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Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 
mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 
en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 
een appartement kunt betrekken mèt of zonder 
indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 
een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 
mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact op met mevr. J. van der Hout, 
bewonersconsulente van Oldeslo en Aelbrecht van 
Beijeren, telefoon 070 - 3521041. 
U kunt ook een brochure 
opvragen of onze website 
bezoeken: www.oldael.nl. 

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004
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Beste wijkgenoten,
Op 10 mei jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de wijkvereni

ging in het Benoordenhuis plaatsgevonden. Deze werd druk bezocht. 

Er gingen vele ideeën over tafel. Eén ding is duidelijk: onze wijk is 

volop in beweging; er zijn allerlei ontwikkelingen.

Grote projecten vragen intensieve aandacht van onze vereniging. Te 

denken valt onder meer aan de komst van het Strafhof op het terrein 

van de Alexanderkazerne bij de Van Alkemadelaan, de bouw van twee 

scholen naast het Visserhuis en de nieuwbouw van twee scholen aan 

de Utenbroekestraat. Daarnaast zijn er de plannen rond onze wijk die hun invloed 

op de wijk doen gelden, zoals het plan van de gemeente voor de aanleg van een 

tramtunnel ter hoogte van de Carel van Bylandtlaan. En de bouw van een enorm 

kantoorgebouw op het Julianaplein.

Voorts zal de komende tijd de nodige aandacht worden besteed aan de ouderen 

in onze wijk. Het is de bedoeling de vele activiteiten meer te coördineren en op 

elkaar af te stemmen. 

Zorgelijk is het plan van de gemeente tot het opheffen van spitslijn 28. Buslijn 18 

gaat nu verder als bus 28, maar deze loopt niet door naar het Nebo, hoewel de 

wijkvereniging en de Stichting Bronovo daar dringend om hadden verzocht. 

De handhaving van het groen blijft natuurlijk een onderwerp van aanhoudende 

zorg. Ook met betrekking tot de expats, cultuur en de jongeren bestaan de nodige 

plannen. Kortom: Er is werk te doen! Heel veel werk. Wij houden u op de hoogte 

via het wijkblad en onze website. 

Tijdens de vergadering is er van verschillende bestuursleden afscheid genomen. 

Els Goossens (secretaris) en Miek van Slooten (portefeuille Jeugd en Jongeren) 

hebben het bestuur verlaten. Zo ook Jacqueline Dijkinga die in september van het 

vorige jaar, samen met de redactie, haar functie als hoofdredacteur van ons wijk

blad heeft neergelegd. Jacqueline heeft deze functie met veel inzet gedurende 

negen jaar vervuld. Wij zijn alle afgetreden bestuursleden en de voormalige 

 redactie dan ook zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij hebben verricht voor 

de vereniging en daarmee ook voor de wijk.

Bestuur Wijkvereniging Benoordenhout W I J K B L A D
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Uitgave van de Wijkvereniging 
Benoordenhout. Verschijnt 6x per 
kalender jaar en wordt huis aan huis 
in de wijk bezorgd (m.u.v. nee/nee). 
Oplage ca. 7.700 exemplaren.

Secretariaat wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij RS Drukkerij bv, Den Haag

Bezorging Interlanden Spreigroep. 
Klachten:  
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.
Extra bladen gratis af te halen in ’t Be noor
den huis, Bisschopstraat 5, bibliotheek 
Uten broeke straat 4, kiosk ‘W. Royaards
plein’ of kiosk ‘Van Hoytemaplein’. 

Deadlines Artikelen en advertenties moe
ten ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum 
4 1307 2008
5 1409 2210
6 0911 1712

Advertenties 
Mirjam Kroemer, 
kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven 
Omslagpagina’s in overleg. 
Binnenwerk:
1/1 pag.: € 425, 1/6 pag.: € 95,
1/2 pag.: € 220, 1/12 pag.: € 65,
1/3 pag.: € 170,
Bedragen excl. prepress werkzaamheden.
Benoordenhoutjes (nietcommercieel):
€ 10, voor maximaal 30 woorden .

Abonnementen € 18, per jaar (= 6 num
mers) over te maken op ING rek. 3804427
ten name van Wijkvereniging 
Benoordenhout te Den Haag.

Copyright Het auteursrecht t.a.v. de 
redactionele  inhoud van het blad wordt 
voorbehouden. 
Voor vermenigvuldiging of openbaar
making van het geheel of gedeelten van 
de inhoud is vooraf toestemming van de 
redactie vereist.
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“Mevrouw Canters houdt het 

hele Benoordenhout op de 

been”

Edy Korthals-Altes: Mens of  

Marionet?

The International Corner

Activiteiten in de wijk

Culturele kalender

Babysitters

Schaakprobleem

Wie Wat Waar

Foto omslag:  

Liesbeth  

Annegarn

Wijkvereniging 

Benoordenhout

In de Algemene Ledenvergade
ring van de wijkvereniging van 
10 mei jl. is een powerpoint
presentatie gegeven over de 
ontwikkelingen in de wijk op 
het gebied van ruimtelijke orde
ning en vervoer. In verband met 
het late tijdstip moesten tot 
ieders teleurstelling de slides 
snel worden doorgedraaid. De 
voorzitter heeft toen voor
gesteld om op korte termijn een 
nieuwe presentatie te houden. 
Deze zal vooral betrekking heb
ben op vervoer en wordt gehou
den op maandag 21 juni om 
19.30 uur in het Benoorden-
huis.



wijkblad Benoordenhout juni 20102

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Jozef Israëlsplein 4

2509 JH  ’s-Gravenhage 2596 AS  ’s-Gravenhage

Telefoon 070 - 324 4460 Telefax 070 - 324 1282

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257
2596 GZ  Den Haag
Tel. 070 - 324 32 46

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 18.00 - 20.00 uur

Het is mogelijk dat Allah liefde zal kweken tussen u en die-
gene van hen met wie gij in vijandschap verkeert; want Allah 
is Almachtig en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

   :

De Ahmadiyya Moslim Djamaat wenst vrede, voorspoed 
en veiligheid voor Nederland en nodigt haar inwoners uit tot 

vergeving, verzoening en samenwerking.

Liefde voor iedereen, 
haat voor niemand.

De Messias is gekomen.
U bent van harte welkom op onze

Open dagen
Zondag 4 en 18 juli, 1 augustus | 14-16 uur

Ahmadiyya Moslim Djamaat| Mobarak Moskee

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

F: 070-3242881 | E: info@islamnu.nl| www.islamnu.nl
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Vele bewoners van het Nassau

kwartier zijn opgeschrikt door 

de plannen van wethouder Nor

der betreffende kantoorbouw op 

het Koningin Julianaplein vlak 

voor het station CS.  Het bouw

plan is van Rem Koolhaas. Het 

gebouw wordt 93 m hoog en 

150 m breed. Het heeft de vorm 

van een grote hoofdletter M 

maar is al omgedoopt tot de Kies 

van Koolhaas.  

Dit plan kwam naar buiten 

omdat de gemeente en de pro

jectontwikkelaar in het kader 

van de onderhandelingen over 

de grondexploitatie kennelijk op 

een tekort stuitten in verband 

waarmee aan de gemeenteraad 

is gevraagd om een garantstel

ling van de gemeente. Met de 

ontwikkelaar is afgesproken dat,  

als deze er niet in slaagt alle kan

toren te verkopen of te verhuren, 

de gemeenteraad garant staat 

voor de koop van maximaal  

12.500 m2. De raad heeft na veel 

discussie besloten  dat dit maxi

maal 23 miljoen mag kosten.  

De bezwaren van de bewoners 

van het Nassaukwartier hebben 

betrekking op het feit dat zij  

direct uitzicht zullen hebben op 

deze hoogbouw welke zich 

indringend zal manifesteren over 

het vlakke Malieveld richting onze 

wijk. Ook het wijk bestuur is, zoals 

bekend, beducht voor het omrin

gen van de wijk door hoogbouw 

en drukke doorgangswegen. Wij 

houden dan ook verdere ontwik

kelingen scherp in de gaten en 

zullen, waar nodig, hiertegen 

onze stem laten horen. 

Corine Buter 

Mag het wat inder?

Ruimtelijke ordening

Antwoord op zienswijze wijk-

vereniging terzake van het uit-

gebrachte milieueffectrapport

Op 2 maart 2010 is de Nota van 

Antwoord uitgekomen inzake de 

inspraak op het MER perma

nente huisvesting Internationaal 

Strafhof. Zoals u weet, is door de 

gemeente een milieuonderzoek 

(zogenaamde MER, afkorting van 

Milieueffectrapport) verricht 

naar de effecten op de omge

ving van de huisvesting van het 

Strafhof. In dit MER wordt voor 

elk van de milieuaspecten 

inzichtelijk gemaakt welke effec

ten zijn te verwachten als de 

huisvesting daadwerkelijk wordt 

gerealiseerd. Hierbij wordt geke

ken naar de milieuaspecten als 

verkeer en vervoer, woon en 

leefmilieu, bodem en water, eco

logie, landschap, cultuurhistorie 

en archeologie en duurzaam

heid en klimaat.

Namens de wijkvereniging is 

door het wijkbestuur een ziens

wijze ingediend die in 17 punten 

is onderverdeeld. 

Hieronder worden zes punten 

met beantwoording door de 

gemeente opgenomen. De ant

woorden op de overige punten 

kunt u vinden op de website 

www.wijkverenigingbenoorden 

hout.nl.

Vraag/opmerking 1

Reclamant (=wijkvereniging) 

vraagt zich af of de huidige bus

doorgang van kruispunt de 

‘Bajonet’ (Waalsdorperweg, 

Oude Waalsdorperweg, Van Alk

emadelaan gehandhaafd blijft. 

Dit vanwege de functie als door

gang voor hulpdiensten.

Antwoord van bevoegd gezag

In figuur 3.3 in het MER is één 

van de mogelijke ontwerp

varianten voor de kruising van 

de Van Alkemadelaan met de 

Oude Waalsdorperweg weer

gegeven. Daarin wordt de 

bestaande busdoorgang naar de 

Van Alkemadelaan gehandhaafd. 

Het ontwerp voor de kruising 

staat overigens nog niet vast, dat 

geldt ook voor het al dan niet 

handhaven van de busbaan.

Vraag/opmerking 2

Reclamant vraagt zich af hoe de 

fietsers komende vanaf de Van 

Hogenhoucklaan op de Oude 

Waalsdorperweg komen.

Antwoord van bevoegd gezag

In het voorbeeld van figuur 3.3 is 

een tweerichtingenfietspad 

geprojecteerd langs de Oude 

Waalsdorperweg aan de zijde 

van de Alexanderkazerne. Fiet

sers vanaf de Waalsdorperweg 

naar de Oude Waalsdorperweg 

dienen in deze variant op de 

kruising met de Van Alkemade

laan over te steken richting 

Scheveningen en kunnen dan 

rechtsaf via het tweerichtingen

fietspad naar TNO/NATO hun 

weg vervolgen. Varianten zijn 

denkbaar; zo kan bijvoorbeeld 

ook gedacht worden aan een 

route via de Waalsdorperweg 

met een fietsverbinding door 

het Bospark naar de Rotonde op 

de Landscheidingsweg en zo 

verder richting TNO/NATO en 

Meijendel. De aanzet voor een 

fietspad in het Bospark is aanwe

zig, maar niet als zodanig inge

richt.

Vraag/opmerking 3

Reclamant is niet gelukkig met 

de oplossing dat alle verkeer van 

en naar het Willem Royaards

plein in beide richtingen een 

Zbocht moet maken naar de 

Oude Waalsdorperweg, dit ook 

vanwege de hulpdiensten en het 

expeditieverkeer van en naar het 

Willem Royaardsplein.

Antwoord van bevoegd gezag

Op dit moment dient het verkeer 

(met uitzondering van de bus) 

vanuit de richting Willem 

Internationaal Strafhof

vervolg op pagina 5Figuur 3.3

Wijkvereniging 

Benoordenhout



wijkblad Benoordenhout juni 20104

G RO E N S P E C I A L I S T E N
Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Nieuwkoopseweg 19a,  Pijnacker-Nootdorp • Telefoon: 015 - 361 09 78   

Tuin veranderen of onderhouden...

COMPUTERHULP
Wilt u uw foto’s, email, adressenboek en documenten
niet verliezen bij aanschaf nieuwe PC/laptop?
Computer vastgelopen of traag? (Draadloos) internet,
netwerk of email uitgevallen? Problemen met webcam,
video of geluid? Luidruchtige PC? Virussen of spyware?
Last van ongewenste internetpagina’s of pop-ups?
Bel DIGIDREAM, 06-16782078
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Royaards plein al een Zbocht te 

maken vanaf de Waalsdorperweg 

via de doorsteek naar de Oude 

Waalsdorperweg en de Van Alke

madelaan. Het verkeer naar het 

Willem Royaardsplein komend 

vanaf de Van Alkemadelaan, kan 

nu gewoon rechtdoor rijden. 

Maar omdat het huidige weg

beeld suggereert dat de door

gaande route naar de Landschei

dingsweg/N14 via de Waalsdor

perweg loopt, kiezen 

motorvoertuigen met enige 

regelmaat niet de juiste route en 

moeten keren op de Waalsdor

perweg. Om dit probleem te ver

helpen, kan gekozen worden 

voor een heldere verkeersstruc

tuur volgens figuur 3.3. Daarin 

kan het verkeer vanaf de Van Alk

emadelaan naar de Landschei

dingsweg/N14 rechtdoor rijden 

en moeten de motorvoertuigen 

naar het Willem Royaards plein 

afslaan. De maatvoering in het 

ontwerp zorgt ervoor dat ook de 

afwikkeling van het vrachtver

keer gegarandeerd is.

Vraag/opmerking 4

Reclamant stelt dat de wens om 

het Bospark niet aan te tasten 

niet als voorwaarde is opgeno

men in het MER

Antwoord van bevoegd gezag

De aantasting van het Bospark is 

beoordeeld in het MER. Het 

effect van de aantasting op eco

logie en landschap en cultuur

historie is respectievelijk nega

tief en gering negatief beoor

deeld. In het MMA (het  Meest 

Milieuvriendelijke Alternatief 

waarin de negatieve milieueffec

ten zo veel mogelijk worden 

beperkt) zijn voorstellen gedaan 

om deze effecten weg te nemen. 

Het gaat dan om behoud van 

het Bospark en de aanleg van 

een ecologische verbindings

zone tussen het Bospark en het 

Natura2000 gebied “Meijendel 

en Berkheide”.

