerken. De ta-
pijttegels bestaan voor 41% uit herge-
bruikt materiaal. Bovendien heeft het 
tapijt een speciale certificering waar-
door het na gebruik in C30 met een te-
rugnameregeling voor 100% teruggaat 
naar de leverancier die zorgt voor 
hergebruik. 

De eerste helft van 2022 staat in het 
teken van het afronden van de renovatie 
en het in gebruik nemen van de kantoor-
ruimte. Daarbij hoort een feestelijke 
opening. Afhankelijk van de dan gel-
dende coronamaatregelen kunnen de di-
rect omwonenden van C30 een al dan 
niet virtuele uitnodiging verwachten. 
Het einde van de renovatie betekent ook 
dat de hekken rondom het gebouw ver-
dwijnen. Het historische uurwerk in de 
toren van C30 zal weer in werking ge-
steld worden. Daarmee is de cirkel rond. 
‘Als de torenklok het uur van vertrekken 
slaat, is het alsof er een goed bezochte 
kerk uitgaat.’ Aldus katholieke krant ‘De 
Tijd’ op 1 maart 1917. 

Margriet Rog-Kleipool, 
Omgevingsmanager 

*N.V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Neder-
landsch-Indië, in de volksmond Koninklijke Olie.

Het Berlagehuis kort na de bouw Het Berlagehuis dient na renovatie als tijdelijke 
huisvesting

De overdekte binnenplaats van C30.
Foto Eva Bloem

Monumentale kamers van C30 
worden in oude stijl hersteld.

Carel van Bylandtlaan 30 kort na de bouw

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg 
thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen. 
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen 
voeren, zijn er psychogeriatrische en somatische verpleeg-
plaatsen in zeven kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg 
nodig? Wijkbewoners zijn van harte welkom in ons restaurant.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar mirjam.kroemer@wvbn.nl en maak € 12.50 over 

op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Gesprek met Souren (10)  

Hoe lang woon je in het Benoordenhout? 
Al zo lang als ik me kan herinneren, zo'n zes of 
zeven jaar. Het is hier vriendelijk en veilig. Echt 
een fijne plek om te wonen. Ook voor katten is 
het hier goed; er zijn er best veel hier. Ik heb er 
ook een. Haar naam is Precious en ze is ander-
half jaar oud. Ze is slim, onopvallend en sterk. 
Ze kan van alles en ze eet erg goed.  
 
Op welke school zit je? En kun je iets vertellen 
over de sporten die je beoefent en over je 
hobby's?   
Ik zit in groep 6 van de Oranje Nassauschool en 
ik voetbal, speel basketbal en ook een beetje 
tennis en golf. Verder zwem ik en vroeger zat ik 
op hockey. Ik speel ook piano en ik schilder en 
teken.  
 
Ik vind je schilderijen en tekeningen zo mooi! 
Wat vind je het leukst aan schilderen en teke-
nen? Wat inspireert je? 
Ik hou van kleuren, van het proces zelf en van 
het feit dat het resultaat soms anders uitpakt 
dan wat ik had verwacht. Kunst geeft mij heel 
veel inspiratie. Op YouTube volg ik het Art.
Simple kanaal. Daar geven ze het advies 'geef 
niet op!' en dat inspireert me enorm. Een poosje 
geleden heb ik Anime ontdekt en dat geeft me 
ook inspiratie. Ik teken nu veel Anime-figuren. 
Ook tijgers en leeuwen interesseren me. Mijn 
favoriete kleuren zijn: rood, blauw en groen. 
Rood gebruik ik het meest. Als ik rode schilde-

rijen zie, dan wil ik rode dingen schilderen. En 
als ik in rood schilder, doe ik dat heel snel.  
 
Je ouders komen uit Iran en jij bent geboren en 
opgegroeid in Nederland. Wat is volgens jou het 
beste van de Iraanse cultuur en wat is het beste 
van de Nederlandse cultuur?   
Ik ben dol op Nederlands eten - kaas in het bij-
zonder! - en ik vind het fijn dat het hier zo veilig 
is. Van de Iraanse cultuur vind ik ook het eten 
erg lekker én ik hou van de manier waarop 
Nowruz wordt gevierd. Dat is het Iraanse 
nieuwjaar.  
 
Je spreekt Nederlands, Farsi en Engels en je 
hebt hier vrienden en in Iran. Wat maakt dat ie-
mand goed communiceert, vind jij?   
Als je mensen ontmoet, vraag dan waar zij goed 
in zijn, wat ze fijn vinden, wat hun favoriete 
eten is. Het is goed om meer te weten van men-
sen. Als je van dezelfde dingen houdt en de an-
deren zijn daar beter in, dan kunnen zij je wat 
leren.  En ben jij beter, dan leer jij hen wat. Als 
je ergens even goed in bent, dan kun je samen 
oefenen. Ik vind dat mensen moeten doen wat 
ze leuk vinden. We kunnen geen invloed uitoe-
fenen op wat anderen leuk vinden en we kunnen 
anderen ook niets opdringen.   
 
Wat maakt iemand een goede vriend?  
Ik denk dat iemands persoonlijkheid erg belang-
rijk is en ook hoe iemand is als mens. Wanneer 

iemand er voor jou is en achter je staat, dan is 
dat een goede vriend. Als dat niet zo is, dan is 
het waarschijnlijk geen goede vriend. Je kunt 
zeggen dat iemand geen goede vriend is als hij 
je nooit helpt of jou gebruikt om iets gedaan te 
krijgen. Een goede vriend helpt jou als je hem 
nodig hebt, hij steunt je en vindt je leuk zoals je 
bent. 

Evangelia Avloniti 
& André van den Heuvel
evangelia.avloniti@wvbn.nl
andre.vandenheuvel@wvbn.nl

Vogelwandeling voor  
7e- en 8e-groepers in 

Clingendael! 

Natuurlijk weet jij het verschil tussen een mees en een 
merel. En tussen een eend en een duif vast ook wel… 
Maar wist je dat een ervaren vogelaar tijdens een uur-
tje wandelen in Clingendael makkelijk meer dan vijftig 
soorten vogels spot? Als je dat spannend vindt, lees 
dan verder…  

Zit je in groep 7 of 8 en wil je een keertje een vogel-
wandeling maken met een ervaren vogelgids in 
Clingendael en Oosterbeek?  

Meld je dan aan voor de O&O- of de PAMA-
vogelwandeling op zondagmorgen 24 april. Die och-
tend organiseert de wijkverenging samen met de 
Haagse Vogelbescherming een  vogelwandeling speci-
aal voor jullie. En… het kost je niets!  

Je deelnamekaartje is het meebrengen van je opa, 
oma, vader of moeder… Actievoorwaarde: maximaal 
één familielid per kind! En breng een verrekijker mee. 
Als je die niet hebt, of niet te pakken kunt krijgen, mag 
je er eentje van ons lenen. Geef dat bij je aanmelding 
wel even door.  

We wandelen een uurtje in niet al te grote groepen. 
Breng een goed humeur mee, trek een warme jas aan in 
niet al te felle kleuren en oefen vast op fluisteren. 
Dat is belangrijk, want als we joelend door het park 
wandelen, jagen we de vogels weg. En dan wordt het 
niet vogels kijken, maar nakijken…  

We verzamelen op zondagmorgen 24 april bij de 
hoofdingang van Clingendael aan de Wassenaarseweg 
tussen 7.45 en 7.55 uur. De wandeling begint na een 
kennismaking met jullie gids en elkaar, om 8.00 uur.  

