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REDACTIONEEL 

Een langer redactioneel dan dat u gewend bent van de Gazet. Er is 
dit keer dan ook veel te melden vanuit de Redactie van uw blad.
Wij hebben ons zorgvuldig gebogen over de vraag: moet er wel een 
Gazet verschijnen in deze tijd van coronacrisis? Een wijkblad met 
wetenswaardigheden over de buurt en haar bewoners, zitten men-
sen daar wel op te wachten?
Ons antwoord op die vraag was vrij snel volmondig: JA. 
Juist in deze bizarre tijden leek het ons belangrijk om niet anders 
te zijn dan wat we zijn. Want wie weet hebben sommige lezers toch 

behoefte aan verstrooiing en afleiding, al zal het niet het bekende ‘Koningsnummer’ zijn, 
dat begrijpt u vast.
Het zijn tijden waarin veel verdriet, angst en onzekerheid heersen, daar hoeven wij het 
hier niet met u over te hebben.
Wat misschien wel de moeite waard is te vermelden is – en dat klinkt wellicht vreemd - is 
dat zo’n afschuwelijke situatie waarin wij ons bevinden, soms óók heel mooie dingen in 
gang kan zetten.
Nederlanders staan erom bekend. Zodra er crisis is, komen de vrijgevigheid en creati-
viteit bij ons naar boven en willen wij dienen, schenken en saamhorigheid tonen. Daar 
zijn wij heel goed in.
Dus werd er actie ondernomen. Ook in onze buurt.
Weet u dat er in Den Haag bijna 13.000 mondkapjes werden ingezameld in één dag tijd, 
en dat er 650 veiligheidsbrillen en 150 handschoenen werden ingeleverd bij het inzamel-
punt van Evita Zorg aan de Van Alkemadelaan? Er zijn maar liefst 2.000 mondkapjes 
pér dag pér ziekenhuis nodig en dan hebben we het nog niet eens over alle huisartsprak-
tijken, verpleeghuizen, thuiszorg en alle andere beroepsgroepen die voorzien moeten 
worden. 
Het ‘klapmoment’ was voor mij best ontroerend, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat 
er zoveel mensen in onze buurt gehoor zouden geven aan die oproep.
Wat bij mij ook ontroering teweegbrengt, zijn de diverse muzikale serenades die spon-
taan gebracht worden aan bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen. (o.a. het 
Uiterjoon, de Thuishaven, Bosch en Duin). Die mensen zitten werkelijk opgesloten op hun 
kamertje, zonder bezoek of activiteiten en kunnen zo toch genieten van liveoptredens of 
afgespeelde liederen die buiten het tehuis (gelukkig dikwijls ook nog in de zon) te horen 
worden gebracht. Mooi initiatief!
Een ander positief beeld wat ik niet snel zal vergeten is de rust op straat. Weinig verkeer, 
weinig herrie, weinig mensen. En dát op Scheveningen! Een zeldzaam verschijnsel (de 
stronteigenwijze mensen die tóch hutjemutje het strand op gingen even buiten beschou-
wing gelaten).
Er kon ook nog af en toe gelachen worden: weet u dat er een oude heer in Bologna, Ita-
lië, betrapt is op het uitlaten van een speelgoedhond aan een lijntje? Dit omdat hij an-
ders niet naar buiten mocht. Het is een heel triest bericht dat tóch een glimlach op mijn 
gezicht doet verschijnen.
En heeft u die dagen dat het zo mooi weer was wel eens naar boven gekeken? Een strak-
blauwe lucht, maar vooral een lucht bijna zonder vliegtuigstrepen! Dat komt helemaal 
nooit meer voor. Wederom een zeldzaam verschijnsel. Ik begrijp ook dat de CO2 uitstoot 
boven China en Italië aanzienlijk verminderd is. 
Ik krijg ook het gevoel dat de mensen die ik op straat tegenkom, aardiger zijn dan an-
ders. Er wordt gegroet, er wordt geknikt, het is alsof iedereen elkaar even wil laten we-
ten: ‘kop op, het komt goed’. 
Ik besef heel goed: deze positieve gevolgen wegen uiteraard totaal niet op tegen de el-
lende die het virus veroorzaakt, maar tussen al dat naars zie je soms tóch iets moois en 
daar mag ook best aandacht aan besteed worden.
Natuurlijk hebben wij als Redactie geen idee hoe de toestand zal zijn op het moment dat 
u deze Gazet in de bus ontvangt. Daar zit een periode tussen van tenminste vier weken 
teksten redigeren, opmaken, drukken, binden en verspreiden. In die periode kan er heel 
veel gebeurd zijn.
Ik ga ervan uit dat we het virus met z’n allen de kop in zullen drukken en dat we als 
buurt, als land en als wereld hier sterker uitkomen. Socialer, maatschappelijk bewuster, 
voorzichtiger. Noem mij een idealist, maar ik geloof daar echt in.

Veel leesplezier en pas goed op uzelf en op elkaar!
Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Recent is er onderhoud gepleegd in de 
Nieuwe Scheveningse Bosjes (20 hectare) en 
ontstond daar de nodige onrust over bij be-
zoekers. We hebben de groenbeheerder ge-
vraagd om een toelichting op het beheer in 
het algemeen en op wat er nu gebeurd is. 

Albert Jan van de Scheur, verantwoordelijk 
voor het bosbeheer bij de gemeente, geeft 
aan dat bij het beheer vanuit een aantal 
doelstellingen wordt gewerkt. Die doelstel-
lingen zijn optimalisatie van de belevings-
waarde, de natuurwaarden, de cultuurhisto-
rie, het ruimtelijk- en landschappelijk beeld. 
Door het nastreven van die doelstellingen 
moet de aantrekkelijkheid van de bossen 
toenemen. 

Die doelstellingen zijn geconcretiseerd in 
meetbare doelen. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gestreefd naar een percentage dikke (oude) 
bomen, een bepaalde hoeveelheid dood 
hout, een bepaalde samenstelling van het 
bomenbestand en het verkleinen van het 
percentage ongewenste soorten in de struik- 
en kruidlaag. De gemeente heeft geen doel-
stelling om een bepaalde hoeveelheid hout 
te oogsten, wel om meer houtvolume in het 
bos te krijgen. Beperkte afvoer en verkoop 
van hout draagt positief bij aan het beheer. 
Een doelmatig gebruik van het vrijkomend 
hout draagt bij aan een opslag van CO2, 
zorgt dat de bodem niet te veel verrijkt en 
heeft als bijkomend voordeel dat de kosten 
voor het beheer hierdoor worden verlaagd. 
Een overzicht van de meetbare doelen staat 
in de tabel hier onder.

De eerste meting van de doelen was in 2001, 
de laatste in 2011. Er is een volgende op-
name gepland voor 2021. Of de situatie dan 
verder verbeterd is, zal blijken. Veel vaker 

meten is niet zinvol. 
Om de doelen te be-
reiken zijn ingrepen 
nodig. Om meer en 
sneller dikke bomen 
te krijgen, moeten 
bomen worden vrij-
gezet door dunning. 
Om meer dood hout 
te krijgen moeten 
bomen gekapt of 
geringd. Om de sa-
menstelling van het 
bomenbestand te wij-
zigen, moet selectief 
gekapt worden en 
dat geldt ook voor de 
struik - en kruidlaag. Soms moet actief wor-
den aangeplant om een verandering te krij-
gen. Het vereist een consistent beleid over 
een zeer lange periode. De doelstellingen 
zijn soms strijdig met elkaar en dan moet 
een afweging worden 
gemaakt en gaat tij-
delijk het ene doel ten 
koste van het andere. 
Die afwegingen zijn 
van alle tijden. 