Vraag/opmerking 5

Reclamant doet voorstellen voor 

het aanleggen van fiets en voet

paden door het Bospark en aan

passing van het wegprofiel, 

zodat het wegprofiel van de 

Oude Waalsdorperweg smaller 

kan blijven of kan verschuiven in 

noordwestelijke richting en het 

Bospark dan mogelijk niet aan

getast hoeft te worden.

Antwoord van bevoegd gezag

Fiets en voetpaden door het 

Bospark maken op dit moment 

geen onderdeel uit van het ont

werp en zijn daarom niet 

getoetst in het MER. Wel is in het 

MMA als maatregel opgenomen 

om de Oude Waalsdorperweg 

anders in te richten, zodat het 

Bospark niet of minder aange

tast hoeft te worden dan in 

fig. 3.2 in het MER.

Suggesties voor alternatieve 

fietsroutes worden in de nadere 

uitwerking als mogelijke varian

ten voor de aanleg van de fiets

voorzieningen langs de Oude 

Waalsdorperweg beschouwd.

Vraag/opmerking 6

Reclamant doet voorstellen (zie 

rode pijl in onderstaande teke

ning) voor de toegang van het 

Strafhof. De grens met “Meijen

del en Berkheide” blijft hierdoor 

vrij.

Antwoord van bevoegd gezag

Er is voor de ontsluiting voor de 

bewuste locatie (zie zwarte pijl 

in tekening) gekozen omdat het 

kazerneterrein nu reeds op dit 

punt wordt ontsloten en der

halve geen grote ingrepen vergt 

en omdat de kans op verstorin

gen van de verkeersafwikkeling 

op de rotonde (c.q. de Oude 

Waalsdorperweg en de Land

scheidingsweg) nagenoeg nihil 

geacht wordt. Daarnaast behoort 

het tijdelijke parkeerterrein niet 

tot de ICC locatie.

Mede op basis van deze ziens

wijzen heeft de Commissie voor 

de MER geoordeeld dat de 

essentiële informatie in het MER 

en de aanvulling daarop aanwe

zig is om het milieubelang een 

volwaardige rol te geven bij de 

besluitvorming over het bestem

mingsplan. In aanvulling op het 

oordeel over het MER heeft de 

Commissie enkele aanbevelin

gen gedaan voor de verdere 

besluitvorming. Deze aanbeve

lingen zijn:

Verkeer

De Commissie adviseert om bij 

de besluitvorming expliciet aan 

te geven wat de extra zelfstan

dig verkeersaantrekkende wer

king van het ICC is ten opzichte 

van de huidige situatie.

Verstoring door licht en geluid

De Commissie adviseert in het 

ontwerp voor het ICC en bij de 

aanleg daarvan de verlichting 

waar mogelijk te beperken om 

verstoring door verlichting te 

voorkomen.

Corine Buter

vervolg van pagina 3

Figuur 3.2

Wijkvereniging 

Benoordenhout



wijkblad Benoordenhout juni 20106

IN OMNIA PARATA

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
J.S. van der Meer

Uitvaartzorg met aandacht, tijd en integriteit.

070 - 7070007

www.stijlentraditie.nl

Correspondentie:
De Mildestraat 13
2596 SV ’s-Gravenhage

De filosofie van Stijl & Traditie Uitvaartzorg is om zich met volledige
en met de hoogst mogelijke kwaliteit en zorgvuldigheid in te zetten
om de wensen van de overledene te bewerkstelligen en te koesteren. J.S. van der Meer
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De benedenzaal van het 

Aloysius college was op 3 mei jl. 

geheel gevuld met bewoners 

van onze wijk. Er stond een grote 

maquette opgesteld waarin de 

nieuwbouw van het Internatio

naal Strafhof naar het ontwerp 

van het Deense architecten

bureau Schmidt, Hammer Lassen 

was vorm gegeven. De Deense 

architecten Hammer en Beier 

waren aanwezig om aan de hand 

van de maquette vragen te 

beantwoorden. Aan de muur 

hingen allerlei kaarten en teke

ningen over het Bospark en de 

verkeersontsluiting. Kortom het 

was de lang verwachte door de 

gemeente georganiseerde infor

matieavond over het Strafhof. De 

gemeente had de omwonenden 

in een ruime cirkel rond het 

nieuwe te bouwen Hof uitgeno

digd. Met succes, want de omwo

nenden waren in grote getale 

gekomen. 

De bijeenkomst werd ingeleid 

door de gemeentelijke project

leider van de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling Jerry de Vries die 

een overzicht gaf van de gang 

van zaken rond de gevolgde 

procedures die hebben geleid 

tot de keuze van het terrein van 

de Alexanderkazerne en van de 

architect. Daarna vertelde Wil

lem Hoekstra, lid van het wijk

bestuur en belast met de porte

feuille verkeer en vervoer, over 

de inbreng van de wijkvereni

ging in de gemeentelijke klank

bordgroep welke mede heeft 

geleid tot het behoud van het 

Bospark. Verder deelde hij mede 

dat de wijkvereniging zich met 

name sterk zal maken voor een 

goede verkeersontsluiting en 

bereikbaarheid via het openbaar 

vervoer.

Vervolgens liet architect Ham

mer aan de hand van slides zien 

welke prachtige gebouwen dit 

architectenbureau in de hele 

wereld al heeft ontworpen. Met 

name het in veel glas en lichte 

materialen uitgevoerde cultuur

centrum in Groenland met 

sneeuwbergen op de achter

grond was indrukwekkend. 

Daarna gaf hij in het kort een 

toelichting op het ontwerp van 

het Strafhof. Ten opzichte van 

het oorspronkelijke ontwerp is 

het nu gepresenteerde ontwerp 

behoorlijk aangepast. De cen

trale hoge toren had eerst een 

donkere houtachtige uitstraling 

maar zal nu in een transparante 

vorm worden uitgevoerd. Deze 

centrale toren (hoogte 40 m), de 

spil van het ontwerp, waarin de 

rechtszalen en de publieke ruim

tes zullen worden onder

gebracht, staat met de 5 lagere 

torens (ca 25 m) in een beton

nen bak met water en zijn 

onderling verbonden door een 

plint. Het gevolg hiervan is een 

kleine footprint. Het is de bedoe

ling dat het groen van het omlig

gende duinlandschap zal door

lopen door de centrale toren die 

als een soort kas in glas zal wor

den uitgevoerd. De betonnen 

bak geeft de indruk van een slot

gracht die de gehele bebouwing 

omsluit. Het complex zal aan de 

buitenkant worden voorzien van 

een nieuw ontwikkeld compo

siet materiaal dat tot nu toe 

werd gebruikt voor speedboten 

en windmolens, dit om het 

gebouw meer weersbestendig te 

maken.

In de daarop volgende discussie 

waarin met name zorgen wer

den geuit over de hoogbouw, de 

verkeersontsluiting en de par

keercapaciteit bleek hoezeer wij 

hier nog te maken hebben met 

een ontwerpstudie. De maquette 

en de sites geven een impressie 

weer, er is nog geen enkele teke

ning van de tekentafel afgeko

men, verder is er slechts een 

schets van het Bospark maar van 

de ontsluiting van het complex 

en de opvang van de parkeer

capaciteit is nog niets bekend. 

Wel zijn er inmiddels 4 ontwer

pen betreffende de verkeers

ontsluiting ontworpen maar 

hierover kon nog geen informa

tie worden gegeven. Het was 

dan ook voor Hans Heemrood 

(projectleider Strafhof ) die al 

vertalend de discussie leidde, 

moeilijk om de vele vragen uit 

de zaal te beantwoorden. Velen 

gingen daarom enigszins teleur

gesteld naar huis. Hopelijk zal in 

het kader van de behandeling 

van het ontwerpbestemmings

plan in het najaar meer exacte 

informatie naar buiten worden 

gebracht. In ieder geval heeft 

het wijkbestuur in de tegen het 

ontwerpbestemmingsplan 

ingediende zienswijze hierop 

aangedrongen. 

Corine Buter

Informatieavond over het Strafhof

Foto: DSO/Gemeente Den Haag.

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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www.puresbcosmetics.nl

Beauty treatments
Beauty products
Workshops
Gifts

TE HUUR

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
Uitsluitend voor stalling of opslag

Nieuwe Uitleg 37 

2514 BR  Den Haag

Tel. 070 - 3 92 43 61

Onroerend goed - Adviezen - Beheer - Assurantien - Hypotheken..

VASTGOEDKUNDIGEN

Burgemeester Patijnlaan 1932, Den Haag (hoek Bankastraat)
Postbus 85591, 2508 CG  Den Haag
telefoon 070 3469309 • fax 070 3636321
e-mail: notaris@stoger.knb.nl

OVERDRACHT ONROEREND GOED

VESTIGING HYPOTHEEK

SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

HUWELIJKSVOORWAARDEN

SCHENKING • TESTAMENT • ERFENIS

OPRICHTING B.V., -VERENIGING,

-STICHTING

Mr. C.G.J. Stöger, notaris

Armani Jeans | Erny van Reijmersdal | Strenesse Blue | 

Laurel | Scapa | Mc Gregor | Kenzo | Nanni | Karin Ravelli | 

Polo Ralph Lauren | Tricot Chic | Liu Jo

Openingstijden: ma 13:00-18:00 uur, di t/m vrij 10:00-18:00 uur 
en zat 10:00-17:00 uur Van Hoytemastraat 58 | 2596 ES ’s Gravenhage | 

Tel: 070 - 32 455 00 | www.macysdamesmode.nl

New Arrivals

dvMacy's-90x165 Benoorderhouter1   1 07-01-2008   16:36:08
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Inleiding

Het Benoordenhout ligt op het 

kruispunt van twee belangrijke 

toegangswegen naar Den Haag, 

de N44 vanuit Wassenaar en via 

de Utrechtse Baan het verkeer 

van de A12. Op den duur krijgt 

men ook nog te maken met het 

autoverkeer vanaf de Rotter

damse Baan dat dan over de Lek

straat onze wijk binnen dendert. 

Al dit verkeer komt van buiten 

de stad en zoekt zich langs en 

door onze wijk een weg naar zijn 

bestemming.

Noodzaak OV-tunnel (zie 

DSO/2009.3362)

Op het traject Centraal Station

Scheveningen (tramlijn 9) heeft 

het stadsgewest Haaglanden het 

voornemen om rond 2015 

nieuwe voertuigen in te zetten. 

Deze nieuwe voertuigen zijn 

breder en zwaarder en vereisen 

aanpassing van het tramtracé. 

Volgens de gemeente is de ver

voersvraag op dit traject erg 

hoog. Om aan die vervoersvraag 

te kunnen voldoen zou de fre

quentie van de tram in de spits 

tot eens per 3,5 minuut moeten 

worden opgehoogd. Dit levert 

een conflict op met de doorstro

ming van het autoverkeer op de 

Centrumring en de parkeerroute, 

die deze trambaan kruisen. 

Zodoende is binnen de 

gemeente het plan ontstaan om 

de kruisingen met de Centrum

ring (Laan Copes van Catten

burch, Javastraat ) en de parkeer

route (Dr. Kuyperstraat) ongelijk

vloers te maken door middel van 

een openbaar vervoertunnel. 

Verkeer en Waterstaat (V&W) 

heeft ca 100 miljoen euro ter 

beschikking gesteld op voor

waarde dat de eerste spade voor 

zo  n tramtunnel voor 2013 in de 

grond gaat. De gemeenteraad 

heeft naar aanleiding van deze 

plannen verzocht om een brede 

orientatie. Daartoe is een klank

bordgroep opgericht waarin de 

wijkvereniging onder meer ver

tegenwoordigd is. Binnen deze 

klankbordgroep zijn verschil

lende mogelijkheden om de 

capaciteit van het OV op lijn 9 te 

verhogen besproken. Tijdens de 

klankbordbesprekingen is naar 

voren gekomen dat de kademu

ren langs de Koninginnegracht 

vrijwel overal aan vervanging 

toe zijn: de oudste walkanten 

dateren van 1913. Het vervangen 

van de kademuren kan verre

gaande consequenties hebben 

voor het geboomte. Deze gevol

gen worden nu in kaart 

gebracht.

Alternatieve Motivatie (Wijk-

vereniging Benoordenhout)

Na het afsluiten van de verbin

ding WaalsdorperwegHubertus

viaduct en de invoering van het 

verkeerscirculatieplan (VCP) is 

de verkeersdruk op de kruispun

ten Carel van Bylandtlaan  Laan 

Copes van Cattenburch, Java

straat  Wassenaarseweg en 

Koningskade  Dr. Kuyperstraat 

toegenomen. Deze kruispunten 

hebben toch al capaciteitspro

blemen vanwege tramlijn 9, die 

de doorgangen van en naar het 

centrum kruist en die daar op de 

meeste plaatsen voorrang heeft. 

Deze verkeerscongestie open

baart zich nu in files, lange 

wachttijden en toegenomen 

luchtvervuiling, vooral op de 

Raamweg en de Laan Copes van 

Cattenburch. Met de voorge

stane verhoging van de frequen

tie van tramlijn 9 worden de 

wachttijden voor het autover

keer langer en zal de verkeers

congestie en de luchtvervuiling 

verder toenemen. Het door het 

Rijk beschikbare bedrag is niet 

voldoende voor een volledige 

ondertunneling van het open

baar vervoer. De vraag is der

halve of men dit geld niet beter 

en efficienter kan gebruiken 

door het deels te besteden aan 

de verbetering van de doorstro

ming van het autoverkeer.

Autoverkeer en OV

De gemeente Den Haag pro

beert al sinds jaar en dag het 

autoverkeer te verminderen ten 

gunste van het openbaar ver

voer. Desondanks blijft het auto

verkeer toenemen. Ieder plan 

dat aan deze realiteit voorbij 

gaat is gedoemd te mislukken. 

Mogelijk kan men vermindering 

van het autoverkeer op de lange 

duur bewerkstelligen, maar in de 

periode tot 2020, waar het hier 

over gaat, is dit zeker niet het 

geval. Men moet dus met de toe

name van het autoverkeer reke

ning houden. Anders dan b.v. 

ROVER, is de wijkvereniging van 

mening dat men de nu 

bestaande verkeerscongestie 

niet uitsluitend via OV kan 

oplossen.

Oorzaak van het probleem

Het probleem in het Benoorden

hout is de verkeerscongestie 

ontstaan door de toename van 

alle verkeer en de wederzijdse 

beïnvloeding van openbaar ver

voer en ander vervoer, zoals 

auto, fiets, voetganger. 