Aanmelden:  
Aanmelden doe je via info@haagsevogels.nl en geef 
even aan wie je als familielid meebrengt - groep O&O 
of PAMA - , zijn of haar mailadres + mobiele nummer 
en of je een verrekijker wilt lenen.  

Spreekwoorden 

Moppen

Elke vogel prijst zijn nest. 
Ieder vindt zijn eigen huis het best. 
 
Dat is een vreemde vogel 
Dat is een vreemd persoon. 
 
Een slimme vogel.
Een handig persoon, iemand die overal een 
oplossing voor weet. 
 
Een vroege vogel vangt veel wormen. 
Vroeg opstaan loont.

Wat zegt een cool vogeltje?: Chillp! 
 
Wat is de grappigste vogel?: De Ha-ha-vik. 
 
Waarom vliegen vogels in de winter naar het 
zuiden?: Ze vinden het te ver lopen. 
 
Een meneer komt in de dierenwinkel. Hij ziet 
een papegaai. Hij vraagt aan de verkoper: ‘Kan 
die papegaai ook praten?’ De verkoper ant-
woordt: ‘Ja, als je aan z'n linkerpootje trekt, 
zegt hij: Goedemorgen! En als je aan zijn 
rechterpootje trekt, dan zegt hij: 
Goedenavond!’ De meneer vraagt aan de verko-
per: ‘En wat zegt de papegaai als je aan z'n lin-
kerpootje en aan z'n rechterpootje trekt?’ 
Waarop de verkoper zegt: ‘Dan zegt de papegaai: 
DAN VAL IK OM DOMMIE!’
 
Twee vogels zitten in een boom te kijken hoe 
een schildpad elke keer weer uit een boom 
springt en met z'n poten wappert. Na een tijdje 
zegt de ene vogel tegen de andere: 'Ik denk dat 
we hem nu maar moeten vertellen dat hij is 
geadopteerd.' 

Foto 070fotograaf
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Beste buurtgenoot,

Ik zou mijzelf altijd omschrijven als een 
trotse Nederlander. Met name onze ge-
schiedenis op het gebied van innovatie 
en ondernemerschap vind ik inspire-
rend. Dat was voor mij ook de reden om 
van Venlo naar Den Haag te verhuizen 
en bijvoorbeeld zelf ondernemer wor-
den. Iemand die ik al lang volg en die 
zich inzet voor start-ups en innovatie is 
Constantijn van Oranje-Nassau. Na een 
korte LinkedIn-berichtenuitwisseling 
was het dan zover. Het resultaat van 
onze afspraak lees je hieronder.  

Constantijn, waar zijn we nu?
We zijn bij ‘Number Five’ aan ‘t Hoen-
straat nummer 5 waar mijn vrouw en 
ik de stichting ‘Number Five’ hebben 
opgezet. Voorheen zetelde hier het 
Notariële Genootschap en hield een 
strafrechtadvocaat kantoor. Nu zitten 
wij hier en organiseren wij workshops 
en dialoogsessies. Hierbij brengen we 
mensen bij elkaar rond maatschappe-
lijke thema’s, met het doel om oplos-
singen te vinden.

Wat voor oplossingen zijn hier – bijvoor-
beeld – bedacht?
Mijn vrouw heeft een kinderpanel ge-
leid om tot een regeling te komen voor 
kinderen die slachtoffer zijn geworden 
van de toeslagenaffaire. Die is ook aan-
genomen door de Tweede Kamer. Daar-
naast heeft  ‘Number Five’ samen met 
Binnenlandse Zaken, Ziggo en ander 
partijen de Alliantie Digitaal Samen-
leven opgezet. Dit resulteerde er onder 
andere in dat er 20.000 devices, zoals 
tablets en laptops, beschikbaar zijn ge-
steld aan jongeren en ouderen tijdens 
de coronacrisis. Daarnaast heeft mijn 
vrouw het onderwerp thuiszitters, dat 
wil zeggen: jongeren die geen oplei-
ding volgen noch werken onderzocht 
en er een rapport over uitgebracht. 
Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
eenzaamheid onder ouderen en schul-
denproblematiek.

Ik ben niet zo goed in bruggetjes, maar 
waarom zijn start-ups belangrijk?

Start-ups zijn de motor van vernieu-
wing. Bestaande bedrijven vernieuwen 
ook, maar worden beperkt door hun 
bestaande business. Zij stappen pas in 
als een technologie of businessmodel 
‘volwassen’ genoeg is. Maar om echt in-
novatieve technologie te ontwikkelen, 
heb je een start-up nodig. Als je kijkt 
naar innovaties op het gebied van de 
zorg, biotech, voedsel- of energietran-
sitie zie je dat die technologie bijna al-
lemaal van start-ups komt. Daarom is 
het als land belangrijk om een grote 
start-up-gemeenschap te hebben, waar 
de volgende Philips of ASML uit kan 
ontstaan. Als je een vergelijking maakt 
met Amerika, dan zie je dat daar de 
top-tien-bedrijven er veertig jaar gele-
den nog niet waren. Bij ons is dat an-
ders, op ASML na. Onze top is zelfs 
bijna honderd jaar hetzelfde.

“Ik werk graag met 
mensen die een 
can-do-mentaliteit 
hebben”
Waarom vind je het zelf belangrijk?
Ik heb zelf lang, ongeveer twintig jaar, 
gewerkt aan digitaal beleid. Eerst deed 
ik dat bij Booz Allen, toen bij RAND 
Corporation en daarna bij Neelie Kroes 
in Brussel. We zagen dat de hele digi-
tale transitie niet echt werd opgepakt 
door politici en beleidsmakers. We zijn 
toen gaan zoeken naar ambassadeurs 
en kwamen al snel uit bij start-ups, die 
het wel begrepen. Toen ik klaar was bij 
de Europese Commissie heb ik een con-
sultancy opgezet voor ‘corporate inno-
vatie’ om bedrijven bewust te maken 
van de kansen en uitdagingen van digi-
talisatie. Ik heb toen ook Startup Fest 
Europe georganiseerd om Nederland 
als start-up-land op de kaart te zetten. 
Zo ben ik vrij natuurlijk in de start-up-
wereld terecht gekomen. Ik wil werken 
met mensen die een ‘can-do-mentaliteit 
hebben. Start-up-ondernemers zijn 
mensen die een droom verwezenlijken 

en zich niet uit het veld laten slaan. Na 
vijf jaar overheid was het erg verfris-
send niet te hoeven focussen op de pro-
blemen en risico’s,  maar op de kansen. 

Wat zijn voorbeelden van landen die het 
goed doen op het gebied van start-ups?
Israël is een stimulerend voorbeeld. 
Start-ups zitten in het DNA van Israël, 
waar overheid, universiteiten, onderne-
mers en private investeerders actief sa-
menwerken. Bedrijven uit de hele we-
reld hebben daar hun onderzoekscentra 
staan. Engeland en dan vooral Londen is 
een mooi voorbeeld wat met beleid be-
reikt kan worden. Twintig jaar geleden 
liep het achter op het gebied van innova-
tie, terwijl Londen nu na Silicon Valley 
het meest succesvolle start-up-ecosys-
teem ter wereld is, door actieve politieke 
ingrepen. Heel inspirerend vind ik ook 
Estland. Een voormalig communistisch 
land dat ondertussen het meest digitale 
land van Europa is. Daar wonen ander-
half miljoen mensen en de ene naar de 
andere unicorn ontstaat daar (een uni-
corn staat voor start-up met een waarde 
van één miljard dollar, EN). Finland is 
zeker ook een goed voorbeeld, daar heb 
je de Slush-conferentie. Deze wordt door 
studenten georganiseerd en is één van 
de beste techconferenties van de wereld. 
Iedereen ondersteunt dat, van de pre-
mier tot de CEO’s van Nokia en Supercell. 
Je hebt echt het gevoel dat daar één hele 
gemeenschap is. Interessant is ook Fran-
krijk. Daar heeft de president top-down 
gezegd: start-ups zijn belangrijk.’ Ver-
volgens zijn daar geld en middelen naar-
toe gegaan. Zij zijn in drie jaar van vier 
of vijf naar veertig unicorns gegaan. Je 
ziet dat als je hier middelen en prioriteit 
aan geeft, je echt een groei kan door-
maken.