De Nieuwe 
Scheveningse Bosjes 
zijn in 1886 aange-
plant. Toen werd het 
eerste slingerpad aan-
gelegd van de Brussel-
selaan naar de Pomp-
stationsweg. Het doel 

was allereerst om verstuiving tegen te gaan, 
maar later ook om een aantrekkelijk scha-
duwrijk geheel te bieden. Alles moest uit de 
kast worden gehaald om het een succes te 

Waarom onderhoud Nieuwe Scheveningse Bosjes

maken. Er werden duizenden bomen aange-
plant, heuvels gemaakt en de bodem werd 
verrijkt met huishoudelijk afval. Alleen al 
4000 populieren en 3400 abelen om de aan-
plant te beschermen tegen de wind en het 

zout van de zeewind. Maar ook ruim 6000 
esdoorns, 17.000 eiken en nog vele andere 
bomen en struiken en ook ruim 5000 varens. 
Het bosje moest een attractie zijn voor bad-
gasten (Lees: 125 jaar Belgisch Park van P. 
Crefcoeur en J. van Pesch).

Het bos wordt het nog steeds intensief ge-
bruikt door wandelaars, hardlopers, ruiters 
en als hondenuitrengebied. Ook wordt er 
veel gespeeld in het bos, getuige de vele 
hutten die daar te vinden zijn. Bovendien 
bevindt zich aan de Badhuiswegrand het 
Atlantikwall museum en aan de noordkant 
de Scouting. Helaas zijn er de nodige vernie-
lingen wat er op duidt dat er ‘s avonds en ‘s 
nachts ook de nodige (ongewenste) activi-
teit is. 

Brusselselaan, onlangs gekapt hout

Het slingerpad door de nog vrij lage aanplant van bomen, ca. 1910



Het intensieve gebruik stelt 
hoge eisen aan de boomvei-
ligheid. Ongelukken wil nie-
mand. Daarom worden bomen 
langs de paden elke drie jaar 
gecontroleerd en wordt zo no-
dig actie ondernomen. Daarbij 
wordt dan alleen naar veilig-
heid gekeken en niet naar de 
andere doelstellingen. Daar-
naast worden er in een 5 jaars-
cyclus dunningen en andere 
ingrepen uitgevoerd, waarbij 
het bos in 5 afzonderlijke zo-
nes is verdeeld. Het beheer is 
geen absolute wetenschap. Er worden voort-
durende afwegingen gemaakt, waarbij het 
gewenste totaalbeeld bepalend is en niet 
de individuele boom: hier iets meer licht 
om de ondergroei te bevorderen, daar de 
groei van een boom bevorderen en daar wat 
meer dood hout. Na de ingrepen lijkt het al-
lemaal erg rigoureus, maar de ervaring leert 
dat na een of twee seizoenen er niets meer 
te zien is en nieuwe ontwikkelingen zich in-
zetten. Het blijft wel levend materiaal dus 
soms worden de gewenste ontwikkelingen 
niet direct bereikt en zijn nieuwe ingrepen 
in de 5 –jaarcyclus nodig. Er zijn natuurlijk 
ook tal van externe factoren die invloed heb-
ben op dat proces zoals droogte, activiteiten 
van mensen (extra paden), toevoeging van 
dierlijk materiaal (uitwerpselen van dieren) 
en bijvoorbeeld verrijking door stikstof uit 
de lucht. Dat maakt het boeiend maar weer-
barstig. 

Mensen denken soms dat niet ingrijpen be-
ter is en dat het dan vanzelf goedkomt. De 

ervaring ondersteunt dat idee niet. De vari-
atie neemt af, omdat sommige soorten dan 
gaan overheersen, zoals bijvoorbeeld de es-
doorn. 

Misschien is uw conclusie na het lezen van 
dit artikel, nu weet ik nog niets. Voor de 
mensen die graag meer willen weten zal 
Albert Jan op donderdag 25 juni, aanvang 
14.00 uur een rondleiding geven waarbij ter 
plekke wordt ingegaan op het beheer. Op-
gave is mogelijk via groenbeleid@denhaag.
nl. U wordt van harte uitgenodigd daar bij 
te zijn.

Benno Smit
Voorzitter commissie Groen BNS
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Geef uw emailadres aan ons door!

Beste wijkbewoners,

Informatieuitwisseling tussen u en de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen verloopt via diverse kanalen. We hebben natuurlijk 
de Scheveningen-Bad Gazet. Dan zijn er nog de muurkrant, de website, de etalage en de Scheveningse huis-aan-huisbladen.

Maar we hebben intussen ook een bestand met emailadressen waarmee we wijkbewoners snel en efficiënt kunnen bereiken.

Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om, we delen deze adressen niet, we “spammen” u niet met onnodige berichten.

Wel sturen we nieuwsberichten uit, en soms een oproep voor wat spontane extra handjes.

Wilt u ook opgenomen worden in dit bestand, geeft u dan alstublieft uw email-adres aan ons door.

Dat kan heel eenvoudig via: bnsscheveningen@ziggo.nl

1,5 meter afstand? 
Geldt gelukkig niet 

voor hondjes

Coronatijd



Coronatijd

Goud waard ?
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Coronatijd

Applaus voor het zorgpersoneel, 17 maart j.l., 20.00 uur

Boven: Roerstraat, foto Dick Teske.

Links: Van Lennepweg.

Serenades voor de 
bewoners van 

Bosch en Duin en 
de Thuishaven

Stil op Scheveningen.



Zo staat het in het coalitie akkoord.

“Een stad kan niet schoon, heel, veilig, soci-
aal, ondernemend en creatief zijn als bewo-
ners niet meedenken, meepraten en mee-
werken. Bewonersparticipatie is onmisbaar 
om de gemeente op het juiste spoor te zet-
ten en te houden: doen we de goede din-
gen, en doen we die dingen goed”.

Bewonersparticipatie kan natuurlijk op 
meerdere manieren, en de weg van de geor-
ganiseerde bewonersorganisaties is er maar 
één van. 

Op de site van de gemeente Den Haag 
wordt er het volgende over vermeld:
“Den Haag telt 52 gesubsidieerde bewoners-
organisaties. Samen vormen zij een bijna 
de hele stad dekkend netwerk. Per werkge-
bied (een wijk of een deel van een wijk) is 
er slechts één erkende en gesubsidieerde 
algemene bewonersorganisatie. De bewo-
nersorganisaties richten zich op bewoners-
participatie: de actieve betrokkenheid van 
bewoners bij zaken die hun directe woon- 
en leefomgeving betreffen. Bewonersorga-
nisaties zijn niet de enige groepen bewoners 
die zich in een wijk met bewonerspartici-
patie bezig houden. Ook andere groepen 
doen dat: actiegroepen, sociaal-culturele 
vrijwilligersorganisaties, belangengroepen, 
vrouwengroepen, jongerenorganisaties, ou-
derenorganisaties, migrantenorganisaties, 
enzovoorts. Bewonersorganisaties hebben 
wel een bijzondere positie. Zij richten zich 
op het algemeen wijkbelang. Dat betekent 
dat zij zich niet beperken tot een bepaald 
thema, een bepaald deel van hun werkge-
bied of het belang van een bepaalde groep. 
Door de breedte van hun insteek zijn de be-
wonersorganisaties voor de gemeente het 
eerste aanspreekpunt voor zaken die de wijk 
betreffen”.

De Gezamenlijke Scheveningse Bewo-
nersorganisaties (GSBO)

Scheveningen heeft negen bewonersorga-
nisaties, van Duttendel tot Duindorp, van 
Noordelijk- Scheveningen naar Duinoord. 
Samen zijn deze negen georganiseerd in het 
GSBO (de Gezamenlijke Scheveningse Bewo-
nersorganisaties). Het GSBO komt 4 keer per 
jaar bij elkaar en naast de bestuurders van 
de negen bewonersorganisaties schuiven 
er ook vertegenwoordigers aan van de ge-

meente en de politie. Met één vergadering 
bereiken zij zo direct heel Scheveningen.