Mogelijke oplossingen

In principe zijn er tenminste vijf 

fundamenteel verschillende 

manieren om dit probleem op te 

lossen:

1 Een tramtunnel. De gemeente 

heeft in eerste instantie voor 

deze oplossing gekozen en 

aan het ingenieursbureau DHV 

de opdracht gegeven verschil

lende mogelijkheden te 

onderzoeken. DHV heeft ver

schillende varianten geformu

leerd en één variant in meer 

detail gepresenteerd.

2 De zg Nulplus oplossing. Hier

bij wordt niet aan een tunnel 

gedacht, maar wil men de con

gestie oplossen met aanpas

singen van de bestaande ver

voersstromen zoals betere 

afstemming van verkeerslich

ten, en langere, bredere trams 

die frequenter rijden.

3 Een derde oplossing, in lijn 

met de oplossing ook gekozen 

voor de Hubertustunnel, is dat 

men het doorgaande autover

keer ondertunnelt en in feite 

daarnaast een Nulplus oplos

sing gebruikt voor het OV, 

waarbij het bestemmingsver

keer de bestaande infrastruc

tuur blijft gebruiken.

4 Een vierde mogelijkheid, zoals 

gesuggereerd door onze wijk

genoot de heer Peelen, is een 

zweefbaan langs of boven de 

gracht tussen het Centraal Sta

tion en Madurodam.

5 De laatste mogelijkheid die 

geopperd werd is het gebruik 

maken van de gracht en het 

instellen van de veerdienst 

tussen Den Haag Centraal en 

Madurodam (idee Ooievaart).

Kortom, ter land, ter zee en in de 

lucht; wij zullen ieder van deze 

oplossingen nader beschouwen.

Tramtunnel

Deze oplossing bestaat uit het 

ondergronds maken van hetzij 

het gehele hetzij een gedeelte 

van het tramtracé van lijn 9 bij 

Verkeer & vervoer
Discussiestuk Tramtunnel Koningskade

vervolg op pagina 11

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Waarom ?  De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en 
werkzaamheden vindt u op onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl onder het menuitem “De Vereniging”.
Het werk gebeurt door vrijwilligers, maar er worden wel onkosten gemaakt.
Het is belangrijk voor de vereniging dat ze kan spreken namens de gehele wijk. Ieder lid heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de standpunt
bepaling over onderwerpen die bij instanties worden aangekaart. De jaarvergadering is daar een forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen  wor
den serieus in de overwegingen meegenomen. Er zijn verschillende klankboordgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belan
gen van de Benoordenhouters te dienen. Door lid te worden, steunt u de werkzaamheden van de vereniging.
Het lidmaatschap bedraagt € 8, per adres.

Hoe ?  U kunt € 8, overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”,  
uw naam en adres.
U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl

Lid worden van de wijkvereniging

De jaarvergadering van de CCB op 20 mei werd door ruim 
20 leden bijgewoond. Na goedkeuring van de financiën, notu
len en het jaarverslag werd onder meer gesproken over het 
sturen van het convocaat per email en komende excursies. In 
april is onze secretaris de heer Jacques Pelle afgetreden en hij 
werd bedankt voor het werk dat hij gedaan heeft. Wij zijn 
opzoek naar iemand die onze commissie wil aanvullen. U kunt 
contact opnemen met Rinia de Bruin 0703282477.
Na de vergadering werd er gezellig nagepraat onder het 
genot van een hapje en drankje.

Programma
•	 	Voor	diegenen	onder	u	die	in	de	zomermaanden	‘thuis’	blij

ven komt er een klein programma dat in het Convocaat van 
juni/juli/augustus zal staan.

•	 	Tot	eind	juni	kunt	u	nog	iedere	maandagochtend	bij	
H.D.M.van 10.00  12.00 uur gaan sporten. 

•	 	Donderdag	16	september	2010	zal	mevrouw	Hendriksen	
(vertegenwoordigster van H.T.M.personenvervoer) weer 
uitleg komen geven over de invoering en gebruik van de 
O.V.chipkaart. 

•	 	Vanaf	28	oktober	op	donderdagochtend	zal	Marjolijn	van	
Delft een boeiende vervolgcursus geven van de ‘Museum
ronde’. 

Rinia de Bruin

Ouderen (CCB)
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de kruispunten. Het onder

gronds maken van het tramtracé 

bevordert de doorstroming op 

de kruispunten en zou gereali

seerd kunnen worden via een 

aantal kleine tunnels of een 

lange doorlopende tunnel. De 

tunnel(s) zouden gelegen kun

nen zijn aan de kant van de 

Koningskade onder het huidige 

tramtracé, in de gracht of onder 

de ZuidhollandlaanRaamweg. 

Het probleem is dat de toe

gezegde 100 miljoen euro bij 

lange na niet voldoende is om 

een lange tramtunnel te realise

ren Bij een tramtunnel heeft 

men, anders dan bij een auto

tunnel, te maken met veel bijko

mende kosten zoals haltes, rol

trappen en liften op de tussen

gelegen haltes. De vraag is 

verder wat dit oplost. De maxi

male vertraging van lijn 9 

bedraagt op dit ogenblik 36 

seconden. Sinds de afsluitring 

van de doorgang Waalsdorper

weg Hubertus viaduct en de 

invoering van het verkeers

circulatieplan kampen de Raam

weg en alle straten daar lood

recht op, met een enorme 

verkeers congestie. Een voor

beeld daarvan is het nieuwe tra

ject voor bus 22, dat zoals voor

gesteld door Haaglanden, niet 

meer door de Carel van Bylandt

laan loopt omdat daar toch geen 

doorkomen aan is. De lucht

kwaliteit op de Raamweg is nu 

de slechtste in Den Haag en 

overschrijdt de Europese norm 

met 50%. De luchtkwaliteit op de 

Laan Copes van Cattenburch is 

bijna even slecht. Voordat men 

onverwijld tot het aanleggen 

van een tramtunnel besluit heeft 

het zin na te gaan welke doelen 

men nu eigenlijk wil verwezen

lijken.

Iedere oplossing voor de huidige 

verkeerssituatie moet vier doe

len ondersteunen: 

1 het verhogen van de capaci

teit van tramlijn 9; 

èn 

2 het verbeteren van de ver

keerssituatie op de boven

genoemde kruispunten en de 

Raamweg;

èn 

3 het verbeteren van de lucht

kwaliteit vooral op de Raam

weg en de Laan Copes van 

Cattenburch;

èn 

4 niet ten koste gaan van het 

beschermde stadsgezicht.

Wat betreft het autoverkeer, 

vooral vanwege de congestie op 

de Carel van Bylandtlaan, de 

Raamweg en de Laan Copes van 

Cattenburch, ziet de wijkvereni

ging voordeel in het herstel van 

de verbinding Waalsdorperweg

Hubertusviaduct zodat het 

lokale bestemmingsverkeer 

makkelijker richting Kijkduin en 

het centrum kan gaan zonder 

omwegen langs de Carel van 

Bylandtlaan of de van Groenho

venstraat en de Raamweg of de 

van Alkemadelaan en de Pomp

stationsweg. 

Bij iedere tramtunnelvariant 

moet men verder voor ogen hou

den dat men mogelijk in de toe

komst ook een autotunnel langs 

vrijwel hetzelfde tracé wil aan

leggen. Immers het auto verkeer 

neemt jaarlijks toe met ca 1,5%; 

in de periode 20052020 wordt 

dit cumulatief 25% en het hui

dige wegenplan zit nu al dicht.

De Nulplus oplossing

Naast de door DHV aangedragen 

varianten is er ook de z.g. nulplus 

variant waarin men het tram

spoor verbreedt, zodat bredere 

trams mogelijk zijn, waarbij men 

meer wagenstellen koppelt 

zodat de trams langer worden 

en men de trams frequenter laat 

rijden. Hiervoor zijn dan ook lan

gere perrons nodig. De kosten 

van deze variant zullen zich niet 

beperken tot het tracé Centraal 

Station Madurodam; het gehele 

traject van tramlijn 9 moet aan

gepast worden. Men wordt ver

der opgezadeld met materieel 

met verschillende spoorbreedte; 

dit heeft waarschijnlijk conse

quenties voor inzetbaarheid en 

onderhoud. 

Een ander probleem met deze 

nulplus variant is de staat van 

het huidige tramtracé. De poe

ren onder de rails moeten ver

vangen worden door een zwaar

dere ondersteuning om het 

nieuwe trammateriaal te kunnen 

dragen. Deze Nulplus variant 

richt zich uitsluitend op het 

openbaar vervoer. Aan de con

gestie van het autoverkeer 

wordt niets gedaan. Men kan 

zelfs stellen dat door de ver

hoogde frequentie van lijn 9 en 

de langere tramstellen, de 

wachttijden bij de kruispunten 

langer worden. Dit verhoogt het 

aantal files en de luchtvervuiling 

zal toenemen.

Een Autotunnel

De verkeerscongestie is vooral 

merkbaar voor het autoverkeer. 

Dit autoverkeer bestaat uit twee 

verkeersstromen: het doorgaande 

verkeer, door de gemeente eufe

mistisch als wijkoverschrijdend 

verkeer aangeduid, en het 

bestemmingsverkeer. Het tram

verkeer heeft momenteel weinig 

last van doorstromingsproble

men. Op veel kruispunten heeft 

de tram voorrang en dat gaat ten 

koste van de doorstroming van 

het autoverkeer. 

Het merendeel van het autover

keer is doorgaand verkeer en 

heeft niet de Archipelbuurt/Wil

lemspark of het Benoordenhout 

als directe bestemming. Men 

rijdt verder, voornamelijk rich

ting Scheveningen of Kijkduin. 

Dit verkeer is in hoofdzaak 

afkomstig van buiten de stad en 

komt de stad binnen via de 

Utrechtse Baan of de Benoor

denhoutseweg. De hier voorge

stelde oplossing behelst een 

autotunnel voor dit doorgaande 

verkeer ongeveer tussen het 

ZuidHollandplein1 en het 

Hubertusviaduct. Het bestem

mingsverkeer blijft bovengronds. 

Deze oplossing sluit aan bij de 

zogenaamde Nulplus variant. Op 

de Koningskade en de Raamweg 

houdt men hoofdzakelijk 

bestemmingsverkeer over en 

daardoor is de belasting op de 

kruispunten Carel van Bylandt

laan  Laan Copes van Catten

burch, Javastraat  Wassenaarse

weg en Koningskade  Dr. Kuy

perstraat (die toch al voor 

bestemmingsverkeer bestemd 

zijn), sterk gereduceerd. Deze 

oplossing staat een tramtunnel 

of metro in een later stadium 

niet in de weg.

De wijkvereniging heeft deze 

oplossing in de klankbordgroep 

naar voren gebracht. Aanvanke

lijk wilde de gemeente deze 

oplossing niet in overweging 

nemen, maar onder druk van de 

gehele klankbordgroep wordt 

deze oplossing nu wel verder 

overwogen.

vervolg van pagina 9

vervolg op pagina 13

1 In het ideale geval zou de hier beoogde autotunnel moeten aansluiten op de Utrechtse Baan en de Benoorden

houtse weg. Het is echter nu niet duidelijk of de parkeergarage onder het Malieveld een dergelijke aansluiting niet in 

de weg staat.

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Wij hopen u snel weer te zien
voor uw lingerie, kousen,
badgoed en nachtkleding.

Pink, Tonja en Willy
Joh. Bildersstraat 77 
(Hoek Hoytemaplein)
Tel. 070 - 324 89 98

Gespecialiseerd in Relax- 
en Sta-op fauteuils

 
Tevens een mooie 

collectie bijpassend meubilair
 

Voor iedere klant 
hebben wij een leuke 
openingsaanbieding

Het Kleine Loo 408 | 2592 CK  Den Haag | tel 070 383 06 44
www.buyszitcomfort.nl | maandag gesloten

Nieuw geopend
in Winkelcentrum Mariahoeve

Pedicure
Met V r iendel i jke Voet

06 51 64 64 53
Specialisatie:
- Diabetici
-  Reuma (in veel gevallen worden deze behande lingen
 vergoed door uw ziektekostenverzekering)
- Gediplomeerd lid van Provoet
- Geregistreerd Kwaliteitsregister Pedicures

Praktijk (1):  Jurriaan Kokstraat 55 
(Scheveningen)

Praktijk (2):  Van Neckstraat 13 NIEUW 
(Benoordenhout)

Praktijk (3):  Bronovo ziekenhuis NIEUW 
(op dinsdagen - per 1 juni a.s.)
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Hieronder zijn in 1 t/m 4 de 

diverse varianten, zoals aanvan

kelijk door DHV naar voren 

gebracht, samengevat. De 

nulplus variant is hieraan als nr 5 

toegevoegd en de autotunnel is 

gegeven als variant 6.

In de investeringskosten voor de 

varianten 1 t/m 4 zijn de bijko

mende kosten zoals tijdelijke 

verkeersmaatregelen en omleg

gingen van de tram meegeno

men. Voor variant 6 zijn de kos

ten van de Hubertustunnel 

geëxtrapoleerd naar een lengte 

van 2 km. Door het platform 

Noord Westelijke Hoofdroute is 

een duplex tunnel tussen de 

Utrechtse Baan en het Hubertus

viaduct doorgerekend en de 

kosten hiervan zijn geraamd op 

ca 125 M euro. Zo’n duplex tun

nel is niet geschikt voor vracht

verkeer. 

Uitgewerkte variant

Het schetsplan van een van de 

door DHV uitgewerkte 

varianten,variant 2A, is hieronder 

weergegeven. Het feit dat dit het 

enige schetsplan in de studie 

van DHV is, doet vermoeden dat 

de voorkeur van de gemeente 

naar deze variant uitgaat. In deze 

variant blijft de tramhalte Laan 

Copes van Cattenburch vrijwel 

naast de fietsbrug bij de Riouw

straat liggen. Waar het streven 

een hoger vervoersaanbod is, 

zullen meer voetgangers van de 

fietsbrug (verboden voor voet

gangers!) gebruik willen maken. 

Op de Raamweg vinden zij dan 

het hek op de middenberm op 

hun weg. Verstandiger ware het 

indien men ook hier een tram

halte ondergronds realiseert met 

uitgangen naar de Raamweg en 

de Koninginnegracht. Het hek op 

de Raamweg om overstekende 

voetgangers tegen te houden is 

dan niet meer nodig en de fiets

brug wordt minder oneigenlijk 

gebruikt.