Ik geef je een toverstaf, wat zou je ver-
anderen voor start-ups?
Een toverstaf, dat is mooi want dan kun 
je het moeilijkste probleem oplossen 
en dat is het onderwijs. Kapitaal kun je 
uit de hele wereld aantrekken, maar bij 
talent is dat moeilijker. Ik zou willen 
dat het Nederlandse onderwijs veel 
beter aangesloten was op de vraag van 

de markt. We hebben mensen met digi-
tale skills nodig, maar ook mensen die 
nieuwsgierig zijn en niet per se alleen 
maar kennis kunnen produceren. Ze 
moeten kunnen nadenken en samen-
werken, en de over 21e-eeuwse skills 
beschikken.

Hoe ben je in het Benoordenhout terecht 
gekomen?
Toen ik jong was, heb ik hier in de 
buurt gewoond (Huis ten Bosch, EN). 
Toen had ik niet gedacht dat ik hier 
terug zou komen. Wij woonden tot 
2015 in Brussel en overdachten om 
nog langer in het buitenland te blijven. 
We hebben aan San Francisco gedacht, 
Shanghai en nog wat andere plekken. 

Uiteindelijk was de keuze pragmatisch; 
de kinderen moeten ook ergens naar 
school. Mijn vrouw had hier een stich-
ting en ging iedere week twee à drie 
keer op en neer naar Den Haag. We zijn 
toen gaan kijken in Den Haag naar hui-
zen en liepen toen tegen dit huis aan. 
Dat is de reden dat we in het Benoor-
denhout terecht zijn gekomen.

Wat vind je leuke plekken?
Ik kom graag bij het strand, op het 
Zwarte Pad. Het Hubertusduin en -park 
vind ik mooi. We hebben een labrador 
dus dat komt goed uit. En je woont hier 
ook makkelijk, het is groen en veilig voor 
de kinderen, die relatief vrij en auto-
noom hun leven kunnen leiden. 

Bovendien is de ligging hier heel com-
fortabel: in vijf minuten ben je op het 
strand, in het centrum of op de snelweg. 

Tekst en foto: Eduard Nandelall

Heb je vragen over het interview of vind 
je het leuk om eens met me in gesprek te 
gaan? Dan hoor ik graag van je. Je kunt 
me mailen op e.nandelall@techads.nl of 
bellen op 0636576474.

Ons verhaal
Constantijn van Oranje-Nassau
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    Leren 
      met 
   aandacht!

Weissenbruchstraat 3
Willemijn Stoker MSc
T 06-20340451 
E benoordenhout@afterscool.nl

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

Florence Oostduin
W www.florence.nl, T 070 - 41 31 000, E info@florence.nl,            Florencezorg

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

onze zorgafdeling. Naast de zorg biedt Oostduin u nog veel meer, 

ook op het gebied van uw welzijn. Heeft u tijdelijk een 

verblijf met zorg nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht.

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

Adverteren in het 
Benoordenhout?

Formaten en tarieven excl 9% BTW
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Kijk, in onze wijk!
De landgoederen in onze wijk
Benoordenhouters ervaren de land-
goederen in onze wijk als bijzonder. 
Dan bedoelen ze vooral Oostduin, 
Arendsdorp en Clingendael (ook wel 
gespeld als Clingenaal, red.). Dat er 
meer zijn, namelijk nog een stuk of zes, 
is minder bekend, net als waar die dan 
gelegen zouden hebben. Wie wel eens 
heeft geprobeerd daar wat meer over 
te weten te komen, is vast tot de ont-
dekking gekomen dat dat bepaald niet 
meevalt. Daarom hier een korte uitleg 
over de landgoederen in het algemeen 
en een kaart met een aanduiding van 
de ligging, en waar mogelijk een af-
beelding van het landhuis. Omdat er 
over ieder landgoed wel meer te vertel-
len valt, komen ze nog een keer terug 
in volgende afleveringen. Over Groen-
hoven, Westerhoek en de vroege ge-
schiedenis van het Uilennest is heel 
weinig informatie te vinden. Mocht u 
informatie of bronnen weten, stuur dan 
graag een mail naar hoofdredacteur
@wvbn.nl.

Van boerderij naar buitenplaats
Het gebied van het Benoordenhout ligt 
op oude duingrond. Van oudsher lopen 
er drie wegen bijna evenwijdig aan de 
kust: de Waalsdorperweg, de Wasse-
naarseweg en de Benoordenhoutseweg. 
Tussen de Wassenaarseweg en de Be-
noordenhoutseweg lag een lager gele-
gen veenpolder: de Benoordenhoutse 
polder. Het gebied hoort van oudsher 
deels bij Den Haag en deels bij Wasse-
naar.

Vanaf het midden van de zestiende 
eeuw werden de boerderijen in het 
duingebied gekocht door welgestelden 
uit de stad en ze groeiden uit tot bui-
tenplaatsen. Om deel uit te kunnen 
maken van regeringskringen was aan-
zien en het liefst ook een adellijke titel 
nodig. Voor zo’n titel was het bezit van 
grond een voorwaarde. Dat verklaart 
waarom er in onze buurt zoveel land-
goederen zijn: deze lagen buiten de 
stad, maar wel dicht bij het werk in 
Den Haag. Als een heer zo'n boerderij 
in zijn bezit had gekregen, dan breidde 
hij deze steeds verder uit door 

grondaankopen. Na verloop van tijd 
verving de heer, indien voldoende ka-
pitaalkrachtig, de boerderij door een 
aanzienlijk huis, met een gracht erom 
heen of een boomaanplant en een sier-
tuin. In de achttiende eeuw was dat 
mode en zo veranderden de boerde-
rijen in aanzienlijke buitenplaatsen. De 
gronden van de boerderij bleven wel in 
bedrijf door rentmeesters en pachters. 
In de negentiende eeuw werden op de 
buitenplaatsen parken aangelegd in 
landschapsstijl, zoals nu nog te zien in 
Oostduin, Arendsdorp en Clingendael.

Door koop en vererving kwamen de 
gronden van de landhuizen steeds 
vaker samen in één eigendom. In het 
Benoordenhout waren rond 1750 de 
meeste landgoederen van Waalsdorp 
in het bezit van de familie Fagel. En 
aanzienlijke familie, waarvan de leden 
zoals Hendrik de Oude, François en 
Hendrik werkten als griffiers en com-
miezen bij de Staten-Generaal. Via ver-
erving en koop kwamen de landgoede-
ren in bezit van de laatste particuliere 
eigenaren: de familie Van Bylandt. 
Clingendael en Oosterbeek met omlig-
gende landerijen hoorden tot de fami-
lie Van Brienen. De buitenplaatsen 
werden steeds duurder in onderhoud 
en vanaf 1920 kwamen daar ook aan-
zienlijke belastingen bij. Vanwege de 
hoge kosten voor de eigenaren werden 
vanaf de jaren twintig grote delen van 
de grond in de loop der tijd verkocht 
aan de gemeente of aan een projectont-
wikkelaar, als bouwgrond (bijvoor-
beeld van Waalsdorp en Duinzicht) of 
als park (Clingendael). In de Tweede 
Wereldoorlog zijn enkele landhuizen 
zo zwaar beschadigd geraakt dat ze af-
gebroken moesten worden (Oostduin, 
Oosterbeek) of ingrijpend gerestau-
reerd (Clingendael).