Op de agenda van het GSBO staan de zgn. 
“wijkoverstijgende zaken”. Verkeersproble-
men, parkeerproblemen en stijgende zorg-
behoeften door vergrijzing, houden zich nu 
eenmaal niet aan wijkgrenzen. 

Een greep uit de gespreksonderwerpen van 
de meest recente vergadering: aanbod en 
locaties van scholen, de “woonagenda”, (be-
leid rondom “verkamering” en splitsen van 
woningen), plaatsing van de 5G masten, en 
jawel, daar zijn ze al weer: de vreugdevuren 
van 2020.

Kwaliteitseisen

Waar moet een bewonersvereniging aan 
voldoen? “Kwaliteit” betekent voor de ge-
meente het volgende, de bewonersorgani-
satie moet:
● een aanwijsbare achterban kunnen mo-

biliseren; 
● zich aantoonbaar inspannen om alle 

geledingen binnen haar werkgebied te 
bereiken, ook en juist de groepen voor 
wie de participatiedrempel het hoogst is; 

● initiatieven nemen om ontwikkelingen 
en verbeteringen in haar werkgebied tot 
stand te brengen;

● zich inspannen om bewoners juiste en 
volledige informatie te geven; 

● kunnen en willen deelnemen aan overleg 
met de gemeente en relevante derden; 

● bereid zijn tot samenwerking met ande-
ren (andere bewonersinitiatieven in de 
buurt/wijk, maar ook bv. ondernemers en 
winkeliersverenigingen); 

● op een democratische en transparante 
wijze besluiten nemen en standpunten 
bepalen

● verantwoording afleggen aan de wijk; 
● niemand uitsluiten en de rechten van 

derden respecteren

De Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen (BNS)

De BNS spant zich sinds 1990 in voor onze 
wijk. De werkzaamheden zijn verdeeld over 
diverse commissies. Groen, Verkeer en Ruim-
telijke Ordening, Welzijn, om er een paar te 
noemen.

Binnen deze commissies zijn weer werkgroe-
pen actief die zich richten op een bepaald 
onderwerp en bestaan vaak alleen zolang 
het onderwerp actueel is. 

De leden van de commissies brengen exper-
tise mee vanuit hun (vroegere) vakgebied, of 
zijn “gewone” betrokken wijkbewoners die 
zich willen inzetten voor de wijk. En dat al-
lemaal vrijwillig, de gemeente spreekt wel 
over “gesubsidieerde bewonersorganisaties”, 
maar meer dan een onkostenvergoeding en 
een jaarlijks vrijwilligersdiner zit er niet in!

Een aantal jaren geleden sprak toenmalig 
wethouder Baldewsingh over de noodzaak 
tot vernieuwing binnen de bewonersorga-
nisaties, ze waren naar zijn mening: “te man-
nelijk, te wit en te grijs”.

Met andere woorden: te veel bestuurd door 
blanke mannen op leeftijd. Bij de BNS zijn 
er in het bestuur en in de werkgroepen ook 
veel vrouwen actief. Maar blank en grijs zijn 
we inderdaad overwegend wel. Diversiteit 
wat betreft achtergrond hangt natuurlijk af 
van de wijk, dat is niet zo eenvoudig te ver-
anderen. En wat betreft het “grijs”, ouderen 
hebben nu eenmaal meer tijd voor vrijwil-
ligerswerk, maar jongere aanwas is zeker ge-
wenst. Met welke achtergrond dan ook, ie-
dereen is welkom, maar het is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het 
werk van een bewonersorganisatie, bijdra-
gen kan op veel manieren. Van kleine hand- 
en spandiensten, meewerken in een werk-
groep voor een specifiek probleem, tot het 
lidmaatschap van een commissie of een be-
stuursfunctie. 

Ik zou willen afsluiten met: loop eens bin-
nen in de wijkwinkel, of kom naar onze alge-
mene ledenvergadering, maar dat gaat nu 
even niet. Reageren via email kan natuurlijk 
wel : bnsscheveningen@ziggo.nl

Hetty van den Broek
Bestuurslid en penningmeester BNS

De gemeente kan het niet alleen
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Tussen 15 maart - 15 juli is het broedseizoen. 
Er vindt in die periode geen onderhoud aan 
bomen plaats. We hebben de gemeente ge-
vraagd om onze groencommissie tijdig op 
de hoogte te stellen van voorgenomen stap-
pen.

Betaald parkeren
Vele klachten maakten dat het bestuur in 
oktober 2019 een peiling over betaald par-
keren heeft gehouden in Wittebrug (Nieuwe 
Parklaan, Cremerweg, Wagenaarweg, Bad-
huisweg, Van Lennepweg). 66% gaf een 
voorkeur voor de invoering van betaald par-
keren aan. Zie voor details www.duttendel-
wittebrug.nl. In diezelfde periode bleek de 
gemeente Den Haag een formele meting 
over de feitelijke parkeerdruk te hebben uit-
gevoerd in de hele wijk, incl. Duttendel. Met 
een uitkomst van 79% bleef de score nèt 
onder de grens van 80% steken, de norm 
om te onderzoeken of betaald parkeren 
een optie is. Een delegatie van het bestuur 
toog naar de gemeente voor overleg. Het 

advies was om tijdens de e.v. Algemene Le-
denvergadering opnieuw te polsen. Bij een 
overtuigende meerderheid is de gemeente 
bereid een gedetailleerd onderzoek te star-
ten, waarna het formele traject tot concrete 
invoering kan starten. Al met al duurt zo’n 
traject minimaal 1,5 jaar.

Bestuursleden gevraagd
Maatschappelijk geïnteresseerd en betrok-
ken bij het wel en wee van onze wijk? Wij 
zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursle-
den. Met het officieel defungeren van Tom 
Ensink (onlangs verhuisd buiten de wijk na 
bijna 10 jaar voorzitterschap) èn de behoefte 
aan zichtbare communicatie en verbinding 
roepen wij kandidaten op om ons kleine, 
maar actieve bestuur te versterken. 
U kunt uw belangstelling kenbaar maken via 
secretaris@duttendelwittebrug.nl.

Marjon Margés
Wnd. Voorzitter & Secretaris|Portefeuillehouder 

Groen|Water-Evenementen

Naast de vaste activiteiten vinden bijeen-
komsten plaats die via de Nieuwsbrief wor-
den aangekondigd, bijv. om meningen te 
toetsen over ingrijpende onderwerpen (bijv. 
nieuwbouw, infrastructuur, parkeren). 
Indien u hiervan op de hoogte wenst te wor-
den gehouden, geeft u uw email adres door: 
secretaris@duttendelwittebrug.nl.

4 meiherdenking wordt een podcast
Wegens het coronavirus is de traditionele 
4-mei lezing op het Han Stijkelplein aan-
gepast. Die dag om 19.30 uur wordt op de 
website www.duttendelwittebrug.nl een 
podcast gepubliceerd rond het thema ’ver-
bondenheid’. Refererend aan de omstan-
digheden rond corona heeft podcastmaker 
Peter de Ruiter voorbijgangers in de wijk de 
vraag gesteld: ”Wat doe jij?”. Peter de Ruiter 
is de maker van onder meer de podcastse-
ries ’Oranjehotel in verzet’ en ’Coronacast’ 
www.luisterdoc.nl.