De Zweefbaan

De zweefbaan als oplossing is 

binnen de klankbordgroep afge

ketst omdat men het concept 

van een zweefbaan niet kon ver

enigen met het bestaande 

beschermde stadsgezicht. 

Bovendien werd gesteld dat 

men dan niet aansluit bij het 

overige OV materieel.

Veerdienst

Dit is leuk in de zomermaanden 

als alternatief voor de tram, maar 

het is geen serieuze oplossing 

voor de toegenomen vervoers

behoefte.

 Ligging Tunnellengte Verlies Bomen Haltes Investeringskosten

1A Korte tunnel onder rijbaan Kgracht 670 m 11 monumentaal ca 50 platanen 3 waarvan 1 ondergronds 94 M

1B Lange tunnel onder rijbaan Kgracht 1000 m 5 monumentaal ca 50 platanen 3 waarvan 2 ondergronds 135 M

2A Korte tunnel onder de singel 670 m 12 monumentaal ca 50 platanen 3 waarvan 1 ondergronds 90 M incl 1.7 M kademuren

2B Lange tunnel onder de singel 1000 m 9 monumentaal ca 50 platanen 3 waarvan 2 ondergronds 130 M incl 2.5 M kademuren

2C Lange tunnel onder de singel 1100 m 0 monumentaal ca 50 platanen 3 waarvan 2 ondergronds 138 M incl 2.8 M kademuren

3 Koningskade/Raamweg 520 m 0 monumentaal Ntb ondergronds 104 M

4 Boortunnel 2000 m 0 monumentaal 3 ondergronds 170 M

5 Nulplus: Verbreding spoor en 0 Geen? Bestaande haltes,  ?
 langere trams, hogere frequentie   Mogelijk snoei nodig langere perrons

6 Autotunnel tussen Zuidhollandplein 2000 m Geen nvt 125 M (duplex)
 en Hubertusviaduct     170 M (gescheiden tunnelbuizen)

RIS 167280, schetsplan van de korte gracht variant

vervolg van pagina 11

vervolg op pagina 15
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“HET OPEN VENSTER”, basis onderwijs aan kinderen 
met ernstige dyslexie of/en dys calculie in de Haagse regio.
•	 kleine	groepen	(10-12	ll)
•	 intensieve	remedial	teaching
•	 individueel	handelingsplan
•	 2	keer	per	jaar	toetsing	en	evaluatie
•	 geschoolde	staf	
•	 remediërend	lesmateriaal
•	 aanvullende	digitale	hulpmiddelen
•	 goede	voorbereiding	op	het	V.O.
•	 geen	wachtlijst
•	 al	20	jaar	succesvol.
Een	oriënterend	gesprek	aanvragen	kan	bij	Mevrouw	
M.	Steevensz,	06	20225704	of	via	info@hovdenhaag.nl
Lees	meer	op	www.hsvdenhaag.nl/openvenster

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

Dames- en herenkappers

Nu ook koopavond bij Martinhair.
Donderdagavond tot 20.00 uur open.

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

T A X A T I E  -  A A N K O O P  -  V E R K O O P  -  V E R H U U R  -  B E H E E R

VOOR ALLE ZEKERHEID: 
BURGER VAN LEEUWEN OF MARIANNE LIPS

• een hoogstpersoonlijke benadering
•  veel kennis van zaken, markten en culturen
• een objectief en onafhankelijk advies
•  een hogere prijs bij verkoop en verhuur
•  een betere prijs bij aankoop en verhuur
• professioneel beheer van de woning
• een sneller resultaat
•  uitstekend thuis in de regio Den Haag 
   en Scheveningen

Beide ervaren makelaars hebben u gegarandeerd heel veel meer te bieden:

Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag

www.bvl.nl   

TEL. 070-350 23 04

www.mariannelips.nl  

TEL. 070-306 27 20
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Kosten

De gemeenteraad vraagt om een 

brede evaluatie. Juist vanwege 

de lange termijn planning is het 

interessant om na te gaan wat 

ondertunneling nu per strek

kende meter kost. De geboorde 

variant (nr 4) en de autotunnel, 

die tot Madurodam reiken, 

komen hier verreweg het gun

stigste uit, maar zijn vanwege de 

totale lengte ook de duurste. Een 

en ander is hieronder grafisch 

weergegeven. De oplossingen 

met een autotunnel passen 

beter in een integraal vervoers

concept dan de andere varian

ten. Waar het geld slechts een

maal uitgegeven kan worden is 

het verstandig om het maximale 

rendement te bewerkstelligen. 

Met de beperkende voorwaar

den die door V&W opgelegd zijn, 

zoals start bouw in 2013 en 

alleen gericht op OV, lijkt dit niet 

mogelijk. Derhalve pleit de wijk

vereniging voor verlichting van 

deze beperkingen.

Inpassing in een integraal ver-

keersconcept

Tenslotte moet men zich realise

ren dat men hier bezig is met 

symptoombestrijding. Het symp

toom in deze is een toegenomen 

vervoersbehoefte, zowel per 

openbaar vervoer als per fiets en 

auto. Deze vervoersbehoefte 

beperkt zich niet tot het tracé 

langs de Koninginnegracht maar 

strekt zich verder naar Scheve

ningen en Kijkduin uit. Lokale 

oplossingen, zoals hier aange

dragen, hebben alleen dan zin 

op de lange duur als zij deel uit

maken van  en bijdragen aan  

een integraal vervoersconcept. 

Zo niet, dan blijft het water naar 

de zee dragen. Een dergelijk 

integraal vervoersconcept ont

breekt hier. Wij hebben te maken 

met losstaande plannen, in korte 

tijd in elkaar geflanst, omdat er 

plotseling van overheidswege 

geld ter beschikking gesteld 

wordt met bovendien beper

kende voorwaarden over de 

besteding. De kosten en nega

tieve effecten op de lange duur 

overschrijden mogelijk de ter 

beschikking gestelde gelden en 

werken averechts. Dit is des te 

schrijnender omdat ditzelfde 

vervoersprobleem zich ook 

elders in de stad langs de noord

westelijke hoofdroute voordoet.

Willem Hoekstra

vervolg van pagina 13

Op 15 april jl., was op RADIO 1 

een uitzending te beluisteren 

over de meeuwenoverlast in Den 

Haag. Dankzij onze goede en 

veelvuldige contacten met de 

gemeente over deze kwestie, 

konden een flink aantal bewo

ners van het Benoordenhout 

hun grieven over de meeuw 

kwijt. Dit in het kader van de 

actie NEP EIEREN, die de ge

meente als proef is gestart, om 

de bewoners de helpende hand 

te bieden met de bestrijding van 

deze overlast. Het Min. van LNV 

heeft de gemeente toestem

ming verleend voor het omwis

selen van de eieren in de nesten. 

Een gespecialiseerd bedrijf zou 

dit moeten doen, er zijn speciale 

kunststofeieren (blauwgroen 

met spikkels) aangeschaft. De 

geïnterviewde Benoordenhou

ters lieten zich niet onbetuigd 

en deden met verve verslag van 

hun bevindingen. Een korte 

weergave: gestoorde nachtrust, 

uitwerpselen op kleding, fietsen, 

auto’s, tuinmeubilair en zelfs een 

fysieke aanval met verwonding 

(zie vorig wijkblad). Wethouder 

Baldewsingh is zich bewust van 

de zwaarte van zijn verantwoor

delijkheid voor de leefbaarheid 

van de stad, ziet eigenlijk geen 

oplossing van het probleem, 

maar zet zich in voor het 

beheersbaar maken van de over

last via genoemde actie. 

Echter: de heer Hogerhout van 

de Haagse Vogelbescherming 

zegt uit de jarenlange ervaring 

met deze meeuw te kunnen 

voorspellen dat deze actie geen 

resultaat zal opleveren. In de 

Oostduinen is al lang getracht 

via de omwisselingstruc de 

meeuwenpopulatie beheersbaar 

te houden. Maar er zijn slimme 

meeuwen die op hun beurt de 

omwisseltruc toepassen en dus 

toch een gezin stichten. Veel 

maakt het allemaal niet uit en 

het kost wel handen met geld. 

Zijn inzet is: het beperken van 

het voedselaanbod, dus geen 

etensresten op straat! Maar we 

moeten wel beseffen, zegt hij, 

dat het de mens is die deze 

situa tie heeft veroorzaakt. Ener

zijds is het de bebouwing van de 

Maasvlakte die de meeuw van

daar verdreven heeft, anderzijds 

zijn het de vossen die de duinen 

onveilig maken als broedgebied. 

En dit is een patroon dat overal 

ter wereld zichtbaar is: de mens 

verdrijft vele diersoorten uit hun 

natuurlijke habitat. Eigenlijk krij

gen we door de meeuwen een 

koekje van eigen deeg voorge

schoteld! En tja…, dat is dus niet 

zo’n smakelijk koekje.

Vooralsnog ziet het er naar uit, 

dat de dakwacht, zoals toege

past door bewoners van een 

aantal straten in de wijk, het 

meeste resultaat op gaat leveren. 

Hierbij wordt nesteling voorkó

men door het stelselmatig weg

halen van het begin van nestvor

ming, dankzij een gezamenlijke 

inspanning van de buurtbewo

ners. De onrust, veroorzaakt door 

nieuwe dakopbouw, schijnt ook 

te werken, maar dat is tijdelijk.

Verder kunnen de eigenaren van 

grote, hoge gebouwen, zoals 

Shell, Bronovo en flatgebouwen, 

waarop genesteld wordt, ook 

gewezen worden op hun verant

woordelijkheid voor de leefbaar

heid in de wijk: ook zij zouden 

hun daken moeten monitoren 

en nestvrij maken. De eerste 

brief met dit verzoek is al 

geschreven, wie volgt? Wellicht 

lukt het ons door een gezamen

lijke inspanning Benoordenhout  

meeuwluw te maken!

Hoe het ook zij, bewoners die de 

overlast willen melden en hulp 

van de gemeente willen inroe

pen, kunnen dat doen via de 

website www.denhaag.nl

Ook kan de klachtenlijn 14070 

gebruikt worden.

Het verhaal van de moedige 

meeuw met zijn blauwgroen 

gespikkelde eieren, kan nog niet 

worden afgesloten. Dus: wordt 

vervolgd!

Pita Bovée-Meijn

Water & Milieu
En de meeuw... hij wordt vervolgd

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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www.zorggroepderesidentie.nl

Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10

2597 GW  Den Haag

telefoon (070) 37 47 200

fax (070) 37 47 201

Je voelt je thuis
in woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny

De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny is 

prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout. Het kleinschalige Maison Gaspard de Coligny is 

verbonden met de Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag. Het Maison biedt de  

ouderen in de wijk een breed dienstenpakket aan op het terrein van wonen, zorg en welzijn:

•	 het	Wel	Thuis!	-	zorggarantieabonnement,	dat	welzijn	en	zorg	biedt	in	tal	van 

arrangementen

•	 het	extramurale	zorgteam	dat	zorg	biedt	aan	ouderen	die	zelfstandig	wonen

•	 de	psychogeriatrische	dagopvang	voor	ouderen	die	de	regie	over	hun	eigen	leven 

dreigen te verliezen

•	 somatische	dagopvang

•	 tijdelijk	verblijf	voor	ouderen	die	tijdelijk	zorg	nodig	hebben

•	 sociale	alarmering

•	 wijkbewoners	kunnen	gebruik	maken	van	ons	restaurant,	de	kapsalon	en	ons	uitgebreide	

aanbod van activiteiten en cursussen

Not Your Daughter’s Jeans ontwerpt jeans 

voor elke vrouw. Onze jeans hebben de 

perfecte pasvorm door het design en de 

unieke Lift & Tuck Technologie. Zo kan 

elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

alsof de jeans voor haar gemaakt is. 

Probeer nu en voel de pasvorm.

Not Your Daughter’s JeansNot Your Daughter’s Jeans

voor elke vrouw. Onze jeans hebben de 

perfecte pasvorm door het design en de perfecte pasvorm door het design en de 

unieke unieke 

elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG    TELEFOON 070 328 12 62    WWW.ELITEMODE.NL
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Wat een feest is het 

toch elk jaar weer 

om te midden van 

alle kinderen, groot 

en klein, van 3 tot 93, 

onze Koninginnedag 

te mogen vieren. Dit 

samenzijn van jong 

en oud, met daarbij 

de inmiddels zo ver

trouwde muziek van 

Perugia Four, vind ik 

steeds weer het 

leukst van het hele 

gebeuren. Schitte

rend is het ook om te 

zien hoe soms niet 

de kinderen zelf, 

maar hun ouders op 

de dekentjes staan te 

onderhandelen over 

hetgeen ze graag 

met een leuke ‘winst’ 

het huis uit wer

ken… De dag verliep 

weer uiterst relaxed. 

Weliswaar hadden 

we gehoopt op iets 

meer zon, maar de 

opkomst was weer 

prima ondanks die 

enkele regenbui 

 tussendoor. Graag 

bedank ik de winke

liersvereniging van 

het Willem Royaardsplein voor 

het mogelijk maken van deze 

viering. 

Eigenlijk beginnen we het alle

maal vrij vanzelfsprekend te vin

den dat we op het Willem 

Royaardsplein terecht kunnen 

en zelfs onthaald worden, maar 

dit jaar was dat plotseling hele

maal niet evident. Want bij de 

voorbereidingen bleek ineens 

dat de grootste enthousiasteling 

en organisator van dit feest, de 

heer C. van den Hondel, van 

wijnhandel Van Riel, al geruime 

tijd wegens ernstige gezond

heidsproblemen afwezig is. Wat 

misten we hem op de dag zelf 

dan ook! Met een grote kaart en 

bloemen als teken hiervan, 

hopen we enorm dat hij spoedig 

mag herstellen.

Toch is de dag wel mede in zijn 

stijl verlopen; dit vooral door de 

grote inzet van de heer W. van de 

Poll, die de zaken nu waarneemt 

in de wijnhandel. Voor tachtig 

klussen werd hij ineens inge

schakeld… Of hij ‘even’ de lieden 

van de Sportotheek kon opvan

gen, die het springkussen en de 

spelletjes zouden komen afleve

ren, de dag ervoor. Of hij voor de 

band ‘even’ kon checken of er 

eigenlijk wel voldoende stroom 

voor hen zou zijn, en ga zo maar 

door… Wouter, heel veel dank 

voor je enorme inzet, zowel voor 

als tijdens de 30ste!! 