Kaart van de landgoederen in het 
Benoordenhout
Op de kaart zijn met kleuren de ver-
schillende landgoederen aangegeven, 
zoals ze waarschijnlijk hebben gele-
gen. De kaart is samengesteld op basis 
van de informatie uit verschillende 

kaarten en archiefstukken. Het blokje 
geeft de waarschijnlijke plaats aan van 
het landhuis.

De afbeeldingen van de landhuizen ko-
men uit de beeldbank van de gemeente 
Den Haag. Van Westerhoek en het oud-
ste Waalsdorp bestaan alleen afbeeldin-
gen op kaarten, zoals hier weergegeven.

A. Oostduin
Hier stond een 18e-eeuws landhuis, 
waar gravin Marie van Bylandt woonde. 
In de Tweede Wereldoorlog is het zo 
beschadigd geraakt, dat het afgebroken 
moest worden.

B. Arendsdorp
Van Arendsdorp herkent iedereen ‘het 
koepeltje’. Jonkheer Arend van Dorp liet 
het in 1650 bouwen. Hij probeerde met 
het landgoed een adellijke titel te ver-
werven, zie Wijkblad Benoordenhout 
2021 nummer 1, p.36 in het wijkbla-
denarchief (te vinden op de website 
van de wijkvereniging: www.wvbn.nl).
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C. Waalsdorp
Van het Huis Waalsdorp bestaan geen 
afbeeldingen. Fagel kreeg door aankoop 
en vererving steeds meer landgoederen 
in zijn bezit en hij vond het te duur om 
meer dan één huis te onderhouden. Hij 
liet het rond 1750 afbreken. 

D. Westerhoek
Westerhoek lag aan wat nu de Van 
Hogenhoucklaan is, ongeveer tegenover 
de Duinzichtkerk. Toen Fagel Huis 
Waalsdorp had laten afbreken betrok 
hij Westerhoek, meer een boerderij, en 
noemde het Waalsdorp. Er bestaan geen 
afbeeldingen behalve deze op een kaart. 
Ook Westerhoek werd door Fagel afge-
broken. 

E. Groenhoven
Fagel liet Groenhoven bouwen, waar-
schijnlijk rond 1780. Het was een sober 
uitgevoerd herenhuis. Het lag aan de 
Raamweg in de strook tussen de Groen-
hovenstraat en de Waalsdorper-weg, 
maar waar precies is niet duidelijk. Er is 
een vermelding dat het rond 1920 afge-
broken zou zijn.

F. Duinzicht
Van de boerderij Duinzicht is heel wei-
nig bekend; zelfs de ligging is niet altijd 
op kaarten aangegeven. Aan de oude 
Waalsdorperweg zijn nog de resten van 
een hek te vinden. De gronden die bij 
Duinzicht hoorden, hebben een roerige 
geschiedenis, waarover in een volgend 
nummer meer.

G. Clingendael
De naam Clingendael komt van ‘clin-
gen’of ‘klingen’, wat ‘binnenduin’, dus 
meer landinwaarts gelegen duin, bete-
kent. Over huis en landgoed meer in 
een volgend nummer.

H. Oosterbeek
Het huis Oosterbeek dateert  van rond 
1750. Het landgoed, gelegen in Wasse-
naar, maar gekocht door de gemeente 
Den Haag heeft vanaf de Tweede 
Wereldoorlog een opmerkelijke geschie-
denis.

I. Uilennest
Het Uilennest was een boerderij die in 
1939 is afgebroken.  

Christine van Marle
070fotograaf (die de duidelijke 
kaart heeft gemaakt!)

De ligging van de landgoederen. De blokjes geven de waarschijnlijke plaats van de landhuizen aan. A. Oostduin, B. Arendsdorp,
C. Waalsdorp, D. Westerhoek, E. Groenhoven, F. Duinzicht, G. Clingendael, H. Oosterbeek, I. Uilennest
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Als je een snelle blauwe schicht dertig tot 
veertig centimeter boven water van een 
vijver, gracht of sloot ziet schieten, heb je 
je eerste ijsvogel gezien. Met zijn prachtig 
blauwe, iriserende vleugels, een iets lich-
tere mantel en de oranjebruine veertjes 
rond de oren en op de buik, is het een 
aantrekkelijke, exotische verschijning. 
Wie ooit de zon goed op een ijsvogel 
heeft zien vallen, is verkocht. Vanaf dat 
moment weet je het zeker: de ijsvogel is 
een van de fraaiste verschijningen in de 
Nederlandse natuur! 

Maar de soort heeft het moeilijk. Door 
allerlei ingrepen van de mens is veel 
natuurlijke nestgelegenheid verdwenen. 
Denk aan beschoeiingen, afkalvende 
oevers, verstoring door honden, enzo-
voorts. De ijsvogel broedt graag in een 
steile oever, vlak bij visrijk water. Hun 
nest maken ze door verborgen in het 
groen een tunneltje van een halve 
meter te graven. Aan het eind richten ze 
een nestkamer in. Daar brengen ze hun 
broedsel – vier tot acht eieren –  groot, 
vaak twee- en soms driemaal per jaar. 
Daardoor kan de soort na een langere, 
strenge vorstperiode waarin veel ijsvo-
gels sterven, relatief snel herstellen. 

Een belangrijke belemmering voor de 
toename van het aantal ijsvogels in 

onze regio is het gebrek aan nestgele-
genheid. Daarom is de Haagse Vogel-
bescherming (HVB) het project ‘Ruimte 
voor de ijsvogel’ gestart. Het doel is om 
op zorgvuldig geselecteerde locaties  
kunstmatige nestgelegenheid in de 
vorm van ijsvogelwanden aan te leg-
gen. Anders gezegd, we willen de na-
tuur een handje helpen. 

Het in Den Haag gevestigde Dinamo 
Fonds heeft de HVB bij de opstart van 
het project financieel ondersteund. Ook 
heeft ze laten doorschemeren dat – als 
er een gedegen plan ligt – het fonds de 
feitelijke aanleg van nestgelegenheid 
financieel wil ondersteunen.  

De stand van zaken is op dit moment 
dat er door ervaren vogelaars 26 kans-
rijk geachte plekken zijn beschreven en 
voorgedragen. Ze liggen verspreid in 
Den Haag, Rijswijk en Voorburg. In het 
Benoordenhout en directe omgeving 
gaat het om een zijsloot van de Tank-
gracht, een locatie in Arendsdorp – 
Oostduin, een andere bij de Stads-
kwekerij en het Westbroekpark en 
twee plekken vlak bij Marlot. Wat be-
treft Clingendael en het Haagse Bos 
gaan we ervan uit dat daar voldoende 
natuurlijke nestgelegenheid aanwezig 
is. Het projectteam – waarin drie Be-
noordenhouters zijn vertegenwoor-
digd – staat nu voor de taak om uit de 
26 voorgedragen locaties een top 10 te 
kiezen. Vervolgens worden daaruit, op 
pragmatische gronden, vijf locaties 
aangewezen die we voor het komend 
jaar haalbaar achten. Van verdere ont-
wikkelingen houden we u op de hoogte.  