Hoge bomen vangen de wind
Wij ontvingen verontruste reacties op de 
voorgenomen kap van vier grote populieren 
rondom het kruispunt Pompstationsweg|Do
orniksestraat. De groencommissie heeft con-
tact gezocht met de gemeente en om ophel-
dering gevraagd. 
Dat leverde het volgende antwoord op:
‘Het kappen van de populieren is een onder-
deel van het populieren vervangingsplan 
Den Haag breed. De linten om de populieren 
geven aan dat de start van de kapvergun-
ning heeft plaats gevonden. Alle ins en outs 
zijn te vinden op www.denhaag.nl | selectie 
natuur en milieu. Of door te klikken op on-
derstaande link.
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/na-
tuur-en-milieu/groen-en-bomen/bomen/
vervangen-onveilige-populieren.htm# 

Hier is alle informatie omtrent de kap van 
populieren te vinden’. 

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

AGENDA met de vaste activiteiten:

1 april 2020 Algemene Ledenvergadering (ALV) – Oldeslo,  Gerrit Kasteinweg
4 mei 2020 4 meiherdenking – zie informatie hieronder
9 december 2020  Winterwijkconcert  Thuis in de wijk
9 januari 2021 Nieuwjaarsreceptie Clubhuis HLTC Leimonias,  Klatteweg 103

Drie van de vier te kappen populieren bij het Pompke



Sinds ons laatste bericht in het januarinum-
mer 2019 lijkt het erg stil te zijn geworden 
rond het bouwterrein van BEWI Vastgoed BV 
op de hoek Utrechtsestraat - Harstenhoek-
weg.
Intussen groeit er na de overhaaste sloop 
van panden welig (on)kruid en raakt het 
braakliggende terrein steeds verder vervuild 
met rommel die vooral van de nabijgelegen 
horeca afkomstig blijkt. Hoe zit dat nou, en 
doet de BNS niets aan deze schrijnende toe-
stand?

Na ons gesprek met wethouder Revis, waar-
van wij destijds verslag hebben gedaan, 
heeft deze aan BEWI te verstaan gegeven 
dat hun beginselaanvrage pas in behande-
ling zou worden genomen nadat zij met de 
BNS voldoende draagvlak voor een haalbaar 
plan zouden hebben gevonden. Hij advi-
seerde om daartoe via een mediator toch 
in gesprek te komen met de werkgroep van 
de BNS. Zulks is toen later ook geschied. Een 
belangrijke en gebruikelijke voorwaarde was 
echter, dat partijen zich - zolang men in ge-
sprek was - van publiciteit moesten onthou-
den. Nu het mediatietraject eind vorig jaar is 
afgesloten, en het eindrappport aan de wet-
houder onlangs is aangeboden, kan de stilte 
worden verbroken.

Op voorhand hadden wij gevraagd of het 
braak liggende terrein niet beter verzorgd 
en afgeschermd kon worden. Er zijn toen 
wildbloemen gezaaid, en het hek werd wat 
gefatsoeneerd. Van een voortdurende sur-
veillance is echter weinig gebleken.
In de periode april tot en met november 
2019 heeft de bemiddelaar gesprekken ge-
voerd met de ‘werkgroep Harstenhoekweg 
e.o ‘. Er zijn onder zijn leiding een viertal 
gesprekssessies gehouden tussen de werk-
groep en de heer R. Gromotka namens BEWI. 
Die waren erop gericht om partijen in het 
beste geval tot overeenstemming te bren-
gen over een (aangepast) bouwplan, dat 

enerzijds voldoende draagvlak zou kunnen 
krijgen van de bewoners en anderzijds de 
zakelijke belangen van BEWI voldoende zou 
bedienen.

Uitgaande van de bezwaren die bij de pre-
sentaties van het project, dat aan de inge-
diende beginselaanvrage ten grondslag lag, 

door wijkbewoners en omwonenden waren 
geuit, heeft BNS een voorstel gepresenteerd 

voor een alternatief. Het voorziet in het ver-
der achter de rooilijn plaatsen van de gevel-
wand Badhuisweg, waardoor open ruimte 
aan een monumentaal werkend plein als en-
tree van de badplaats kan ontstaan. De be-
bouwing kan dan bestaan uit twee gespie-
gelde volumes (Anna en Evaltheia gedoopt, 
verwijzend naar twee voormalige villa’s 
op deze plek), verbonden door een smalle 
transparante zone. Aansluitend bij de ge-
bouwde omgeving zou de maximale hoogte 
vier bouwlagen (ca. 12 meter boven straat-
peil) kunnen zijn. Bij lagere bouwkosten en 
efficiënter gebruik van het bruto vloeropper-
vlak (vergeleken met het beginselplan) kan 
het totale bouwvolume - en in het bijzonder 
de hoogte – binnen het vigerende bestem-
mingsplan passen, en kan zo dus op vol-
doende draagvlak rekenen.

Hoewel dit voorstel positieve reacties ople-
verde, werd het met vier bouwlagen door 
BEWI financieel niet haalbaar geacht; het 
moest voor hen dus hoger worden. BEWI 
was intussen wel van het plan van KOW Ar-
chitecten met drie gebouwen afgestapt, 
en had nieuwe uitgangspunten geformu-
leerd voor een complex dat weliswaar óók 
iets terug lag van de Badhuisweg, maar dat 
tengevolge van een veel groter aantal ap-
partementen zowel qua volume als wat 
de daarvoor noodzakelijke hoogte betreft 
weer ver buiten de grenzen van het bestem-
mingsplan zou geraken. De BNS hanteert 
het standpunt, dat in die mate afwijken van 
de grenzen van het bestemmingsplan met 

Van de werkgroep Harstenhoek e.o.
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Schematisch overzicht van het effect van ‘pleinvorming’ door de rooilijn aan de Badhuisweg terug te leggen 

en open ruimte vóór de bebouwing vrij te houden. 

Volumestudie, links het beginselplan volgens KOW Architecten, rechts het effect van achteruitplaatsen van het bouw-

volume en verlaging conform het bestemmingsplan.

Impressie van een mogelijke vormgeving volgens de uit-

gangspunten van BNS. Aandachtspunten zijn een mo-

numentale esthetiek, een inpandige parkeervoorziening 

en (rolstoel) toegankelijkheid van het gebouw.



Het autoverkeer wordt steeds druk-
ker in Den Haag. Dat loopt een keertje 
spaak. Daarom is de gemeente allerlei 
plannen aan het uitwerken om auto-
mobilisten een goed alternatief te bie-
den. Meer en beter openbaar vervoer, 
comfortabele fietsroutes en goede 
stallingsmogelijkheden. Dat is mooi. 
Maar het is onvermijdelijk dat ook ge-
keken wordt hoe het aantal auto’s te-
ruggedrongen kan worden. Niet alleen 
vanwege de luchtverontreiniging en 
de CO_ uitstoot, maar vooral vanwege 
de immense hoeveelheid ruimte die auto’s 
innemen – zowel rijdend als geparkeerd. 

De openbare ruimte zou toch primair leef-
ruimte voor ons allemaal moeten zijn, waar 
kinderen kunnen spelen, mensen elkaar kun-
nen ontmoeten, water en groen het klimaat 
bepalen. In plaats van de langsrazende auto’s 
en volgeparkeerde straten en middenbermen. 

We zullen met zijn allen in Den Haag moeten 
durven erkennen dat het onmogelijk gaat 
worden Den Haag als stad te laten functio-
neren wanneer géén maatregelen genomen 
worden. Daarbij moeten keuzes gemaakt wor-
den. We zullen het snel eens zijn over de eer-
ste prioriteit: auto’s die absoluut noodzakelijk 
zijn, moeten kunnen blijven rijden – denk aan 
de hulpdiensten, de loodgieter, de taxi, de 
ouderen/invaliden. De beperkingen moeten 
beginnen bij de forensen en toeristen. Bijvoor-
beeld: veel forensen en toeristen weten dat er 
ruime gratis parkeergelegenheid is in de buurt 
van tramhaltes, vanwaar men met de tram in 
vijf minuten in het centrum is, bij de werkplek 
of op het strand. Die parkeerplaatsen functi-
oneren dus als een onbedoeld transferium, 

waarvoor die auto’s wel twee keer per dag 
de hele stad doorrijden. Op die onbedoelde 
transferia zou betaald parkeren (beter woord: 
vergunningparkeren) moeten worden inge-
voerd. Forensen en toeristen kunnen beter 
buiten de stad op een transferium parkeren, 
waarvandaan men met snel en comfortabel 
OV naar het centrum kan reizen. 