Maar daar bleef het niet bij; met 

name Albert Heijn heeft deze 

dag fantastisch ‘uitgepakt’ voor 

onze kinderen! Aanvankelijk met 

spekjes, maar daarna met zelfs 

twee keer de afgesproken hoe

veelheid ijsjes…!! Net als vorig 

jaar had ik ook dit jaar weer veel 

hulp van de kinderen zèlf bij het 

uitdelen van al dat lekkers, 

bedankt jongens! Het was weer 

gezellig!

Tekst en foto’s Miek van Slooten

Jeugd & Jongeren
Koninginnedag 2010

Trapveldje voor onze 12/14-jarigen
Graag rectificeer ik hier mijn woorden van een eerder artikel dat 

ik ‘hangplek voor onze jongeren’ noemde. Deze term veroorzaakte 

(volstrekt begrijpelijk) veel onrust bij de bewoners van de Van 

Lanscroonstraat en die van de flat aan de Van Hogenhoucklaan. 

Na aanvankelijk bezorgde meningen draaide men bij, na de uitleg 

dat het slechts om een trapveldje voor 12/14jarigen zou gaan. 

Gelukkig was, op een enkeling na, iedereen vervolgens gerust

gesteld. Zo kwamen de bewoners erop uit dat ze hen best een 

trapveldje gunnen met van die lage pannadoeltjes. Op één per

soon na, ging iedereen daarmee welwillend akkoord. 

Afspraken kunnen worden gemaakt en nageleefd. Mocht echter 

blijken dat de jongeren zich niet aan de gemaakte afspraken kun

nen houden, zullen de doeltjes uiteindelijk worden verwijderd. Ik 

hoop van harte dat ik hiermee een eind heb kunnen maken aan 

de onduidelijkheden en wil alle bewoners bedanken voor hun 

ruimhartigheid. 

Miek van Slooten

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

E notaris@matzinger.knb.nl
I www.matzinger.nl

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

Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

Ook voor uw Gordijnen-Vitrage-
Slaapzakken-Dekens-Dekbedden-
Lakenpakketten-Huishoudwas.

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P

REMEDIAL TEACHING 
BENOORDENHOUT

Samenwerkende Remedial Teaching Praktijken

Emmy Koets  Inge Otten- 
Fernhout

Remedial Teacher/ Remedial Teacher/
Dyslexiespecialist Onderwijzeres

Van Nijenrodestraat 23 Waalsdorperweg 68
Den Haag Den Haag
06-10306837 06-10359546
eamkoets@planet.nl ingefernhout@planet.nl

nu ook yoga
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba
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Het Maerlant Lyceum heeft in 
het kader van de maatschap
pelijk stages (leerlingen van 
middelbare scholen doen 
deze nog vrijwillig, maar in 
2011 is het verplicht) een 
computercursus georgani
seerd voor oudere wijkgeno
ten. Deze kennismakings
cursus is een groot succes 
geworden. Stelt U zich eens 
voor: in het Maerlant, een 
hele grote moderne zaal, de 
media theek geheten, vijftig 
computerschermen, dertig 
leerlingen van de vierde klas 
en dertig ouderen, die inge

spannen achter de pc zitten. 
Alleen nu zijn leerlingen de 
leraren en de ouderen de 
leerlingen.
In vijf maal een uur kregen de 
ouderen de beginselen van 
de computerwereld onder
wezen.
Met rode konen, leesbrilletjes 
en aandacht volgden de 
ouderen de aanwijzingen van 
de leerlingen. Enthousiast 
waren ze. Een huisarts in 
ruste had een laptop van zijn 
kinderen gekregen, maar wist 
niet wat hij er mee moest 
doen. Nu wel! Een andere 

oudere wilde leren skypen 
met haar neefjes in Australië, 
zij bracht haar eigen laptop 
mee. En het lukt haar nu. 
Weer een ander wilde op 
internet de prijzen van auto’s 
en boten kunnen vergelijken. 
Zo heeft ieder zijn eigen 
wensen en belangstelling in 
deze cursus.
De leerlingen waren trots en 
groeiden in hun nieuwe rol, 
waarin zij aan ouderen iets 
nieuws konden leren.
Zoals een leerling zei: “ik had 
niet gedacht dat ouderen zo 
aardig konden zijn!” en een 
ander die dacht dat deze cur
sus oersaai zou zijn, maar dat 
was het alles behalve! Hij 
vond het cool en leuk om zo 
met de ouderen om te gaan.
De ouderen waren onder 
indruk van het geduld van 
deze jonge mensen.
Kijk, dat is nu het nut van 
deze cursus. Natuurlijk is het 
fijn dat een aantal oudere 
wijkgenoten nu de eerste 
beginselen van het 
computer gebruik hebben 
geleerd. Belangrijker is echter 
dat er meer begrip en waar

dering voor elkaar komt. De 
oudere voor de jongere en 
visa versa. Dat is dan ook het 
doel van de maatschappelijk 
stage.
Dat beide partijen deze cur
sus gewaardeerd hebben, 
blijkt wel uit het feit dat om 
een vervolgcursus is 
gevraagd door zowel de leer
lingen als de ouderen.
Die komt er dan ook en wel 
in het najaar. Wanneer is nog 
niet bekend.
Voorlopig gaat het Maerlant 
Lyceum dicht voor een ver
bouwing, die na de grote 
vakantie klaar moet zijn.
De leraren van de school die 
deze cursus hebben opgezet 
en begeleid, krijgen even 
rust. Zonder hun inzet zou 
een computercursus voor 
onze ouderen niet hebben 
plaatsgevonden.
Veel dank voor jullie inzet.

Tekst: Janneke Schaafsma

Foto’s: Liesbeth Annegarn

Ouderen
Jong naast oud

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Bakker & Luyt B.V.
        registermakelaar in assurantiën

 
voor een eigen-wijze aanpak

Wassenaarseweg 5 – 2596 CD  Den Haag
T 070 - 324 24 99 – F 070 - 324 24 98

info@bakkerenluyt.nl
www.bakkerenluyt.nl

       
3587969

 RN

Gespecialiseerd in:
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

Sumatrastraat 266a 2585 CX  Den Haag
Tel.: 070 - 3587969

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl

Zorg die bij u past!

Evita Zorg BV    Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag    (070) 314 1600
info@evitazorg.nl    www.evitazorg.nl

Er kan een moment komen dat u thuis 
hulp of zorg nodig heeft voor u zelf 
of een dierbare. Het is dan prettig 
dat u een bureau treft dat deze zorg 
levert volgens uw wensen. Evita biedt 
zorg die bij u past. Een vertrouwde 
medewerker op vaste tijden en dagen. 

Het zorgaanbod bestaat uit huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging, nacht- en 24-uurszorg, 
begeleiding, gezelschap en kraamzorg.

beauty and beads

Nieuw in Benoordenhout

beauty and beads

voor o.a. gelaatsbehandelingen, 

manicures en 

cosmetische voetbehandelingen

behandelingen op afspraak

Van Meerkerkestraat 16
2596 TN Den Haag

telefoon 06 - 508 777 66

www.beautyandbeads.net

GLOHECA
Vaccinatiecentrum en Medische keuringen

• RIJBEWIJSKEURINGEN BE voor 70+, 20 euro

• Grootrijbewijs- en taxi keuringen, duikerskeuringen.

• Reisvaccinatie goedkoper dan bij andere organisaties

• Reisadvies en vaccinatie door ervaren artsen

• Afspraak dagelijks maken, telefonisch of via de website

• Zaterdag en in de avonduren open 

• Korting voor Azivo verzekerden

Tel: 070-3627222, Apeldoornselaan 59, 2573 LC  Den Haag

voor meer info: www.Gloheca.nl
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De Commissie Belangen
behartiging Ouderen, kort
weg CBO, verzorgt een taak 
van de Wijkvereniging. 
Gemiddeld zeven leden ver
gaderen eens per twee 
maanden en zijn elk op hun 
eigen deelgebied actief. Het 
Zorg en Welzijnsoverleg, de 
kerken, het Stadsdeel, de 
Welzijns organisaties, 
belangen behartiging van 
gehandicapten en chronisch 
zieken in de stichting VoorAll, 
voorlichting voor senioren en 
gehandicapten enz. Op het 
ogenblik is Janneke 
Schaafs ma namens het wijk
bestuur lid van de groep. De 
CBO wordt voorgezeten door 
Eric Ebbink, ook al een 
bekende in de wijk vanwege 
zijn jarenlange vrijwillige 
inzet voor jong (Scouting) en 
oud (CBO).

De CBO onderhoudt namens 
de wijkbewoners contact met 
de gemeente, het stadsdeel
kantoor Haagse Hout, en vele 
organisaties en instellingen 
die op het gebied van de 
zorg actief zijn in onze wijk.

Sinds 1 januari 2007 staat de 
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning regelmatig 
op de agenda. Deze wet 
kwam in de plaats van een 
heleboel wetten die allemaal 
een deelterrein van de zorg 
voor gehandicapten en lang
durig zieken bestreken vanuit 
het rijk, zoals de AWBZ, de 
WVG enz. De gemeente heeft 
sindsdien de regie over een 
pakket van taken die ervoor 
moeten zorgen dat alle bur
gers zich zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen redden in 
de samenleving. 

De gemeente stelde daarvoor 
een plan op, zodat:
1  burgers zich zo lang moge

lijk zelf kunnen redden,
2  burgers gebruik kunnen 

maken van voorzieningen 
en informatie in hun eigen 
woonomgeving,

3  burgers die hulp nodig 
hebben een beroep kun
nen doen op professionele 
voorzieningen, bijvoor
beeld voor huishoudelijke 
hulp, een traplift, een scoot
mobiel. 

Elk jaar houdt de wethouder, 
nu Bert van Alphen (Groen 
Links), een gespreksronde 
met alle wijken apart, om 
wensen, suggesties en waar
deoordelen te verzamelen en 
antwoord te geven op vra
gen. Zo wordt de uitvoering 
van de WMO zo dicht moge
lijk bij de mensen gebracht. 
Op de website www. 
gemeentedenhaag.nl/wmo 
en www.wmodenhaag.nl 
vindt u veel informatie. 
Ook het loket Den Haag Op 
Maat van het stadsdeel 
Haagse Hout staat u graag 
met raad en daad terzijde. 
In de Ishop, die nu gevestigd 
is in het wijk en diensten
centrum Bezuidenhout, 
Joh. Camphuijsstraat 25, 
tel.: 347.72.97 kunt u met al 
uw vragen terecht. 
Ook kunt u het Gemeentelijk 
Informatie Centrum, telefoon 
14 070, benaderen met vra
gen waarop u nog geen ant
woord kon vinden. 
De gang van zaken wordt 
ook door de gemeenteraad 
regelmatig besproken 
Tijdens de uitzendingen van 

TV West kunt u dit zelf vol
gen. De CBO houdt al deze 
bronnen voor u bij. 
Via het wijkblad en tijdens de 
informatiemiddagen van de 
CBO in het Benoordenhuis 
houdt de CBO u nog meer in 
detail op de hoogte en krijgt 
u gelegenheid om te reage
ren. 
U kon onlangs ook uw stem 
bij de gemeenteraadsverkie
zingen en meer recent bij de 
landelijke verkiezingen uit
brengen op de partijpro
gramma’s die de diverse par
tijen uitbrengen, voor het 
eerst ook over het WMO
beleid voor de volgende vier 
jaren. Goed opletten dus! De 
WMO is ons allen een zorg. 

Gerda in ‘t Veld

Secretaris CBO

De WMO zal ons een zorg zijn, zeker!

Als inwoner van het Benoordenhout draag ik graag mijn steentje bij 

aan het verhogen van de “leefbaarheid” van de wijk onder het mom: 

“Kunst en cultuur is ook iets voor u”.

Den Haag biedt een boeiend, beeldend pakket aan culturele moge

lijkheden voor een breed publiek, dat moeten we als inwoners van de 

stad stevig omarmen.

Het één sluit het ander niet uit. Het doel van de wijkvereniging is 

onder meer het promoten van het wijkgebeuren en de inwoners uit 

de wijk te (ver)binden.

Daar zijn culturele activiteiten uitermate geschikt voor.

De commissie Cultuur bestaat uit Helene Hammerstein, Max Boek

holt en ondergetekende. Wij drieën zullen u regelmatig verrassen 

met een culturele activiteit afhankelijk van de programmering in 

samenwerking met de commissie Ouderen en/of Expats.

Loes Hartzema Campfens

Cultuur
Nieuwe commissie Cultuur

De commissie cultuur van de wijkvereniging nodigt u 
van harte uit om de documentaire “Gerard Fieret” te 
komen zien en wel op maandag 12 juli om  
20.00 uur in ‘t Benoordenhuis aan de Bisschop-
straat. Van harte welkom!

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Zij werd in 1942 geboren in Pengalen

nam in de buurt van Bandung, in het 

kort daarvoor door de Japanners 

bezette Nederlands Indië. Haar moeder 

werd spoedig daarna, met een dochter 

van 2½ jaar en de nieuwe baby opge

sloten in een reeks kampen. Haar vader, 

planter met een militaire achtergrond, 

was al krijgsgevangen toen zij geboren 

werd. Hij werd naar Japan overgebracht 

en daar in de mijnen tewerk gesteld.

Intussen vier jaar oud kwam de kleine 

Lettie met moeder en zuster in 1946 

naar Nederland, waar zij introkken bij 

haar grootouders aan de Waalsdorper

weg. Herinneringen aan “Indië” heeft zij 

niet. Zij zou, op twee korte perioden in 

het Statenkwartier na, haar hele leven 

in onze wijk blijven wonen. Zij groeide 

op als een typisch Benoordenhouts 

kind: de scholen Wolters en het VCL, 

hockeyster bij VCL en HHYC, tennisster 

bij Leimonias. In HHYC speelde zij in 

dames I en lang nog als veterane. Nadat 

zij rond 45 jaar oud met hockeyen 

stopte, werd zij tot de huidige dag een 

verwoed golfer. Op televisie volgt zij bij 

voorkeur golfprogramma’s uitgezon

den door twee speciale sportzenders.

Toen zij opgroeide, zag het Benoorden

hout er nog heel anders uit. Vanuit haar 

huidige woning aan de Ruychrocklaan 

wijst zij in de richting van Arendsdorp. 