Foeke Zeilstra

Mensen die het beste voor hebben met 
de natuur benadrukken vaak het ver-
dwijnen van soorten vogels. Dat doen zij 
uit liefde en zorg over de afnemende 
soortenrijkdom. Maar het is gelukkig 
niet alleen maar kommer en kwel in de 
vogelwereld. Laten we eens kijken naar 
de cijfers. Niet die van het RIVM dit keer, 
maar die van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland over de aantallen broedge-
vallen in ons land. Vanaf 2008 tot 2019 
deden 76 van de 197 soorten die in 
Nederland broeden het steeds beter, 
want er was sprake van een toenemend 
aantal broedgevallen. Van 44 soorten 
vogels bleef het aantal broedparen gelijk 
en van 59 nam het af. Van een aantal 

soorten ontbreken gegevens. In die tien 
jaar zijn er ook vogelsoorten helemaal 
uit onze natuur verdwenen. Niet uitge-
storven, maar hier komen ze niet langer 
voor. Voorbeelden zijn de duinpieper, de 
ortolaan en de klapekster. Flink in de 
knel zitten onze weidevogels en een 
aantal meeuwensoorten.  

Rising stars 
Welke soorten deden het goed? Het 
aantal broedgevallen van de blauw-
borst, de roerdomp, Cetti’s zanger, de 
snor, de middelste bonte specht, de 
draaihals, de graszanger en ook van het 
vuurgoudhaantje, neemt toe. Ook een 
paar grotere vogel soorten doet het 

steeds beter: de ooievaar, de zee- en de 
visarend, de raaf, de blauwe kiekendief 
en de kraanvogel. Wat betreft de uilen-
familie valt op dat de aantallen veldui-
len, kerkuilen en zelfs die van de oehoe 
toenemen. Dat geldt ook voor een aan-
tal meeuwensoorten. Maar genoeg over 
het landelijk beeld. We schakelen snel 
over naar een klein dorp aan de rand 
van Den Haag: het Benoordenhout.  

Pittenverbrijzelaar 
Een soort waarover we ons in onze par-
ken geen zorgen hoeven te maken is de 
prachtige appelvink. Het is het grootste 
lid van de vinkenfamilie. Met zestien tot 
achttien centimeter ongeveer zo groot 

Buurtvogels
Project ‘Ruimte voor de ijsvogel’ van start!  

Mysterieuze gasten in Arendsdorp 

foto Robert Balog

Onze missie is het verlenen van maximale service naar onze klanten binnen en buiten Den Haag.
Wij zijn trots op onze klanten en richten ons op zowel de kopers, verkopers, huurders en verhuurders. De 
huizenmarkt in Den Haag is zeer dynamisch en competitief. Het is daarom prettig om bij het kopen van een 
huis te maken te hebben met een professional, iemand met vakkennis die doortastend is en een daadkrachtige 
aanpak heeft. De woningmarkt in Den Haag en omstreken kennen wij blind en zijn op de hoogte van de laatste 
trends en ontwikkelingen. n 

Banstraat 1    •     2517 GH  Den Haag     •     070 24 00 213     •      residencemakelaars.com

Meer dan alleen thuiskomen
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”  
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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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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

  yte      aHo
van

straat

  yte      aHo
van

straat
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

WOUDT
www.woudtdamesmode.nl

van Hoytemastraat 105 - telefoon 070 324 85 17

als een spreeuw en in het bezit van een 
imposante, sterke snavel. Hij kraakt er 
beukennootjes, pitten en zaden van ker-
senbomen en andere bomen mee. Een 
van de streeknamen voor deze vogel is 
kiersenknieper. En dat is geen toeval. 
Binnenin een kersenpit verborgen zit 
een zaadje dat deze vink begeert. Maar 
een kersenpit is keihard. Probeer er 
maar eens op te slaan met een steen. 
Berekend is dat een appelvink met zijn 
snavel een druk van vijftig kilogram kan 
leveren. Vanouds komt de appelvink voo-

ral voor in het oosten van het land, in 
oud loof- of gemend bos. Maar ze komen 
sinds eind vorige eeuw steeds vaker 
naar het westen. Overwinteren doen ze 
in kleine, rondzwervende groepjes. Bij 
strenge winters komen wintergasten uit 
oostelijke landen onze kant op. En heb je 
kans ze op de voedertafel te zien.  De vo-
gels leiden een verborgen bestaan, hoog 
in de boomtoppen. Voor menig vogelaar 
is het dan ook een échte ‘frustratievogel’. 
Je weet dat-ie er is, je hoort ze, maar 
zien? Ho maar… 

Een ontroerende ervaring 
Dat gold ook voor Reinder de Boer, een 
van de meest ervaren vogelaars van de 
Haagse Vogelbescherming. Hij vertelt: 
‘Je hebt van die soorten die alleen door 
anderen lijken te worden gezien. Voor 
mij was de appelvink er jarenlang zo 
een. Maar dat veranderde in februari 
2018. Hoog in de beuken bij de koepel 
in Arendsdorp vlogen wel vijftien stuks 
luidruchtig heen en weer. Zo’n beuken-
rijke binnenduin buitenplaats is een 
perfecte omgeving voor ze. Ik ben 
sindsdien een regelmatig bezoeker van 
Arendsdorp-Oostduin. In het voorjaar 
van 2019 en 2020 zag ik er regelmatig 
hoog in de bomen ‘verdacht gedrag’. 
Maar ja, die bladeren hè? In mei 2021 
stond ik onverwacht oog in oog met het 
ultieme bewijs van een geslaagd broed-
geval. Voor me, op één van de bospa-
den, zat een aandoenlijk kwetsbare, pas 
uitgevlogen jonge appelvink! Het was 
een geweldig en ontroerend moment.’ 

Foeke Zeilstra  

Uitnodiging vogelwandelingen 
in Clingendael en Oosterbeek 

De Haagse Vogelbescherming (HVB) nodigt u uit voor deelname aan een vogelwandeling in Clingendael en 
Oosterbeek op de volgende data: zondag 10 april; zondag 24 april  en zondag 15 mei.

U wandelt onder leiding van een ervaren gids ongeveer vijf kwartier door Clingendael en Oosterbeek. We staan 
kort stil bij een van de twee vogelrustgebieden waar een korte uitleg wordt gegeven over de zin van dit type reser-
vaten. Per groep gaan we uit van circa tien personen. Er zijn twee vertrektijden: op de zondagen in april vertrek-
ken de vroegste vogels om 7.00 uur en de iets latere groep om 9.00 uur. In mei gaat de zon eerder op en vertrekt 
de vroege groep om 6.00 uur en de late om 7.45 uur. We verzamelen bij de hoofdingang van Clingendael aan de 

Wassenaarseweg. Er is een beperkt aantal HVB-kijkers te leen. U bent die ochtend gast van de Haagse 
Vogelbescherming, dus aan de wandeling zijn geen kosten verbonden. 

Kinderwandeling 
Op zondagmorgen 24 april is er om 8.00 uur een wandeling voor kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 van de ba-
sisschool. Zij brengen maximaal één ouder of grootouder mee. Meer daarover op de kinderpagina van dit wijkblad. 