Forensen en toeristen die ondanks die trans-
feria toch Den Haag inrijden, zouden gesti-
muleerd moeten worden in parkeergarages 
te parkeren, niet op straat. Om dit te bereiken 
moeten de straattarieven voor parkeren struc-
tureel (veel) hoger zijn dan in de dichtstbij-
zijnde parkeergarage. Bij festiviteiten of bij 
mooi strandweer is het sowieso onmogelijk 
om alle auto’s te accommoderen. Zodra alle 
parkeergarages vol zijn zou een veel stren-
ger “vol is vol” beleid welkom zijn, liefst al ter 
hoogte van Madurodam. Maakt u zich overi-
gens geen zorgen over uw eigen mogelijkhe-
den om thuis te komen: de verkeersregelaars 
laten bewoners van Scheveningen altijd ge-
woon door! 
Het grootste deel van Scheveningen heeft al 
vergunningparkeren. De ervaring leert dat 

sommige bewoners vooraf bezwaren 
hebben tegen het invoeren van vergun-
ningparkeren, achteraf blijkt de tevre-
denheid te overheersen. Dan ontdekt 
men dat men zelf voor een zeer be-
perkt bedrag een vergunning krijgt, en 
bovendien een bezoekersvergunning 
waarmee bezoek gratis kan parkeren, 
niet gebonden aan een maximumduur. 
Maar het belangrijkste is wel dat de stra-
ten dan niet meer volgeparkeerd wor-
den door automobilisten die niets in de 
wijk te zoeken hebben. 

Met al die extra inwoners die we de komende 
jaren krijgen, zal het aantal auto’s van bewo-
ners ook flink dreigen toe te nemen. Nu al zijn 
er wijken waar ondanks het vergunningpar-
keren een te hoge parkeerdruk is. ’s Avonds 
rondjes moeten rijden om tenslotte drie stra-
ten verder nog een laatste parkeerplek te vin-
den, is niet leuk. Willen we nu dat elke nieuwe 
bewoner ook een vergunning krijgt, zodat 
we voortaan nog verder weg een parkeer-
plek moeten gaan zoeken? Een alternatief kan 
zijn dat de gemeente nieuwe bewoners geen 
vergunning meer verstrekt, maar hen op een 
wachtlijst noteert. Is dat oneerlijk tegenover 
nieuwe bewoners? Of is dat wel acceptabel, 
omdat het natuurlijk openbaar bekendge-
maakt is, zodat mensen die een huis zoeken, 
het fenomeen wachtlijst mee kunnen laten 
wegen bij hun beslissing al dan niet in deze 
wijk een huis te kopen of huren. Net als de 
aanwezigheid van scholen, groen in de buurt, 
het strand om de hoek en al die andere fac-
toren.

Eveline Blitz 
(Vrienden van Den Haag en wijkbewoner)     

Meer lucht, minder auto’s
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puur economische motieven geen basis 
voor meer draagvlak vormt. Sindsdien zijn er 
nog twee sessies aan de economische haal-
baarheid gewijd.
Wij hadden BEWI gevraagd, aan te tonen 
waarom enig project pas vanaf 6 of 7 bouw-
lagen haalbaar zou zijn: de werkgroep had 
intussen van haar vierlaags model een 
bouwrekening samengesteld, die haalbaar-
heid aantoont. Het zou ook vreemd zijn, als 
je tegenwoordig geen lagere gebouwen 
meer zou kunnen ontwerpen!
Hoewel BEWI heeft getracht hun gelijk aan 

te tonen, kon het overlegde cijfermateriaal 
ons niet overtuigen. Helaas is het overleg 
daardoor ook niet meer op inhoudelijke 
plannen voortgezet, waar de werkgroep 
constructieve bijdragen juist had verwacht.
De bemiddelaar moest tot zijn spijt consta-
teren, dat – nu de meningen toch zo ver uit-
een blijken te bestaan – verder overleg wei-
nig zin meer had. 
De werkgroep heeft zich intussen - naast het 
door ons mede ondertekend verslag dat de 
bemiddelaar aan de wethouder heeft aan-
geboden - met een brief over de stand van 

zaken tot wethouder Revis gewend. Wij ver-
wachten hierover binnenkort met hem in 
gesprek te komen over vervolgstappen.
Tijdens het afronden van dit artikel voor de 
Badgazet bereikte ons het trieste bericht dat 
onze gesprekspartner bij BEWI Vasgoed B.V. , 
de heer R.H.L. Gromotka, op 3 maart is over-
leden. Welke consequenties dit verlies voor 
de projectontwikkeling zal hebben, is ons 
nog onbekend.

        Paul Crefcoeur, 
Werkgroep Harstenhoekweg e.o., 

Commissie VRO

I N G E Z O N D E N



’Dat gaat ’m niet worden, een bunker, daar 
kan je niks mee.’ Dat zei de makelaar, terwijl 
Wanda Plantinga, kunstenaar, en haar Ame-
rikaanse echtgenoot Andrew vanuit een zo-
juist bezichtigd appartement in flatgebouw 
Dennehove aan de Badhuisweg stonden te 
turen naar dat wonderlijke bouwsel. ’Wat is 
dat?’ had Wanda gevraagd. ’Daar wordt een 
villa gebouwd op een bunker’. Maar dat was 
nu juist wat het stel interessant vond, waar 
ze naar op zoek waren! Iets waar je wat van 
moet maken, waar je creativiteit in moet ste-
ken. Iets wat paste in hun afwisselende en 
avontuurlijke leven. ’Ik geloof dat de bunker 
met villa te koop staat’, had de makelaar nog 
gezegd.

En zo is het gekomen. Andrew, geïnteres-
seerd in historie, viel voor het idee van wo-
nen boven op een bunker, hij vond het stoer. 
Wanda was onder de indruk van de prach-
tige ruimtes en het vele licht in de villa in 
contrast met het grijze beton en de duister-
nis van de bunker. En dat zomaar hoog tus-
sen de bomen, je kon de eekhoorntjes zien 
vanuit je raam, je waande je in een boom-
hut. En dan lag het huis ook nog aan die 
mooie weg die afkoerst op het Kurhaus met 
het strand en de zee daarachter. Wat wilden 
ze nog meer, na jaren wonen in 
het centrum van Londen! 

Een huis bouwen op een bunker is 
niet ongewoon in Den Haag. In de 
jaren 50 gebeurde dat al een aan-
tal malen in het Benoordenhout. 
Hoewel na de oorlog de urgentie 
hoog was om de sporen van de 
Duitse bezetter zoveel mogelijk uit 
te wissen, hield men wel rekening 
met de kosten, sloop was duur. 
Dus bunkers in parken en natuur-
gebieden hadden geen prioriteit 
bij de afbraakplanning, ze ston-
den minder in de weg. En toen de 
pijnlijke herinnering wat begon 
weg te ebben, bleek er bovendien 
belangstelling voor te ontstaan, 
zowel bij overheidsinstanties als bij parti-
culieren. Het waren goede opslagruimtes 
geschikt als garage, een botenhuis, of wijn-
kelders met een constante temperatuur van 
18 graden. 