Zij zag als jong kind de bouw van de 

buurt nu begrensd door Ridderlaan, 

Lanscroonstraat, Goetlijfstraat en Van 

der Houvenstraat, op een duinterrein 

dat voor de Woltersjeugd in haar tijd 

nog een favoriet speelgebied was. In 

haar eigen tuin, maar ook bijvoorbeeld 

in de achtertuinen van het flatgebouw 

aan de Van der Houvenstraat langs de 

Van Moersselestraat, herinneren oude 

dennenbomen nog altijd aan die tijd. 

Zij speelden ook nog op het terrein van 

het latere stadsdeel Clingendael en in 

Duinzicht. Daar verrees de Amerikaanse 

kerk als eerste bouwwerk, gevolgd 

door de nieuwbouw van het toenmalig 

Nederlands Lyceum, de vele flatgebou

wen en het Willem Royaardsplein. Dat 

alles waar vroeger de Haagsche Golf

club lag, met holes in de velden langs 

de huidige Else Mauhslaan en Cees 

Laseurlaan, met nog een hole aan de 

overkant van een grote vijver aan het 

eind van de Ruychrocklaan in het Park 

Clingendael waar ooit een uitzichttoren 

stond. Al direct in 1940 namen de 

Duitse bezetters bezit van het clubhuis 

van de golfclub, zo weet zij. Zij omring

den dat met bunkers en staken het aan 

het eind van de bezetting in brand. Bij 

de nieuwbouw van Gaspard kwam nog 

als fundament een grote bunker te 

voorschijn.

Haar ambitie was ooit veearts te wor

den, in ieder geval iets medisch, niet 

iets wat haar (van haar moeder 

gescheiden) vader voor een meisje 

nodig vond of financieren wilde, even

min als een andere universitaire studie. 

Daarom koos zij voor een opleiding 

heilgymnastiek en massage, groten

deels gevolgd aan de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding aan de Laan 

van Poot, maar beëindigd in een nieuw 

ingestelde opleiding in het Leids Aca

demisch ziekenhuis.

Na enkele jaren werkzaam te zijn 

geweest in een praktijk waar zij haar 

stage had gelopen, besloot zij zich zelf

standig te vestigen. Zo begon een 

werkzaam leven van meer dan veertig 

jaar met talloze patiënten verspreid 

over het Benoordenhout en aangren

zende stadsdelen. Deels bestaat dat uit 

vaak langdurige verzorging van men

sen thuis, verder in haar praktijk aan 

eigen huis. Zij bleef haar werk fulltime 

voortzetten na haar huwelijk met 

J.W. Canters, een twintig jaar oudere 

officier werkzaam bij de Marine lucht

vaartdienst. Zij kreeg drie kinderen: 

twee jongens die later actief zouden 

worden in de horeca, en een dochter 

die een fraaie carrière maakte als dan

seres, veelal in musicals, nog altijd 

betrokken bij de danswereld als 

choreo grafe, gehuwd met een onder

nemend impressario uit dezelfde 

wereld, wonend in Amsterdam.

Hoe kon iemand zo intensief en full

time werken, met tegelijk drie kinderen 

in zeven jaar tijd? Met hulp van werk

sters en oppaskrachten en later van 

haar gepensioneerde man, maar vooral 

ook door een uitgesproken organisato

rische regelmaat. Wie haar patiënt is 

geweest, weet het: Mevrouw Canters 

bel je, en dan krijg je een telefoon

beantwoorder met een nog altijd jonge 

stem: “Met Mevrouw Canters. Ik kan U 

op dit moment niet te woord staan. 

Maar als Uw naam en telefoonnummer 

inspreekt, dan bel ik binnen een half 

uur terug.” En dat gebeurt dan ook, met 

de regelmaat van de klok. Zoals zij ook 

haar werk met even grote accuratesse 

pleegt in te delen, zonder merkbare 

gevolgen voor hen die zij behandelt.

Thans, de 65 jaar gepasseerd en met 

meer dan veertig jaar stevige arbeid 

achter zich  zij is nog altijd een van de 

meest gezochte masseuses met alle 

kracht in haar geoefende handen  is zij 

begonnen haar praktijk langzaam af te 

bouwen. Maar niet zonder ad hoc 

behulpzaam te blijven voor hen die 

haar hulp zoeken en trouw aan vooral 

oudere patiënten die een geregelde 

behandeling nodig hebben, voor hen 

ook een lijn naar de levende wereld.

Natuurlijk, in een wijk met zoveel oude

“Mevrouw Canters houdt het hele  
Benoordenhout op de been”
Door H. Daalder

Het was, jaren geleden, een uitspraak van de arts Jaap Kuyper, nog altijd wo-

nend aan de Bachmanstraat. En het ging om mevrouw Lettie Canters, bekend 

fysiotherapeute die al ruim veertig jaar praktijk houdt in onze wijk.
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ren, is de vraag naar hulp van fysiothera

peuten groot. Maar wie oude exempla

ren van het wijkblad bewaard mocht 

hebben, kon daarin ruim 10 jaar geleden 

over haar lezen op het moment dat zij 

ophield met haar aan velen gegeven 

zwangerschapsgymnastiek. Zij begon 

daarmee in overleg met een gynaeco

loge in de gymnastiekruimte in Bronovo. 

Haar cursus raakte ook elders bekend. Zij 

kreeg het verzoek ook een internatio

nale groep te vormen voor vrouwen die 

in wezen vreemd stonden tegenover de 

Nederlandse prenatale zorg. Door haar 

lessen in zwangerschapsgymnastiek 

kent zij tal van leeftijdgenoten die intus

sen vaak al grootmoeder zijn geworden, 

naast jongere moeders. Vaak ook kent zij 

de kinderen die zij kregen. Met velen van 

die groep “moeders” heeft zij nog altijd 

contact, voortgezet met een kern die 

ook nu nog wekelijks een uur gymnas

tiek volgen onder haar leiding in de 

gymzaal van Wolters. De komende gron

dige verbouwing daar zal echter een 

eind maken aan de zo gewaardeerde 

wekelijkse samenkomsten van jaren aan 

deze groep, met elkaar verbonden door 

het wonder van het moeder worden en 

moeder zijn.

Er is in de wereld van de fysiotherapie 

intussen veel veranderd. Er is mede op 

basis van steeds gedifferentieerder 

onderzoek een oneindig aantal specia

lismen ontstaan. Wat zij in haar tijd en 

praktijk tot nu toe met stevige handen 

en gerichte oefeningen doet, is door 

veel fysiotherapeuten vervangen door 

vernuftige apparatuur. Daarnaast is bij 

anderen in het vak de nadruk meer 

komen te liggen op het aanleren van 

juiste houdingen en juiste bewegingen, 

met ook daarin verschillende scholen. 

Zelf echter is zij zich vooral blijven rich

ten op oefentherapie en massage: een 

steeds zeldzamer specialisme dat in 

veel opleidingen verdwenen is, maar 

stoelt op een geschiedenis van duizen

den jaren en een behandeling blijft 

waar velen baat bij hebben en houden. 

Zij, die eerder door haar behandeld zijn, 

weten haar steeds weer te vinden; of 

het nu gaat om een voorbijgaande spit, 

verlichting van chronische pijn, of het 

moeilijker worden van vitale bewe

gingsmogelijkheden.

Mevrouw Canters, een begrip, Benoor

denhoutse tot in de kern met een grote 

schare van hen die haar hulp zochten en 

zoeken, als gezegd al ruim veertig jaar. 

Iemand die niet abrupt, maar langzaam 

een einde begint te maken aan haar 

intensieve praktijk om meer tijd te heb

ben voor haar golf, haar kinderen en 

drie kleinkinderen, reizen en samen met 

hechte vriendinnen genieten van het 

vele dat Den Haag zo rijkelijk biedt aan 

alle vormen van cultuur en ontspanning. 

Om van haar eigen actieve sportbeoefe

ning niet te spreken.

Foto: H. Daalder.
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Een paar jaar geleden nestelden Edy en 

Deetje Korthals Altes zich in een appar

tement aan het einde van de Ruych

rocklaan. Hun grote woonkamer biedt 

een mooi uitzicht op park Clingendael. 

Kortom een plek waar tachtigers op 

een aangename manier hun oude dag 

kunnen slijten. 

Voor Edy is de derde levensfase echter 

niet de fase van rust, maar een periode 

waarin hij intens leeft en werkt. Van de 

woonkamer heeft hij een derde deel 

afgescheiden met een muur. In zijn 

werkkamer zit hij met de rug naar het 

raam te studeren en te schrijven. 

Het Instituut Clingendael vindt hij 

belangrijker dan het park. In april 2009 

werd daar zijn laatste boek aangebo

den aan de oud minister van buiten

landse zaken,  Ben Bot. “Spiritual 

Awake ning”, The Hidden Key to Peace 

and Security, Just and Sustainable Econo-

mics. A Responsible European Union. Zijn 

derde levensfase ervaart Edy als de 

mooiste periode in zijn leven, waarin hij 

als vrij mens kan zeggen en schrijven 

wat hij wil.  Dat is niet altijd zo geweest.

In 1986 nam Edy Korthals Altes ontslag 

als ambassadeur van Nederland in 

Madrid. Hij was toen 62 jaar. Zijn beslis

sing ontslag te nemen was geen 

op welling, maar een worsteling tussen 

zijn religieushumanistische levens

beschouwing én de steun die hij moet 

geven aan de voortdurende bewape

ning. De bewapeningswedloop stond 

begin jaren ’80 in het middelpunt van 

de belangstelling. De Russen kondig

den aan nieuwe SS20 raketten te wil

len plaatsen en de Amerikanen (NAVO) 

wilden reageren met de plaatsing van 

Persh ings en kruisraketten. Daar kwam 

nog bij het plan van de Verenigde Sta

ten om de defensie naar de ruimte te 

verplaatsen. Een idee dat de naam Star

wars kreeg. Dit voegde, volgens Kort

hals Altes, een nieuwe dimensie toe 

aan de wapenwedloop. Een wedloop, 

die naar zijn oordeel in een catastrofe 

zou kunnen eindigen. Daar kon hij naar 

eer en geweten geen verantwoordelijk

heid voor nemen. Toen hij ambassa

deur was in Polen tussen 1977 en 1980, 

had hij de gevolgen van de Tweede 

Wereldoorlog met eigen ogen gezien 

en de verhalen gehoord. ‘Nooit en nooit 

weer!’ was zijn conclusie. Bij het nemen 

van zijn beslissing uit de diplomatieke 

dienst te treden was zijn vrouw Deetje 

hem tot grote steun met haar opmer

king: “dat bij ingrijpende beslissingen 

het geweten de doorslag moet geven”. 

Uiteindelijk was het een aangrijpende 

droom in 1985, die hem over de streep 

trok. 

Interview

Edy Korthals-Altes: Mens of Marionet?
Door Herman Beltman

Foto: Gerhard van Roon.
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Met vervroegd pensioen gaan bete

kende voor Korthals Altes dus de daad 

bij het woord voegen!  Zijn geloof, dat 

hem tot het ontslag bracht, zette hem 

nu aan te strijden voor een wereld, die 

niet afstevent op oorlog, maar op vrede 

en gerechtigheid. Zijn ontslag als 

ambassadeur verantwoordde hij in een 

boek: MENS OF MARIONET, dat in 1987 

verscheen. In 1988 volgde “Een dure 

keizer zonder kleren”  over een achter-

haald veiligheidsbeleid”.

Korthals Altes vertelt dat zijn moeder 

van grote betekenis is geweest voor 

zijn levensbeschouwing. Zij stond er op 

jonge leeftijd alleen voor om Edy en 

zijn zuster Elisabeth op te voeden . De 

armoede, haar zwakke gezondheid en 

het moederschap trad zij tegemoet 

vanuit haar geloof. Haar inzet was radi

caal en een blijvende inspiratie voor 

haar zoon. Een inspiratie die hij verder 

ontwikkelde als student economie in 

Rotterdam en bij de Nederlands Chris

telijke Studenten Vereniging (NCSV). In 

de Kloosterkerk heeft hij een plek 

gevonden om zich op te laden en bezig 

te blijven met de vraag: “En jij, wat heb 

jij gedaan?”

Veel inspiratie heeft hij ook opgedaan 

in de Pugwash beweging, waarvan hij 

lid is. Deze beweging werd in 1957 

gesticht en probeert de ontwikkelin

gen in de natuurwetenschappen in ver

band te brengen met de politiek. In 

1995 ontving de fysicus Rotblat, één 

van de oprichters van Pugwash, de 

Nobelpijs voor de vrede als erkenning 

voor wat de beweging heeft gedaan.

De tijd na zijn terugtreden beschouwt 

Korthals Altes als de belangrijkste 

perio de in zijn leven. Naast de vraag

stukken van oorlog en vrede, houdt hij 

zich ook bezig met ontwikkelings

samenwerking, economie en milieu. Hij 

wordt onder meer  voorzitter van de 

sectie Internationale Zaken van de 

Nederlandse Raad van kerken en voor

zitter van de Europese oecumenische 

commissie voor ontwikkeling. 

Ondertussen raakt hij meer en meer 

overtuigd van de noodzaak tot geeste-

lijke heroriëntatie voor de oplossing van 

de problemen waar de wereld voor 

staat. Hij wordt voorzitter van de ‘World 

Conference of Religions for Peace’. In 

het bijzonder gaat zijn aandacht uit 

naar de rol van Europa in de wereld. 

Zijn opvattingen hierover legt hij vast 

in verschillende boeken: ‘Heart and 

Soul for Europe’ (1999), ‘Europa Ont

waak!’ (2001) en ‘Spiritualiteit  Nieuw 

leven in een verdord Europa’ (2002). In 

2009 verscheen zijn laatste boek ”Spiri

tual Awakening”, waarover hij op 24 mei 

2009 sprak met Annemiek Schrijver in 

het TVprogramma ‘Het Vermoeden’. 

De Europese Unie is destijds opgericht 

met economische motieven. Dat is 

onvoldoende, er moet ook een grond

slag zijn die voortkomt uit ons hart en 

onze ziel. Dat is niet alleen de mening 

van Korthals Altes, maar ook van de 

Fransman Jacques Delors, die van 1985 

tot 1995 voorzitter was van de Euro

pese Commissie. Onze cultuur is vast

gelopen, omdat we ons niet meer 

bewust zijn van onze wortels: het 

humanisme, het jodendom, het chris

tendom, de islam. De essentie van het 

leven is de liefde. De nadruk ligt echter 

op materie en consumeren. De verbin

ding met het hogere, het transcen

dente ontbreekt. We moeten over de 

schotjes van onze eigen groep en reli

gie heenkijken. Hij pleit voor een plat

form in Brussel, waarop de verschil

lende Europese godsdiensten en 

levensbeschouwingen zich bezinnen 

op de geestelijke levenshouding die 

nodig is voor de toekomst. Het gaat om 

de vertaling van de geestelijke grond

slagen naar de praktijk. Hij gebruikt 

daarbij termen als duurzaam, minder 

materialisme. Het is tijd voor een ‘wake 

up call’, vindt Korhals Altes.

ik@wijkbladbenoordenhout.nl
Heeft u ook wel eens een stukje naar het NRC gestuurd voor plaatsing op de achterpagina in de rubriek ik@nrc.nl?  