Aanmelding 
Heeft u zin om mee te wandelen, stuur dan een mailtje naar info@haagsevogels.nl en geef de datum en tijd van uw 
voorkeur aan. U ontvangt dan een bevestigingsmail met nadere informatie. Wilt u meer weten over het werk van 

de Haagse Vogelbescherming? Kijk dan op www.haagsevogels.nl.

foto Jurgen Ruchterich



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202242 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202243

International Corner
AWC is Moving Back to the Benoordenhout

Rada Yakova - One of Benoordenhout’s Artists in Residence

To all artists in Benoordenhout

After 37 years, the American Women’s 
Club of The Hague is once again going to 
make its home in the Benoordenhout.  
All during its 90-year history, the club 
has almost always had some form of 
meeting place, ranging from one on 
Noordeinde and another on the Vondel-
straat to the American Protestant 
Church in 1962. Because our extensive 
library – in 1964, it had 4,500 volumes 
and 1,500 paperbacks and a yearly cir-
culation of over 9,000 books – the 
church provided amble room for our 
library on the 2nd floor. They also al-
lowed us to hold board meetings there, 
have our own telephone line and be a 
place to welcome new members.

We stayed until 1984, when for the 
first time, the club purchased its own 
property, an 11-room house in Scheve-
ningen, which had an extension into 
the garden for our library, which had 
continued to be the heart of the club.  It 

was well-known then as the largest 
English language collection of books in 
the Netherlands. In 2005 we had over 
8500 books, video’s, DVD’s and audio 
tapes. But the international community 
started to shrink in the early 2000’s 
and technology changed the way the 
club functioned, our membership start-
ed to decline and we found the library 
was less and less used.  We felt com-
pelled to sell it in 2012, but immedia-
tely rented the ground floor of a former 
carriage house in the Statenkwartier.  
In August 2021, we were told that own-

ers wanted to reclaim their property 
by August 2022. I knew the Benoor-
denhuis well, because I had played 
bridge there weekly for the last 15+ 
years and attended many neighbor-
hood functions there, so I took up con-
tact with the gemeente about the pos-
sibility of the AWC renting it. The club 
members were extremely pleased to 
hear in early December that indeed we 
could rent it for at least the next one 
and half years.  When this magazine 
comes out, we will be putting the fin-
ishing renovations on the inside of the 
building, hanging up our sign and mo-
ving in by March 1st. More about our 
myriad of activities and philanthropy 
in another article.

Stop by and say hello! We would love to 
meet you!

Georgia Regnault
www.awcthehague.org

Thank goodness for the technology 
available to all during this almost two-
year coronavirus period. Rada Yakova, 
a Bulgarian artist living in the Be-
noordenhout, has been back in Sofia 
since last summer, but luckily, we were 
able to carry out this interview via a 
Facetime call.

Born in Bulgaria, Rada studied at 
Vienna University for Applied Arts, ma-
joring in graphic design and adverti-
sing. At that time, she had every inten-
tion of working in advertising. Quite 
quickly she soon felt much more an artist, 
because of the ‘pure form of freedom’. 
Rada did continue to do free-lance 
work in advertising, but when one day 
a client asked her to move the logo 
from one corner to another all day 
long, reality hit Rada and she decided 
to pursue a career just as an artist.

She and her Bulgarian husband Nikola 
Krashkov met while in Vienna. When 
he decided to take a position with Shell 
here in The Hague, the family em-
barked on a new adventure. Coming 
from Sofia, they arrived in the Benoor-
denhout in 2012. Their boys, nine and 
twelve years old, attend international 
schools. Last summer during a trip to 
Bulgaria to teach the boys about their 
roots, Rada contracted Covid and they 
were forced to stay longer there. They 
therefore enrolled them in a school in 
Sofia and her husband began going 
back and forth between The Hague and 
Sofia.

Rada’s work is very abstract, and some 
pieces are very large. When I asked 
how she was able to create these, given 
the usually small spaces in the 
Netherlands, she replied that her first 
atelier here was 70 m², so she bought 
three 10-meter-long canvases. And 
Rada was also not really interested in 
selling, but her art was for her own sa-
tisfaction and fulfilment.

Her website, radayakova.org, lists in-
numerable exhibitions where Rada has 
contributed her works - both here, 
Bulgaria, Austria and many other coun-
tries. Her latest exhibition was in Sofia 
in 2021. Entitled ‘Vitamin D’, Rada de-
scribes this as ‘abstract, yet specific, 
using light and the yellow shade visible 
at the end of the summer’. Rada also 
had two pieces shown at the Grote 
Haagse Kunstkring Kerst Show on the 
Denneweg, which finished at the end of 
January 2022. 

Rada has worked closely in the past 
with the Stedelijk Museum in Amster-
dam on their Post-Communist artwork 
exhibitions, of which she says, ‘we cre-
ate, but we ruin as well’. In January 
2018, she contributed to an exhibition 
in New York, entitled: One Year of 
Resistance, in which mainly American 
contemporary artists (from all over the 
world) responded to the political cli-
mate in America. Rada also works with 
the International Friends of the Mau-
ritshuis and has participated in the 
neighborhood ‘Open Atelier Days’.

As Rada describes herself on her website: 
‘I am from a new generation of artists 
emerging from behind the Iron Curtain, 
confronting the controversial heritage of 
soviet taboos. Being from eastern Europe 
means belonging to curtain myth. And 
I still feel a categorization of the artists 
depending on where they come from? 
There are still very strong mental bor-
ders.’ She goes on to say: ‘My art is about 
destroying the box we live in. To show the 
inner complexities of a modern society. 
The focus is on expression and iden-
tity. Through art I seek to express the 
conflict of the many emotions and strug-
gles the modern society has to face.’ 

A most interesting woman and a thought-
provoking artist.

Georgia Regnault

On saturday 2 and sunday 3 July 2022 
we are organizing the Art Route Benoor-
denhout.

Please sign up if you wish to participate.  
You can show your work in your work-
place, but if that is not possible you can 
look for a place to exhibit elsewhere in 
the neighborhood. Contact the American 

Women’s Club of The Hague, located in 
the former wijkcentrum ‘t Benoordenhuis
on the Bisschopstraat 5, for space there.

To register or to obtain more informa-
tion, send an email to atelierroute@
wvbn.nl with the following information: 
name; address where you will exhibit; 
a description of the discipline in which 

you work; one photo (300dpi); and web-
site.

The application deadline is March 31, 
2022 - Do join in and sign up!

Culture Committee - Benoorden-
hout neighborhood association

Calling all the Benoordenhout internationals 
for a leisurely walk at Clingendael

We would love it if you could join us for a Covid-proof leisurely walk at Clingendael on 
Saturday February 26 at 11.00! We are meeting at the entrance of the Clingendael Institute. 

Let's walk and talk and celebrate new ways of coming together in 2022!

RSVP: Evangelia Avloniti, Evangelia.Avloniti@wvbn.nl

The Benoordenhout Committee
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Het is moeilijk voorstelbaar dat het 
Benoordenhout een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij de ontwikkeling van 
de bokssport in Nederland. Toch is dat 
zo. De eerste kennismaking met deze 
ruwe sport vond plaats tijdens de grote 
feesten ter inhuldiging van koningin 
Wilhelmina in 1898. Onder aanvoering 
van de grote sportpionier Pim Mulier 
defileerden honderden vertegenwoor-
digers van alle mogelijke sporten langs 
de hoofdtribune van renbaan Clingen-
dael, waar de koningin en haar moeder 
stonden opgesteld. 

Schaatsers droegen hun schaatsen mee, 
roeiers hun riemen, cricketers hun bats 
en tennissers hun rackets. Er werden 
ook demonstraties gegeven. Op het mid-
denterrein mocht ook de vuistschermer 
Henri Placké optreden. Hij had zijn tech-
niek in Londen verbeterd en was boks-
lessen gaan geven aan de Amsterdamse 
jeugd. De demonstratie verliep keurig 
zonder enige bloedspetter.