In 2003, een vijftigtal jaar later, kocht een 
particulier de al tijden leegstaande bunker 
aan de Badhuisweg, om een villa op te bou-
wen. Echter niet zonder voorwaarden van 

de gemeente: de villa 
moet duidelijk een he-
dendaagse toevoeging 
zijn en aansluiten bij het 
feit dat hij op een bun-
ker wordt gebouwd. Dat 
heeft de architect goed 
vertaald, villa en bunker 
vormen duidelijk een 
geheel terwijl de ver-
schillen ook benadrukt 
worden.

We zitten in de woon-
keuken aan de eetta-
fel, ik kijk mijn ogen uit 
naar de ruimte, naar het 
immense terras, het uitzicht wat zich voor 
je neus ontvouwt. Nu het winter is en de 
bomen kaal, zie je die leuke groene bankjes 
boven op het van Heurnduintje, een prach-
tig doorkijkje. Natuurlijk moet ik de vraag 
stellen: ’Is het niet eng, wonen bovenop een 
Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog?’ 
Wanda: ’ik geloof dat kwaad, of goed, nooit 
alleen staat. Als de bunker het kwaad is, dan 
moeten wij in dit huis er iets goeds van ma-
ken. Dan is goed en kwaad in evenwicht. 
Misschien heb ik dat geloof overgehouden 

aan mijn Balinese achtergrond. Mijn groot-
moeder komt van Bali. Daar geloven ze in 
het goed én het kwaad. Dus van iets naars 
iets moois maken leek ons een goed plan.’ 

’Gebruiken jullie de bunker ook? Ik las in 
de Scheveningsche Courant uit 2007 toen 
de villa te koop kwam, dat het ’’een goede 
plek is om je schoonmoeder op te bergen”, 
flauwe grap.’ Wanda: ’Mijn schoonmoeder 

heeft er inderdaad geslapen, zij vond het 
prima, het is er doodstil. Wij hebben er een 
gastenverblijf gemaakt. Want hoe mooi ons 
huis ook is, het is niet groot voor een gezin 
met drie kinderen. Dus we hebben de ruimte 
nodig. Ik heb er ook mijn werkplek, mijn gra-
fische pers staat daar, om mijn etsplaten of 
linosneden af te drukken. Maar, het is niet zo 
makkelijk er iets moois van te maken, hoe 
doe je dat met zoveel beton en geen dag-
licht. Het is een langdurig denkproces. Toen 
wij de bunker kochten, waren de muren wit 

geschilderd, het leek net een kelder. Ik wilde 
de originele kleur van de bunker terug, juist 
het bunkergevoel behouden. Dat geldt ook 
voor de buitenkant, waarop de door de Duit-
sers geschilderde ramen na 75 jaar nog altijd 
zichtbaar zijn. Die camouflage was bedoeld 
om in de oorlog de bunker in het straatbeeld 

Wonen op een bunker
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Let op de geschilderde ramen op de muur van de bunker

De bunker in de jaren negentig, overwoekerd door klimop

Werkplek in de bunker met stalen deur



Ruim twintig vrouwen uit de Protestante 
kerken op Scheveningen hebben in januari 
en februari honderd kledingstukken ge-
breid voor dak- en thuislozen. Deze zijn op 
dinsdag 25 februari overhandigd aan Cathy 
Delhanty, initiatiefneemster van Wool for 
Warmth. Via deze stichting komen alle zes-
tig sjaals, dertig mutsen, een aantal sokken 
en kindertruitjes bij de dak- en thuislozen in 
Den Haag terecht. “Het is echt geweldig hoe-
veel jullie in korte tijd gebreid hebben”, zei 
Delhanty. “Hier kunnen we heel veel mensen 
blij mee maken”. 
 
Een klein groepje belangstellenden begon in 
januari met het breien van mutsen en sjaals, 
maar met de week werd de groep en het en-
thousiasme groter. Vrouwen van de Nieuwe 
Badkapel kwamen samen met vrouwen van 
de Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de 
Oude Kerk. Ook werden er thuisgemaakte 
sjaals gebracht en werd wol gedoneerd. 
Sommige breisters kwamen zelfs uit Zoeter-
meer naar Scheveningen om mee te doen. 
 
De groep in de Nieuwe Badkapel is niet de 
enige die breit voor dak- en thuislozen. In 
en rond Den Haag zijn ongeveer zeventig 
groepen actief met het breien voor Wool for 
Warmth. 
 

Het begon nadat een 
vriendin van Delhanty 
overleed aan borst-
kanker. Zij schonk haar 
wol aan Delhanty. Niet 
een paar bollen, maar 
negen vuilniszakken 
vol. “Doe er iets goeds 
mee”, had haar vriendin 
gezegd. En zo begon 
het breien voor dak- en 
thuislozen. Eerst met 
een eenling die breide, 
nu dus zo’n zeventig 
groepen in Den Haag 
en omgeving. Delhanty: 
“We willen de dak- en 
thuislozen iets warms 
geven, gemaakt door 
een stadsgenoot. Iets nieuws voor mensen 
die vaak niet iets nieuws kunnen kopen”. 
 
Eerst wil Delhanty ervoor zorgen dat de dak- 
en thuislozen in Den Haag een warme muts 
en sjaal krijgen. Daarna is haar doel om alle 
bijna 40.000 dak- en thuislozen in Nederland 
te bereiken met Wool for Warmth. 
 
Nu heel Nederland wordt opgeroepen om 
thuis te zitten, breien wij ook nog even door 
voor de dak- en thuislozen. Wilt u ook mee-

doen? Dat kan! Als de maatregelen van de 
overheid wat versoepeld worden, zullen 
we weer bij elkaar komen om alle thuisge-
maakte breiwerkjes bij elkaar te brengen. 
Mocht u daarvan op de hoogte willen blij-
ven, stuur dan een e-mail naar: hanneke.
kuipers@gmail.com. Mocht u nog wol of 
breinaalden hebben die u niet meer ge-
bruikt, dan kunt u die bij te zijner tijd ook bij 
haar kwijt.

Marit Berssenbrugge 
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100 mutsen, sjaals en sokken gebreid voor dak- en thuislozen in Den Haag

te laten opgaan. De verkoper 
wilde hem overschilderen of met 
klimop laten begroeien, dat heb 
ik allemaal hersteld.’ 

We nemen een kijkje in de bun-
ker, een voormalige munitie-
bergplaats (lees Badgazet 259). 
De buitenmuren zijn drie meter 
dik, het dak 3,5 meter gewa-
pend beton, een constructie die 
bestand is tegen voltreffers met 
vliegtuigbommen van 750 kg. 
Hij is verdeeld in vier grote ruim-
tes, voor het separaat opslaan van 
verschillende soorten munitie. De toegangs-
deuren zijn van zwaar staal en ruim een me-
ter breed. Wanda heeft goede verlichting 
aangebracht, de meeste ruimtes zijn in ge-
bruik. Waaronder ook een cinema, onlangs 
ingericht voor haar puberdochter, die graag 
wil chillen op afstand van haar ouders. Ook 

staat er nog de oorspronkelijke generator 
voor het opwekken van elektriciteit, gigan-
tische zware machinerie. We lopen de hele 
bunker door, hij is zo groot, ik ben meteen 
verdwaald.

Ik ben er stil van. En – eerlijk gezegd – blij als 

ik, uit het beton en de stilte, weer buiten ben 
en de vogels hoor fluiten. Het is toch wen-
nen.

Inmiddels wonen Wanda en Andrew met 
hun drie dochters en hond alweer negen 
jaar in dit uitzonderlijke object. Eigenlijk 
wordt het voor hen weer tijd om de biezen 
te pakken, de wijde wereld in te trekken 
naar een nieuw doel. Maar zoiets als deze 
woonplek laat je niet zomaar achter je, het is 
een beleving die zich steeds meer verdiept. 
Wanda: ’Bij het zien van de bunker beseffen 
we telkens weer hoe gelukkig we zijn om in 
vrede te leven, in zo’n fantastisch land.’