En is het niet gepubliceerd? Nu krijgt u nieuwe kansen. Het wijkblad roept u op om stukjes in te sturen voor de rubriek  

ik@wijkbladbenoordenhout.nl. De spelregels zijn vergelijkbaar met die voor ik@nrc.nl. 

Het gaat om korte stukjes van maximaal 120 woorden en 700 tekens (inclusief spaties). Hieronder geven we de spelregels 

weer. De redactie maakt voor ieder nummer een selectie uit de ontvangen stukjes. 

De spelregels voor de rubriek ik@wijkbladbenoordenhout.nl zijn als volgt:

•	 	Voor	publicatie	in	de	rubriek	ik@wijkbladbenoordenhout.nl	komen	waar	gebeurde	verhalen	in	aanmerking:	anekdotes	

uit eigen ervaring en observatie; 

•	 	Inzenders	verklaren	geen	inbreuk	te	maken	op	de	rechten	van	derden	en	vrijwaren	het	wijkblad	en	de	wijkvereniging	

van eventuele claims van derden; 

•	 	Maximale	lengte:	120	woorden,	700	tekens;	

•	 	De	redactie	behoudt	zich	het	recht	voor	ingezonden	bijdragen	te	weigeren,	te	redigeren	of	in	te	korten;	

•	 	Het	is	voor	de	redactie	fysiek	onmogelijk	te	corresponderen	of	te	telefoneren	over	de	stukjes;	

•	 	Inzenders	geven	automatisch	toestemming	voor	publicatie	van	hun	bijdragen	in	het	wijkblad	en	in	andere	uitgaven	van	

de wijkvereniging, op de website(s) van de wijkvereniging, opslag in het (elektronisch) archief en databestanden van de 

wijkvereniging Benoordenhout;

•	 	Er	wordt	geen	honorarium	betaald;	beloning	bestaat	uit	publicatie	in/door	het	wijkblad.	
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Wie Ad Patres kent, weet waar Ad Patres voor staat, 

namelijk: alles behalve standaard. Dat laat zij aan anderen 

over. Ad Patres zorgt dat uw uitvaart gelijk is aan uw 

leven. En als er bij u  bijvoorbeeld eerder een strijkorkest 

dan een cd past, dan zorgt zij daarvoor. En niets minder. 

Bel voor meer informatie met (070) 355 64 27 of ga naar 

www.adpatres.nl

Ad Patres, en de rest is standaard.

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

ZIJN LIEVELINGSMUZIEK OP CD?
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Your bridge to The Hague, 

right here in Benoordenhout

One cool spring evening in 1996, 

while driving through what 

would soon become their new 

neighbourhood, Sharyn van Ees

Cooper was asked by her 

husband, “So, what do you think 

of this neighbourhood?” “It feels 

like home!” she exclaimed. 

After months of ‘checking out’ 

many of The Hague’s 

neighbourhoods, Sharyn, an 

American recently married to a 

Dutchman and recently arrived 

in the Netherlands, found ‘home’ 

on the Burnierstraat in 

Benoordenhout. Little did she 

know then that it would be a 

good ten years later before she 

could truly make it, and the 

neighbour

hood, her 

home. [Since 

purchasing 

their home 

Sharyn and 

her family 

have lived in 

Kazakhstan 

and Vienna, 

and 

temporarily 

in Bezuiden

hout.]

Born and 

raised in the 

United States, 

Sharyn was in 

Vienna when 

she met her 

Dutch 

husband, 

diplomat 

Roelof van 

Ees, who had just arrived in 

Vienna for his first posting at the 

Royal Netherlands Embassy. As 

strangers their first encounter 

was on the street when he asked 

her for directions. A few weeks 

later via the cross circuits of the 

diplomatic/international 

community of Vienna, their 

paths crossed again. In 1994 they 

got married and moved to The 

Hague, Roelof as a ‘repat’ and 

Sharyn as a euphemistic ‘expat’.

Language & cycling, first steps 

towards discovery

Back then there were few 

services geared towards ‘expats’, 

nonDutch speakers making a 

home in The Hague. Newly 

arrived internationals then had 

to forge their own way ahead. 

For Sharyn this started with an 

intensive Dutch language course 

in the mornings and afternoons 

‘pounding the pavement’ to get 

to know her new city and in 

search of a house she could call 

home. It was months before an 

American friend finally 

persuaded her to get on a bike  

until then it was her feet that 

guided her process of discovery. 

For her, cycling had always been 

more of a leisure activity and 

Sharyn had to overcome her 

fears of sharing the busy roads 

with other city traffic.

It is no small irony that, in 

addition to all the other 

wonderful elements of 

Benoorden hout, Sharyn loves 

the fact that she can get almost 

everything done on her bicycle. 

Gone are the trepidations of 

cycling in traffic  a common 

feeling among the recently 

arrived in the Netherlands. “It’s 

funny. In Vienna everyone 

recognised me because of my 

huge white car while here my 

car stays parked in the street and 

I’m pretty much inseparable 

from my bike!”

It is not simply a house address 

which makes Benoordenhout 

home. It is a sum total of the 

many other details which gives 

one a sense of belonging, and 

which allow one to feel 

grounded and able to build a 

home. Benoordenhout has 

provided Sharyn and her family 

with countless opportunities, 

and pleasures. Her two youngest 

children attend the Dutch 

primary school Schoolverening 

Wolters. The children have taken 

tennis lessons at HTV and have 

been members at the judo 

school at Park WW, the 

Kinderkoorakademie at Aloyisius 

College and the Viotta youth 

orchestra at HML. Her 14year

old daughter, born in Bronovo 

Hospital, plays hockey at HDM.

The parks have been 

playgrounds for her children and 

provide a ‘breathtakingly 

beautiful’ backdrop for her 

jogging forays. And, with so 

much in close proximity, she 

bumps into familiar faces all the 

time and many of the local 

shopkeepers know her by name. 

Recognising and being 

recognised by neighbours 

creates a small town community 

feeling. It is also for this reason 

that Sharyn recommends 

attending the BIEB, particularly 

for newcomers. This way familiar 

faces get names and the process 

of making a new home is 

embarked upon.

Benefits for all

In her job as Editor of DenHaag.

com, the English language 

website of the Municipality of 

The Hague, Sharyn today is THE 

proverbial bridge for 

internationals living in The 

Hague. Having lived here as an 

expat, and returning as a repat 

she knows firsthand the 

information which needs to be 

provided in English. With her 

love for the city, she is bursting 

to reveal its hidden treasures to 

both its nonDutch speaking 

residents and visitors alike. 

The International Corner
Benoordenhout’s Internationals: a series highlighting internationals 
living in our neighbourhood, written by an international
By Deborah Valentine
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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As some of you may know, 

Mrs. Reinildis van Ditzhuyzen 

 expert on etiquettes and the 

Royal House and known from 

television  is a resident of our 

neighborhood. The Expat 

Committee plucked up the 

courage to ask Mrs. Van 

Ditzhuyzen to give a lecture on 

the subject of her last book 

titled “Manners in the 

Netherlands” and was very 

pleased that she accepted our 

invitation.

On Saturday 24 April , the lecture 

took place in the Benoordenhuis. 

Despite the marvelous, sunny 

weather that day, more than 40 

people attended the meeting. 

The group consisted of Dutch 

people as well as expats. 

In her lecture, Mrs. van 

Ditzhuyzen clarified that in many 

respects the ways and manners 

of the Dutch are quite different 

from those of other countries. 

But even more remarkable was 

her opinion that the Dutch are 

actually quite different from how 

they see themselves. 

Their directness is one of those 

features. Another example the 

lecture addressed was the Dutch 

habit to plan everything from 

cradle to grave, always checking 

the unavoidable agenda 

beforehand. The lecture also 

dwelled on the amount of 

kissing that goes on among the 

Dutch. Furthermore, attention 

was given to some typically 

Dutch words with their specific 

Dutch cultural identity, such as 

the words “polderen” (solving 

problems by consensus) and 

“gezelligheid” (a warm and fuzzy 

feeling). 

The lecture was very engaging, 

full of humor and illuminating 

for many of the participants. 

Considering the lively discussion 

and the reactions at the end it 

was a great success.

Wieneke Lisman

Manners in the Netherlands:  
a lecture by Mrs. Reinildis van Ditzhuyzen

Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!

Woensdag 23 juni Zomer/tuinfeest
Op woensdagmiddag 23 juni is voor alle bewoners en 
be langstellenden een zomer/tuinfeest. Aanvang van het  
feest is ca. 13.30 uur en rond 16.30 uur worden de  
activiteiten afgesloten. Toegang is gratis!

Dinsdag 29 juni Indische Soos
Vanaf ca. 13.30 uur staan er in de centrale hal kraampjes  
met Indische hapjes, Indische cadeauartikelen, sieraden en 
kleding. Om ca. 14.30 uur is er in de grote zaal een optreden. 
Deelname aan de gezamenlijke maaltijd is mogelijk!

Zondag 4 juli Zomerconcert
Zondagmiddag 4 juli om 14.30 uur in de grote zaal een 
 concert met zang van Henriette Klinkenbergle Grand met  
een klassiek getint repertoire, onder andere Italiaanse 
liederen(Aria Antique). Toegang is gratis!

Zaterdag 17 juli Zomerconcert Ricciotti
Het Ricciotti is een straatsymfonieorkest bestaande uit  
veertig studenten. Aanvang 14.30 uur in de tuin van  
Oostduin. Toegang is e 5, .

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u 
zich wenden tot Chris Harteveld, telefoonnummer 754.05.55 
of kijk op de website van wijkvereniging Benoordenhout:  
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Florence Woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijfstraat 5, 
Telefoon: 754.05.55
Oostduin biedt bewoners een activiteitenprogramma aan dat deels ook toegankelijk is voor wijkbewoners. 
Voor de komende periode zijn dat de volgende activiteiten:

Activiteiten in de wijk

Het wijkblad is een tweemaandelijks blad. Daartussendoor wil het bestuur van de 
wijkvereniging u ook op de hoogte houden van de gebeurtenissen in de wijk.  
U vindt dat nieuws op onze website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.  
De website is voor iedereen toegankelijk.
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www.VictoriaDenhaag.nl

Gebouw Cultura, Wassenaarseweg 20, 2596 CH ‘s-Gravenhage

Tel. +31 (0)70 346 96 46  Fax +31 (0)70 356 04 90

E-mail advocatuur: mail@mvg.nl

E-mail notariaat: notarissen@mvg.knb.nl

HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76
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In april was het dubbel feest bij 

tafeltennisvereniging SETT, 

zowel het eerste als het tweede 

jeugdteam (debuterend!) wer

den kampioen!

Beiden deden dat zonder neder

laag. In de laatste wedstrijd ver

sloeg SETT1 Taverzo uit Zoeter

meer met 82. SETT2 versloeg 

Phoenix uit Delft met 91.

Bijzonder was dat Linus Gerdes 

(Sett1), Ben Bediako(Sett2), Vin

cent Roijaards(Sett2) en Siebe 

Stinis(Sett2) in de hele competi

tie al hun partijen wonnen!

Beide teams promoveren door 

deze prestaties naar Pupillen B 

en de 4e klasse!

Als je denkt dit wil ik ook, dan 

ben je natuurlijk van harte wel

kom bij SETT.

We spelen op zaterdag van 

14:0017:00 uur en maandag van 

19:0023:00 uur.

Speeladres: Gymzalen van het 

Aloysius College

Oostduinlaan 50

2596JP Den Haag

Tafeltennisvereniging SETT 

bestaat al bijna 61 jaar. Zij is dé 

tafeltennisvereniging voor het 

Haagse Hout en biedt zowel 

prestatief als recreatief inge

stelde spelers de mogelijkheid 

om de tafeltennissport te beoe

fenen. Momenteel heeft TTV Sett 

bijna 40 leden en doet zij met 5 

teams mee aan de competitie 

van de Nederlandse Tafeltennis 

Bond (NTTB). Het eerste heren

team komt momenteel uit in de 

derde klasse van de NTTB afde

ling West. Voor meer informatie: 

www.ttvsett.nl

Werelddansen
In het voorjaarsnummer van “Health”, het orgaan zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea stond het volgende:

“DANSEN”
Bestaat er een leukere manier om in conditie te blijven? Door een uurtje dansen 
verbruik je net zoveel calorieën als tijdens een uur tennissen of stevig wandelen.
Bovendien gebruik je lekker veel verschillende spieren. Noem het maar een 
fullbody workout.

Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar dáár doen we het niet voor. We dansen gewoon omdat het zo gezellig en leuk is. We, dat zijn de 

leden van de Benoordenhoutse werelddansgroep. We gebruiken, de naam zegt het al, dansen uit heel veel verschillende landen. Dat geeft 

ook steeds weer een heel ander soort muziek, dat maakt het spannend. En omdat de meeste leden al wat ouder zijn zoeken we een beetje 

rustige dansen uit. En alles wordt langzaam en duidelijk uitgelegd, zodat iedereen kan meedoen, ook al heeft zij of hij nog nooit zoiets 

gedaan.

Nieuwsgierig? Kom dan eens kijken of, nog beter, meedoen. We dansen op

Maandagochtend

10.00 uur tot 11.45 uur

Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

Eerst nog wat vragen? Bel Sophia Poppe, tel. 0703 248 745

Junioren tafeltennisvereniging SETT 1 en SETT 2 KAMPIOEN!

Aan de boekentafel:
Reflecties bij 75-jarige Duinzichtkerk

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging van 10 mei jl., heeft de heer Boelens 

namens de kerkenraad protestante wijkgemeente DuinzichtkerkVredeskapel, de aanwezigen de bundel “Baken 

in de wijk” aangeboden. Deze bundel bevat reflecties bij het 75jarig bestaan van de Duinzichtkerk. Er is nog een 

aantal boekjes beschikbaar in ‘t Benoordenhuis.
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

e-mail info@kimmel.nl
internet www.kimmel.nl

algemeen +31 (0)70 3 249 249
fax +31 (0)70 324 40 02

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307



wijkblad Benoordenhout juni 201033

‘T BENOORDENhuIS
Maandag 12 juli om 20.00 uur

De commissie cultuur van de wijkvereniging nodigt u van harte uit om de documentaire “Gerard Fieret” te komen 

zien en wel op maandag 12 juli om 20.00 uur in ‘t Benoordenhuis aan de Bisschopstraat.