Eén van zijn pupillen in Amsterdam was 
de gymnasiumleerling Joris Toepoel. Die 
werkte na zijn opleiding korte tijd als 
boekhouder, maar werd er depressief 
van. Daarna vestigde hij zich met zijn 
boksschool in 1910 in het Bezuidenhout. 
Deze intelligente man nam vervolgens 
ook het initiatief om de Nederlandse 
Boksbond op te richten. Dat werd een 
feit in 1911 met de zeer gerespecteerde 
journalist Moussault als voorzitter.

De grote zaal van het gebouw van de 
Dierentuin (in het Benoordenhout!) was 
bij uitstek geschikt voor het organiseren 
van boksgala’s. Een prachtige plek om de 
bokssport op de kaart te zetten. De eer-
ste nationale kampioenschappen von-
den daar plaats in 1913. Veel hoogwaar-
digheidsbekleders onder wie jhr. Van 
Tuyll tot Serooskerken, de voorzitter van 
het NOC, waren in smoking gehuld. Hier-
na zouden er in de Dierentuin vele tien-
tallen boksgala’s volgen. De bokssport 
voelde zich dus in het Benoor-denhout 
goed thuis.

De Eerste Wereldoorlog leverde veel el-
lende op, ook in het neutrale Nederland. 
Voor de in 1914 uit Antwerpen over 
onze grens gevluchte Engelse legereen-
heden was ons land daarentegen een 
zegen. Weliswaar mochten zij niet te-
rugkeren naar hun moederland, maar 
de hele oorlog bleven zij gedetineerd in 
ons veilige kikkerland.

In de Bachmanstraat werd zelfs een 
speciaal groot houten gebouw uit de 
grond gestampt om ze te huisvesten. 
Diverse Engelse pugilisten vonden het 
erg leuk om hun trainingsmethoden 
over te dragen. Toepoel maakte ijverig 
aantekeningen. Het niveau van het va-

derlandse boksonderricht steeg daar-
door aanzienlijk. De Benoordenhoutse 
Engelse boksers mochten zelfs mee-
doen met de nationale kampioenschap-
pen in 1918. Vanzelfsprekende leverde 
de Haagse Dierentuin weer de ruimte 
om de boksring neer te zetten. De 
Engelsman Tom Berry werd logischer-
wijs kampioen in het zwaargewicht.

In datzelfde jaar breidde het ministerie 
van Onderwijs het examenprogramma 
voor gymnastiekdocenten zelfs uit met 
de discipline boksen. Toepoel reageerde 
toch enigszins kritisch, want de exami-
natoren hadden volgens hem geen en-
kele kennis van zaken. Pas twee jaar 
later werd hij in de examencommissie 
benoemd.
 
Toepoel schreef diverse boeken over 
zijn sport. Hij stelde dat een bokser 
zeker geen dommekracht is, maar een 
sporter die juist veel hersenwerk ver-
richt, die snelheid en kracht met in-
zicht en techniek weet te combineren, 
die vastberadenheid toont en bereid is 
een strak trainingsschema te volgen. 
Bovendien moet een bokser zich ont-
houden van gewoonten die zijn fysieke 
gesteldheid kunnen ondermijnen.
 
Louis Couperus kende deze boeken 
ook. Hij was in Algerije enorm onder 
de indruk geraakt van de Franse boks-
kampioen George Carpentier. Die bezat 
niet alleen een gespierd lichaam maar 
ook een fraaie kop en een charmante 
uitstraling. Zo droeg hij altijd een or-
chidee in zijn lapel. Die bloem leverde 
hem zijn bijnaam op. Couperus schreef 
daarover met groot enthousiasme en 
bezocht herhaaldelijk Toepoels insti-
tuut in de Joh. Camphuysstraat 197.

De afbraak van het dierentuingebouw 
betekende het einde van het boksen in 
het Benoordenhout. Nu wordt er alleen 
nog maar gejudood op tennispark WW. 

Theo Bollerman

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXXIX
Boksen in het Benoordenhout

Bep van Klaveren in de Haagse dierentuin

Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

Burgemeester Kolfschotenlaan 61 • 2585 DZ  Den Haag • 070-3263281 • info@brugrecht.nl • www.brugrecht.nl

 

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

specialisten in vastgoedrecht
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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

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 )  T A X AT I E S

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Isabelle Esche 
Rozendaal

Peter de Mos Barbara  
van Kampen

Taco Risselada

95 JAAR
1 9 2 7 - 2 0 2 2
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Dat kan beter.

• Geen wachttijden voor een consult of operatie

• Zeer ervaren orthopeden, handchirurgen en pijnspecialisten

• Best beoordeelde orthopedische kliniek van Den Haag 

Eisenhower Kliniek
Eisenhowerlaan 77f
2517 KK Den Haag

+31 (0) 70 20 59 800
info@eisenhowerkliniek.nl
www.eisenhowerkliniek.nl

Uw waardering:

9.4

Niet genoeg tijd om uw

klacht te bespreken?

Het afgelopen jaar zijn wij, ondanks 
alle beperkingen, via alle mogelijke ka-
nalen altijd met onze bezoekers goed 
in contact gebleven. En, uiteraard, blij-
ven wij dat in 2022 ook doen. Wij zijn 
en blijven DE ontmoetingsplek van de 
wijk. Ondanks de vele maatregelen ron-
dom corona blijven de maatschappe-
lijke initiatieven én de dagbesteding 
gelukkig buiten schot. Onze activitei-
ten gaan gewoon door met inachtne-
ming van de geldende maatregelen. 

Komt u één van onze lezingen bezoeken?

16 februari 
Bewegen een hoofdzaak
Welke signalen wijzen op de ziekte van 
Parkinson en diabetes? Hoe herkent u 
een CVA of een TIA? Nico Weerkamp ver-
telt over het effect van bewegen op 
chronische ziektes en hersenaandoe-
ningen. Welke factoren kunnen ziektes 
voorkomen, ziekteprocessen vertragen 
en soms zelfs weer omkeren?
Spreker: dr. Nico Weerkamp, bewegings-
wetenschapper en neuroloog 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

16 maart 
Hartproblemen bij ouderen
Hoe kunnen hartproblemen voorkomen 
worden? Welke hartproblemen komen 

voor op oudere leeftijd? Wat zijn de mo-
gelijkheden en risico’s van behandeling? 
Wat levert het op voor uw kwaliteit van 
leven?
Spreker: dr. Bas van der Hoeven, car-
dioloog HMC
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met de office-
manager van Evita Zorg, 070-314 16 
00 of via info@evitalokaal.nl. De kos-
ten per lezing bedragen € 10 (graag 
met pin betalen). Ga voor een digitaal 
overzicht van alle lezingen en andere 
activiteiten naar www.evitalokaal.nl.

Tot snel in het Evita Lokaal!

Evita Lokaal start 2022

In dit blad heeft u regelmatig artikelen 
kunnen lezen met het logo van Voor 
Welzijn daarbij. Onze organisatie is per 
1 januari 2022 samengegaan met Mooi 
Welzijn en Zebra Welzijn. Daar hoort 
een nieuwe naam bij en dat is Wijkz. 
Onze dienstverlening blijft zoals u van 
ons gewend bent. Op onze locaties in 
het Bezuidenhout en Mariahoeve kunt 
u dagelijks terecht voor activiteiten, 
hulp en ondersteuning. Via het Servi-
cepunt XL (070 205 2460) kunt u ge-

makkelijk contact leggen met de jonge-
renwerkers, opbouwwerkers, ouderen-
consulenten en andere professionals in 
de wijk. Op de website servicepuntxl.nl 
vindt u een filmpje hierover en meer 
informatie. Indien u rechtstreeks con-
tact wil dan kan dat met Jaap de Wit 
(opbouwwerk op 06 1904 4457), Daisy 
Krommenhoek (ouderenconsulent via 
d.krommenhoek@wijkz.nl) of Mark 
Kramer (jeugdwerk: m.kramer@wijkz.nl).