Eeke Crabbendam

Als u een herinnering heeft aan de muni-
tiebunker in de jaren 80 of 90, laat het ons 
weten

Plattegrond van de munitiebunker, vier grote ruimtes 

en twee toegangsdeuren

Vrouwen van de PKN-kerken op Scheveningen overhandigen 100 kledingstukken voor 

dak- en thuislozen in Den Haag aan Cathy Delhanty (zittend in het midden), initiatief-

neemster van Wool for Warmth.
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Met zeven zijn ze, de Hogewindjes. Een leuk, 
sprankelend gezin. Twee werkende ouders 
en vijf kinderen. Altijd leven in huis. Maar 
hoe zou dat nú zijn, in coronatijd? Het is 22 
maart, de scholen zijn een week gesloten. Ik 
vraag het Petra.

Wat komt als eerste in je op bij deze nieuwe 
situatie? Ik vind het best zorgelijk. De kwets-
baarheid om ons heen, de opa’s en oma’s. Ik 
ben minder bang voor het gezin. 

Hoe anders is alles nu thuis? Frits moet ge-
woon werken in het ziekenhuis, dus ik ben 
de enige thuiswerker. Ik probeer mijn werk 
te combineren met de kinderen met verschil-
lende leernivo’s. Wat ik voortdurend hoor is, 
mam, kan je me helpen! Françoise zit op het 
gym, krijgt college via de laptop. De jongens 
zitten in groep 8, hebben laptops meegekre-
gen om huiswerk te maken, heel mooi, maar 
dan is het gamen wel dichtbij. De kleintjes krij-
gen ook opdrachtjes maar hebben een span-
ningsboog van twee minuten, dus zit ik er 
naast. Maar dan zie ik uit mijn ooghoek de jon-
gens alweer gamen. En de appjes vliegen door 
de huiskamer, vraagjes van klasgenootjes, ik 
kan de opdracht niet vinden, heb jij het be-
grepen: de hele dag gaat het van pling pling. 
Ik voel me net een politieagent, de afleiding 
is zo groot. Eigenlijk gaat het gewoon niet, al 
die verschillende nivo’s. Nee, de eerste week is 
niet zo goed gegaan. Een tijdje geleden las ik 
het verhaal van een Nederlandse die in China 
woont en haar kinderen thuisonderwijs moest 
geven. Ik dacht toen, dat zou ik nooit kunnen. 
Twee weken later zitten we in dezelfde situ-
atie. 

Hoe vinden de kinderen het? In het begin wel 
spannend, maar na een dag was dat eigenlijk 
al voorbij, de wereld wordt heel klein. Ze zijn 
ook gewend om veel te sporten. Dat gebeurt 
niet meer op straat, al mag men nog wel naar 
buiten. Dus doen ze alles op het postzegeltje 
achter het huis. Rein is ontzettend druk, raakt 
door het dolle heen als hij niet naar buiten 
kan. Laatst hebben we met de hele familie ge-
gymd met Nederland in Beweging op de TV. 
Vriendjes missen ze niet zo, ze kunnen toch 
de hele dag contact hebben via social media. 
Françoise vindt het wel een beetje saai om in 
haar eentje te leren. Dus dan komt al gauw de 
vraag: mam, kan je me helpen! Rein van 4 jaar 
is degene die iedereen bij de les houdt, zegt 
bij alles: goed handen wassen! Vraagt bij alles: 
krijg je hier corona van? Kennelijk heeft de juf 
hen goed geïnstrueerd. 

Hoe is het contact 
met school? Eigenlijk 
is alles heel goed ge-
regeld. Vanaf dag 1 
stonden er opdrach-
ten op de computer, 
ongelofelijk. Fran-
çoise heeft echt 8 
uur per dag les met 
de docent op het 
scherm. Huiswerk 
wordt ingestuurd en 
nagekeken. 

Hebben jullie een 
dagschema ge-
maakt?  We hebben 
niet een vast plan 
gemaakt. We doen 
wat we kunnen. De oppas kan niet meer ko-
men vanwege corona. Je wilt de kinderen 
niet alleen thuis laten, dus gingen we in het 
begin met het hele gezin naar Albert Heijn, 
is ook weer een uitje. Maar de mensen keken 
ons aan, dat doen we niet meer. Ook waren 
we niet ingesteld op het hamsteren, dus dan 
aten we een half broodje met zijn zevenen, 
de rest was op in de supermarkt. We improvi-
seren nog meer dan we altijd al doen. Doen 
dagelijks boodschappen, de kinderen eten 
zoveel en plaats voor opslag hebben we ge-
woon niet. 

Helpen de kinderen in de huishouding? Fran-
çoise: nou, ik leg mijn was naast de wasmand, 
zodat mama het kan strijken. Willem-Barend: 
een heel klein beetje met de was en koken. 
Alexine van 6: ik heb laatst gestofzuigd, dat 
vond ik heel erg leuk, zoals knutselen of te-
kenen. Nou, zegt Petra, dat moet je dan maar 
vaker doen! 

Wat vinden jullie de positieve kanten? We lun-
chen nu altijd samen. Frits komt vaak tussen 
de middag thuis, heeft minder vergaderingen. 
Dat is heel gezellig. En ’s avonds spelen we 
spelletjes. Daar hebben we normaal geen tijd 
voor, want we zijn altijd buitenshuis, voor mu-
ziekles of sport. We hebben ook samen naar 
de koning gekeken. Quirijn begreep eigenlijk 
niet dat de koning met drie paleizen tegen ons 
zegt, veel sterkte. Hij heeft makkelijk praten, 
vindt hij. Dat is waar hij nu mee bezig is, de 
verhoudingen tussen de mensen, het koning-
schap. We kregen een mooie discussie, daar 
komt het anders nooit van.

Wat hebben de kinderen onthouden van de 

toespraak van Willem Alexander? Quirijn: dat 
het coronavirus erg is, maar dat het eenzaam-
heidsvirus erger is. 

Hoe doe je je eigen werk naast de vijf kinde-
ren? Dat gaat dus gewoon eigenlijk niet, daar 
heb ik de meeste stress over, niet over de kin-
deren. Ik heb een baan als jurist, die juist nu 
veel concentratie vraagt. Veel uitzoekwerk dat 
te maken heeft met de nieuwe arbeidssituatie 
en corona. Maar zodra ik boven een telefoon-
tje doe, komen de kleintjes alweer naar boven 
gerend: mam, kan je me helpen! Dus, iedere 
avond als de kinderen in bed liggen, gaat de 
laptop weer aan.

Hoe kijken jullie naar de komende tijd? De kin-
deren beseffen goed dat het nog veel langer 
kan gaan duren en het misschien nog erger 
wordt. Dat straks niemand meer naar buiten 
kan. Dus vandaag bouwen ze nog maar gauw 
even een hut in het bos, nu het nog kan. 

Maak je je zorgen? Voor Frits ben ik best ang-
stig, omdat hij als oogarts dicht op de pa-
tiënten zit. Hij heeft zijn eigen vuurwerkbril 
meegenomen want er was aanvankelijk geen 
beschermingsmateriaal. Dat is inmiddels veel 
beter geregeld, het ziekenhuis was eerst ook 
zoekende.      
Wat ons gezin betreft: voor andere is het mis-
schien veel moeilijker, alleenstaande moeders 
of ouders met een enig kind. Dan is de situatie 
toch anders en misschien veel lastiger. Het is 
echt een uitdaging voor iedereen.