Gerard (Gerrit Petrus) Fieret werd op 19 januari1924 in Den Haag geboren en overleed op 22 januari 2009 in Den 

Haag. 

Beeldend kunstenaar, dichter en fotograaf Gerard P. Fieret werd in 2004 tachtig jaar. Voor het Fotomuseum Den 

Haag was dat een aanleiding om hem te eren met een grote retrospectieve tentoonstelling van zijn fotowerken. 

Gerard Fieret was jarenlang een bekende verschijning in het Haagse straatbeeld, hij was elke dag aan te treffen 

op zijn fiets met aan het stuur twee emmers duivenvoer. Zijn dagelijkse gang voerde hem langs circa dertig 

plaatsen waar hij zijn lievelingsvogels te eten gaf. Weinigen wisten dat in deze man een begenadigd kunstenaar 

schuil ging, die in 1992 de Ouborg Prijs van de stad Den Haag ontving. De afgelopen decennia is Fierets fotogra

fisch oeuvre onderbelicht gebleven, maar de laatste tijd neemt de waardering voor zijn foto’s toe, getuige een 

juichend coverartikel in het gerenommeerde Amerikaanse blad Art and Auction (febr. 2004), de hommage in het 

internationale fototijdschrift Eyemazing (voorjaar 2004) en de populariteit van zijn werk op veilingen in Amster

dam en New York. Frans Senf, een voormalig inwoner van Benoordenhout en begeleider van Gerard Fieret in zijn laatste jaren zal bij de voor

stelling aanwezig zijn. www.rogerarts.com/artists/fieret.htm

In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunstzinnige 

activiteit (muziek, beeldende kunst, theater, lezingen) zij als professioneel of als amateur organiseren binnen onze wijk.  

Het volgende nummer van het wijkblad verschijnt medio augustus 2010. U kunt de gegevens  voor dat nummer tot 

13 juli 2010 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Cult urele kalender

Bron: Fotomuseum Den Haag

WIllEM ROyAARDS-PlEIN
Op zaterdag 26 juni verzorgen de VrijdagAvondBlazers (VAB) vanaf 14.00 uur een open

luchtconcert op het Willem Royaardsplein. De VAB bestaat uit gevorderde amateurs en zal 

onder leiding van Willem Luijt (hoboïst bij het Metropoleorkest) een zomers programma 

met muziek van o.a. Gerhswin en Krommer spelen.

Het concert is bedoeld om aandacht te vragen voor de nieuwbouw van de Bernardus

school en de Inspecteur de Vriesschool voor verstandelijk gehandicapte kinderen, die 

naast de Amerikaanse kerk zal verrijzen. 

Rondom het concert zal de Bernardusschool verschillende spelletjes organiseren voor kin

deren. Het concert is gratis toegankelijk, maar uw donaties, die ten goede komen aan de 

nieuwbouw, zijn van harte welkom!

MARlOTKERK
Het laatste Driekoningenconcert van dit seizoen zal plaatsvinden op zondag 27 juni 2010 van 

15.30 - 16.30 uur met Kamermuziek door het Dwarsfluit Octet‘Blow up’met orgelmuziek en motetten. 

Het dwarsfluit octet is heel bijzonder gestemd; van “piccolo tot en met contrabas”.
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Hodie Mihi Cras Tibi
Begrafenissen Crematies

Hodie Mihi, Cras Tibi 

is gespecialiseerd in uitvaarten 

volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons 

archief worden vastgelegd.

Wij bieden een 

uitvaartverzekering en 

beschikken 

over rouw- en ontvangkamers 

in de gehele regio 's-Gravenhage.

24 uur per dag bereikbaar: 

070-3246651

est. 1934

Kantoor:  

Jan van Nassaustraat 110, 

's-Gravenhage

www.hodiemihi.nl
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van 

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over de 

tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit 

blijft slapen, dan wordt het tarief berekend tot het moment van 

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken 

beide partijen er nog eens op te wijzen, dat er duidelijke 

afspraken  moeten zijn over de tijd van thuiskomst en ook over 

het al dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het 

is voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 

Wouter van Alkemade 0641275762 ‘94 E F D

Fay van Baar 324 38 77 ’95 E X

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ’85 E

Frédérique de By 324 91 99 ’93 E

Christian le Clercq 326 82 05 ’85 D E

Doris Dateo 0643560935 ’91

Max Drabbe 0652660512 ’94 E S

Eline van Eechoud 0644098123 ’88 E X

Julie Fontein 326 44 44 ’94 E

Kikie Fontein 326 44 44 ’94 E

Robert Jan Hoos  328 08 00 ’87  E

Kaat Jongepier 328 34 88 ’92 E

Sabine Kouwenhoven 0610742935 ’95

Marc Latour 0643092027 ‘94 E F

Sophie Latour 0643092027 ‘96 E F

Heleen Luijt 0613185773  ’94 E

Pieter v. Nooten 328 12 43 ’89 E

Danah OlieDinsbach 328 23 82 ’94 E

Quentin Stikkers 0634318090 ‘95 E

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij mevr. M. van 

Slooten per sms op 0645444629 of per mail slooten@xs4all.nl

Verklaring tekens

E  ook engelstalig/english spoken, 

F  ook franstalig/parle francais,  

D  ook duitstalig/spricht deutsch, 

X  alleen in het weekend

S  ook spaanstalig

De prijs voor een Benoordenhoutje in 2010 bedraagt € 10,- voor 

maximaal 30 woorden, bestemd voor de wijkbewoners. Deze zijn 

niet bestemd  voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst 

kan alleen schriftelijk worden gedaan met contante betaling in 

een envelop met vermelding: “Benoordenhoutjes”, geadresseerd 

aan: Mirjam Kroemer, Sonderdankstraat 27 (afgeven),

Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag.

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot:

11 mei 2010. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  

zetfouten.

Gezocht: Buurtgenoot met groene vingers, die tijd en zin heeft om 

mijn kleine tuin (gras) bij te houden. Telefoon 324 23 16.

Gezocht: Iemand die samen met mij zo nu en dan Quatremains  

op de piano wil spelen. Mevrouw D. Janssen van Raay.  

Telefoon 385 58 93 of 0618820407.

Het jazzorkest “Perugia Four” (vernoemd naar het Umbria Jazz Festi

val) zoekt een ervaren bassist (liefst akoestisch). Regelmatig wat 

samen musiceren en optreden (zoals op de Koninginnedagen).

tel. 3246221/0651819939

Babysitters

Benoordenhoutjes

Zwart staat een pion voor en zijn vrijpionnen zien er erg sterk uit. Wit speelde nu het weinig 

voor de hand liggende 1.Tc3. Dit lijkt een blunder omdat de zwarte pion door kan lopen. 

Klopt dat?

Oplossing probleem 107: Zwart zette de kroon op zijn werk met 1.... Th5+! 2.Kxh5 Dh3+ 

3.Kg5 h6+ 4.Kf4 g5+ 5.Ke5 De6 mat. (ZambelliMaroczy, correspondentiepartij 1897)

Reacties op het schaakprobleem?: Waalsdorperweg 165, 2597 HT  Den Haag, 

of email: reinvast@hotmail.com

KuNT u SChAKEN ?
KOM EENS LANGS OP DE SCHAAKCLUB! Elke woensdagavond om 20.00 uur in het 

Benoordenhuis .

Inlichtingen: 070  324 82 75 of luijt.franke@planet.nl. Internet: scbenoordenhout.weblog.nl

Schaakprobleem 108 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
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Wijkvereniging Benoordenhout,
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Voorzitter:

mr. T. van Veen, tel. 324 74 45

Secretaris:

vacature

Penningmeester:

T.F. Huitema

Ruimtelijke Ordening:

mr. C.M.E. Buterde Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. W.E. Hoekstra, tel. 324 83 32

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

H.W. van Kimmenadede Laat de 

Kanter, tel. 324 79 55

Water en milieu:

ir. P. BovéeMeijn, tel. 326 29 33

Wijkblad:

mr. E.L. Annegarnvan 

Wijngaarden, tel. 324 92 06

Cultuur:

L. Hartzema, tel. 211 32 64

Jeugd en jongeren:

vacature

Wijkcentrum:

R.J. Feber, tel. 328 10 33

Belangenbehartiging  ouderen: 

J.A.M. SchaafsmaGeelen,

tel. 324 79 83

Expats:

mr. E.L. Annegarnvan  

Wijn gaarden, tel. 324 92 06

Ledenadministratie: 

Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

kroemer@kpnmail.nl

giro 3804427 t.n.v. Wijk

vereniging Benoordenhout

kosten lidmaatschap € 8, per 

jaar

Wijkcentrum ’t Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2596 XH,

tel. 324 05 72

Beheerder: mw. R. Heemskerk

Okhuijsen, tel. 0620 75 82 42

administratie:

C. Cohenvan der Torren

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkblad@wijkverenigingbenoor

denhout.nl

Advertenties: 

kroemer@kpnmail.nl

Contactclub Benoordenhout

(55+)

Voorzitter:

mw. R. de Bruin, tel. 328 24 77.

rinia.db@zonnet.nl

Secretaris:

vacature

Commissie Belangen-

behartiging Ouderen: 

E.J.A. Ebbink, Van Diepenburch

straat 6, tel. 324 92 18.

ericebbink@ziggo.nl

Diverse instanties
Zonnebloem, afdeling Benoor

denhout, tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout

Ivoorhorst 155, tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk:

mw. D. van der Hulst,  

tel. 347 72 97

Telefooncirkel:  

mw. J. Peters, tel. 347 72 97

Ouderenadviseur: 

mw. F. van Osch,  

tel. 347 00 41 of 0633 31 29 03

Consulent Steunpunt Mantelzorg:

Marjan Heeres, tel. 383 94 21, 

di. en wo. van 09.15 tot 17.00 uur, 

do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur  

16.00 uur. Spreekuur in Zieken

huis Bronovo, do. 16.00  

18.00 uur, tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus

10.00  11.15 uur, tel. 347 74 98

Ishop in het WDC Bezuidenhout,

Joh. Camphuysstraat 25,  

tel. 347 72 97.

denise.vanderhulst@ 

voorwelzijn.nl

Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Loudonstraat 95, 2593 RV

Den Haag, tel. 353 58 00

08.30  16.30 uur

Dienst Burgerzaken open:

Ma, wo, do, vr 08.00  14.00 uur

Di 12.00  20.00 uur

Klachten + meldingen contact

centrum, tel. 14070.

Ma  vr. 8.0020.00 uur

Klachten Raad Welzijn en 

Gehandicapten , tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/ 

353 41 29

Klachten overlast: tel. 353 58 56

Wijkopbouwwerk Benoorden-

hout

Stichting Boog, Westeinde 5153, 

2512 GV Den Haag, mw. Q. de 

Ranitz, tel. 312 12 31 of  

0619 03 06 91, ranqu@boog.nl

Politie

tel. 0900  8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1, 

2592 AA Den Haag, wijkagent: 

Ernst Käuderer (07.00  23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

tel. 020601 55 55 (mavr 09.15  

20.45 uur) fax 020653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH 

Den Haag, tel. 353 40 20

Openingstijden:

ma 14.00  20.00 uur

di  14.00  17.00 uur

wo 11.00  17.00 uur

do gesloten

vrij 11.00  17.00 uur

za 10.00  13.00 uur

bibliotheekbenoordenhout@ 

dobdenhaag.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag, dinsdagavond, 

woensdag en vrijdag middag

mw. A. Kolstee, tel. 324 79 20

Redubeth

Donderdagavond

H.W. de Wolf, tel. 386 04 90

Bridgegroep mw. van Mameren

Dinsdagmiddag

mw. F.C. van Mameren, 

tel. 324 84 57

Internationaal dansen

Maandagochtend

Sophia Poppe, tel. 324 87 45

Yoga

Vrijdagochtend

mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67

Schaakclub

Woensdagavond

W. Luijt, tel. 324 82 75

Patchwork

2e woensdagochtend van de 

maand,  

mw. Ph. Bennis, tel. 324 66 07,  

mw. T. Vleming, tel. 328 14 24

Orchideeënclub

F. Meeuwisse, tel. 079  341 76 50

Vogelbescherming

T. Haase, tel. 354 39 16

21 juni 2010 om  
19.30 uur:  

Presentatie Vervoer 
door Willem Hoekstra 

en Corine Buter



Aan- en verkoop Betrokken
Aan- en verhuur Concurrerend
Beheer Enthousiast
Taxaties Betrouwbaar

Van Heijnsbergen & Partners NVM-Makelaars b.v.

Scheveningseweg 126, 2584 AE  Den Haag

Tel.: 070-3066000 / Fax: 070-3066006

info@vanheijnsbergen.nl

www.vanheijnsbergen.nl

WO O N D E C O R AT I E

G R O O T  A S S O RT I M E N T

V E R F  -  B E H A N G  -  Z O N W E R I N G

G O R D I J N E N  -  V L O E R B E D E K K I N G

WIJ VERZORGEN HET LEGGEN VAN ALLE SOORTEN

VLOERBEDEKKING EN HET MAKEN VAN GORDIJNEN

BREITNERLAAN 8

TELEFOON (070) 324 63 41

www.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect georganiseerde, stijlvolle 
uitvaart met respect voor traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens 
uw persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde mede werkers 
kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 is sfeervol en geheel 
in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77



Wij maken het 
compleet

RS Drukkerij bv   Rijn 22 (Forepark)   2491 BG  Den Haag   T  070  413 08 00  info@rs-drukkerij.nl   www.rs-drukkerij.nl
RS Kopie bv  Weissenbruchstraat 1a   2596 GA  Den Haag   T  070  324 43 55  rsk@euronet.nl   www.rs-kopie.nl
 

Twijfel je of je iets wilt laten drukken of printen? 

Ben je niet zeker over de vormgeving van een product 

of vraag je je af op welke manieren iets afgewerkt kan 

worden? Dan ben je bij RS aan het juiste adres. Wij 

geven vrijblijvend advies in alle fasen van het productie-

proces en zorgen voor een goede en duidelijke 

communicatie. Met ons kan je alle kanten op. 