Het nieuwe logo ziet er als volgt uit: 

Activiteiten
Voor Welzijn wijzigt de naam in Wijkz
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Gevraagd: LP Collecties!
Grammofoonplaten verzamelingen uit de periode 1950 tot 

1975, KLASSIEK (Bach, Mozart...), Jazz, Pop/Rock. LP 
verzamelaar uit Den Haag

Bel aub 06 811 865 30 / 070 362 07 44
klassieke.grammofoonplaten@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

Zwart aan zet speelde 1….  f6 om de witte dame te verjagen. 
Hoe reageerde wit?  

Oplossing probleem 174: 1.Txe5! Txe5 2.Pc4! en zwart geeft op 
vanwege 2… dxc4 3.Lxh7+ Kxh7 4.Dxd6  (Blübaum-Baskin, 2020)

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 070 328 02 01
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Schaakclub zoekt nieuwe leden
Schaakclub Benoordenhout, die al decennia het schaakprobleem in 
het wijkblad verzorgt, is op zoek naar nieuwe leden. Kunt u (een 
beetje) schaken en houdt u van een goede sfeer, kom dan eens ken-
nismaken met onze gezellige club. De wekelijkse clubavond is op 
woensdag om 20.00 uur in café Donker & Blond, Javastraat 142.

Schaakprobleem 175                                              Schaakclub Benoordenhout
 

Schaakprobleem 175 
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-trn+( 
7zpp+n+pmkp' 
6-wqpsN-+p+& 
5+-+-+-wQ-% 
4-+-+P+-+$ 
3+L+R+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
Zwart aan zet speelde 1….  f6 om de witte dame te verjagen. Hoe reageerde wit? 
 
Oplossing probleem 174: 1.Txe5! Txe5 2.Pc4! en zwart geeft op vanwege 2… dxc4 
3.Lxh7+ Kxh7 4.Dxd6  (Blübaum-Baskin, 2020) 
 
 

Foto 070fotograaf

 Hier had uw 
“Benoordenhoutje” kunnen staan!
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Wijkvereniging Benoordenhout
Sonderdankstraat 27 - 2596 SB Den Haag
Website www.wvbn.nl
Twitter @wvbn.nl
Facebook facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout
Bankgegevens NL34INGB0003804427 - t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh
voorzitter@wvbn.nl

Secretaris
Marleen Schrama
secretaris@wvbn.nl
 
Penningmeester
John Boss
penningmeester@wvbn.nl

Commissie Ruimtelijke ordening
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Verkeer en Vervoer 
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade-de Laat de 
Kanter
groen@wvbn.nl

Cultuur
Hanne Vries-de Charro 
joe@wvbn.nl

Internationals
Evangelia Avloniti
joe@wvbn.nl

Evenementen
evenementen@wvbn.nl

Jeugd, sport en vrijwilligers
André van den Heuvel 
joe@wvbn.nl

Ouderen
Willem Beaumont 
joe@wvbn.nl

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld
06 - 477 871 09
voorzitterCCB@wvbn.nl

Buurtpreventie WhatsApp
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

St. DuurSaam Benoordenhout
Evert van Holthoon, voorzitter
www.duursaambenoordenhout.nl

Vrijwilliger worden 
Mail naar vrijwilligers@wvbn.nl

Lid worden 
van de wijkvereniging en/of van
ContactClub Benoordenhout, ga naar
www.wvbn.nl en klik op ‘lid worden’

Ledenadministratie    
Mirjam Kroemer    
070 - 324 03 07
leden@wvbn.nl

Iets melden op de site
Aanleveren van nieuws en activiteiten 
kan via www.wvbn.nl , klik op ‘nieuws 
aanleveren’ 

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

Welzijnsorganisatie Voor Welzijn
Voor informatie en gratis advies over 
werk, inkomen, zorg, participatie en 
welzijn.
Spreekuur elke dinsdag van 10.00 - 
12.00 uur. 
U kunt bellen 070 - 205 25 44 
of mailen spreekuur.benoordenhout@
voorwelzijn.nl
Op andere dagen: 070 - 205 24 50

Ouderenconsulent Benoordenhout   
Wijkcentrum Bezuidenhout
Voor Welzijn 070 - 205 25 60
www.voorwelzijn.nl
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl

Telefooncirkel 55+
Joannemie van Dijk
j.vandijk@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur:
070 - 347 74 98

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

De Luisterlijn
070 - 345 45 00   www.deluisterlijn.nl

Jongerenhulp 
Gratis jongerenhulp 
www.jongerenhulponline.nl

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
buurthuis@hdmonline.nl

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
www.denhaagdoetburenhulp.nl 

Boodschappen 
begeleidingsdienst(BBD)
070 - 364 66 61   www.bbddenhaag.nl

De Zonnebloem Haagse Hout
Coenraad Vrouwenvelder
070 - 365 54 58

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 Peter Hoogeveen
peter.hoogeveen@politie.nl

Klachten overlast
070 - 353 58 56

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

Dierenambulance Den Haag 
070 - 328 28 28 
‘s Nachts alleen voor spoedgevallen

Slim Wonen
met zorgtechnologie

Sa�er

Voor wijkbewoners beschikt Maison Gaspard de Coligny over 
verschillende diensten, zoals het Wel Thuis lidmaatschap.

Nieuw is de uitleenservice Slim Wonen met zorgtechnologie
Via de Slim Wonen uitleenservice kunt u handige hulpmiddelen 
lenen die u in het dagelijks leven kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
een digitale deurspion voor een veiliger gevoel in huis, een 
seniorentablet of smartphone met extra grote toetsen en 
verschillende alarmeringsmogelijkheden. Als u het artikel na 
de leentermijn wilt aanscha�en, krijgt u via Sa�er als Wel 
Thuis lid korting op de aanschafprijs. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van zorgtechnologie 
zodat ook u comfortabeler in uw huis kunt blijven wonen? 
In Maison Gaspard de Coligny kunt u kennis maken met Slim 
Wonen met zorgtechnologie en zien hoe deze hulpmiddelen 
werken. Onze opgeleide vrijwilligers en de coördinatoren 
Wel Thuis begeleiden u hierbij en u kunt het hulpmiddel thuis 
uitproberen.

Meer informatie over Slim Wonen met zorgtechnologie?
Maak dan een afspraak via de receptie van Maison Gaspard de Coligny: tel. 070-3747200

Bezoekadres: Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW Den Haag



Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Is het nu het juiste moment om mijn huis te verkopen? Wat is mijn huis 
waard? Wat is de ideale tactiek? Als geselecteerd partner van Baerz & Co, 
een kwaliteitsnetwerk van prestigieuze Nederlandse woningmakelaars, geven 
wij woningen optimale aandacht. In heel Nederland én wereldwijd. Maar onze 
expertise begint lokaal. Met aandacht voor ú. Met een persoonlijk gesprek. 
Weet dat wij voor u klaarstaan. Face to face, telefonisch of virtueel.

Het is tijd voor expertise.

Irma PostmaNicole Vrolijk

Monique Muller Rosita van Rijn