Eeke Crabbendam
Bovenbeschreven situatie ( d.d 22 maart j.l.) kan sterk 

veranderd zijn op het moment dat u dit leest 

Mam, kan je me helpen!  Een groot gezin in coronatijd

Van links naar rechts: Quirijn en Willem-Barend (11), Alexine (6), Françoise (13), Petra en 

Rein (4), Frits
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Nadat ik in het vorige nummer van de Bad-
gazet al uitvoerig de Cremerweg heb bespro-
ken – een weg met slechts twee woonhuizen 
– komt in dit nummer de Ver Huellweg aan 
de orde, een weg waaraan helemaal geen 
huizen liggen.Tenminste, als we het club-
huis van tennispark De Bataaf, een vroegere 
boerderij, niet als huis rekenen. 

Omdat je allerlei schrijfwijzes van de straat-
naam ziet – Verhuell, Ver Huell, VerHuell, Ver-
Huëll ( zie de foto van het straatnaambordje! 
) – gebruik ik maar de schrijfwijze, die op het 
informatiebord naast de Ver Huëllbank staat, 
Ver Huellweg.
Het oorspronkelijke tracé van deze weg, die 
omstreeks 1880 in de Scheveningse Bosjes is 
aangelegd, liep vanaf de Witte Brug tot aan 
de Scheveningse Weg. Hier staat nu Hotel 
Crown Plaza, het vroegere hotel Promenade.
Doordat in de oorlog de Waterpartij veel 
heeft geleden onder vernielingen vanwege 
de aanleg van de tankgracht en de Atlanti-
kwall, loopt de “nieuwe” Ver Huellweg sinds 
begin jaren ’50 niet meer naar Hotel Prome-
nade. Hij steekt de toen aangelegde Profes-
sor Teldersweg over ( de vierbaans autoweg 
door de Scheveningse Bosjes ) en loopt van-
daar langs de Waterpartij tot aan de Cremer-
brug over het kanaal naar Scheveningen. 
Daarbij heeft Ver Huell een stukje van Cre-
mer afgesnoept, maar dat zullen beide he-
ren in ruste wel goed hebben gevonden.

Jonkheer Henry Christiaan Arnold 
Ver Huell
Jonkheer Ver Huell ( 1818-1884 ) komt uit 
een welvarend patriciërsgeslacht met een 
woonhuis op het Lange Voorhout. Kenne-
lijk vond de familie de tuin wat te klein of 
het verkeer te druk, want tot 1838 huurde 
zij voor 700 florijnen per jaar het landgoed 
Zorgvliet. Een niet gering bedrag voor die 
tijd, maar dan heb je ook wat! Omdat Zorg-
vliet in 1838 door Willem II werd gekocht, 
werd even verkast naar een landgoed in 
Wassenaar, maar hun oude stek aan het 
Lange Voorhout beviel uiteindelijk toch be-
ter. 
Jonkheer Henry werd in 1840 officier bij de 
dienstdoende schutterij, kennelijk een baan 
waarbij hij zich nog vele andere functies kon 
permitteren, zoals de Haagse gemeenteraad 
en vele maatschappelijk relevante functies.
Hij ontpopte zich al snel tot een actievoerder 
’avant la lettre’ door zich in te zetten voor het 
ontwikkelen van de toenmalige duinachtige 

en kale Scheveningse 
Bosjes.
En waarmee doe je 
de gegoede burger 
van Den Haag het 
meeste plezier? Door 
een grote waterpartij 
aan te leggen, waar 
je heerlijk kunt spele-
varen. 
Tip: Huur een roeiboot 
bij uitspanning de Waterkant in het West-
broekpark en geniet ook zelf van de oevers 
vanaf het water!

Keer op keer lukte het hem om hiervoor, on-
der het bewind van burgemeester Gevers 
Deynoot, gelden op de Haagse begroting 
te krijgen, voorwaar een prestatie omdat de 
Haagse gemeenteraad bepaald niet overliep 
van interesse voor Scheveningen.

Er werd een bank voor hem gebouwd 
Om hem de eer te gunnen die hij verdiende, 
werd in 1880 het besluit genomen om voor 
3000 gulden een bank naast de Waterpar-
tij te plaatsen. Helaas heeft hij net niet de 
plaatsing mee kunnen maken, want hij over-
leed in 1881. Er was indertijd behoorlijk wat 
kritiek op de marmeren bank: ’Het woord 
”bank” geeft toch het begrip, dat men er op 
kan uitrusten, en dit nu is, wegens de koude 
van het marmer, totaal onmogelijk.’

Door de werkzaamheden aan de Atlantik-
wall werden zowel de Cremerbank als de Ver 

Huellbank, die dicht bij elkaar stonden, bij 
de gemeente opgeslagen. Pas in 1956 zijn 
beide banken op hun huidige plaats neer-
gezet, de vroegere plaats was niet meer mo-
gelijk.
Tijdens de bouw van de bank in 1881 is door 
tuinman van Noord een fles in de “fondering” 
gestort, waarin hij een stuk perkament had 
gestopt met de namen van de 9 ambachts-
lieden die werkten aan en om de bank. Een 
van hen is de grote Piet Westbroek, destijds 
18 jaar, de naamgever van het Westbroek-
park. Omdat Van Noord dit aan zijn zoon 
had verteld, is de fles bij de herbouw van de 
bank in 1956, 76 jaar later, weer gevonden 
en overgedragen aan het gemeentelijk ar-
chief. Een heel bijzonder verhaal.

Tegenover de Ver Huellbank staat een mooi 
maar onopvallend monument, waarop de 
namen staan van 165 Haagse militairen, die 
zijn gesneuveld in de strijd in Nederlands 
- Indië en Nieuw-Guinea na 1945 en in den 
vreemde zijn begraven. Het monument valt 
geheel in het niet bij het grote monument 
aan de overkant van het grasveld, waar de 
jaarlijkse herdenking van de bevrijding van 
de Japanse bezetting van Nederlands -Indië 
plaatsvindt.

Tot slot nog even terug naar de tijdgenoten 
Cremer en Ver Huell: beide heren kunnen el-
kaar nu recht in het gezicht kijken en elk na-
tuurlijk denken, dat hij de indrukwekkendste 
bank heeft van de twee, een mooi idee....

Bert Hilberts

De Ver huellweg verlegd…. Ten koste van de Cremerweg

De bank is nog steeds in gebruik

Wat een historisch tafreeltje.....

Monument voor de gesneuvelde Haagse militairen

Zo liep de vroegere Ver Huellweg voor de oorlog



Deze biografie, die eind 2019 uitkwam, is 
goed ontvangen. Zo gaf de Volkskrant maar 
liefst vijf sterren. Het boek gaat over een 
omstreden Nederlandse archeoloog, Assien 
Bohmers (1912-1988). Hij zou een oorlogs-
verleden hebben en betrokken zijn geweest 
bij een sensationele archeologische fraude 
uit de jaren zeventig: de vuistbijlen van Tjerk 
Vermaning. Buurtbewoner Arnold Carmig-
gelt zocht het uit en promoveerde erop eind 
vorig jaar. 

In zijn dagelijks leven is Arnold Carmiggelt 
stadsarcheoloog van Rotterdam. Naast zijn 
baan heeft hij de afgelopen vijftien jaar aan 
deze biografie gewerkt.

Vijftien jaar is lang. Waar kwam die fascina-
tie vandaan?
“Ik ben een nieuwsgierig mens: ik wil graag 
weten hoe het zit. Toen ik in de jaren tachtig 
archeologie en geschiedenis ging studeren 
in Groningen, hoorde ik de eerste geruchten 
over Bohmers. Hij had een duister oorlogs-
verleden en zou betrokken zijn bij de verval-
singen van Vermaning. Toen Tjalling Water-
bolk, de professor archeologie bij wie ik was 
afgestudeerd, in 2003 in zijn boek Scherpe 
stenen op mijn pad schreef dat Bohmers 
achter de vervalsingen zat, besloot ik alles 
over de man uit te zoeken.”

Je had in die jaren een gezin met twee kinde-
ren. Hoe vonden die dat?
“Joris en Jeroen waren eraan gewend dat ik 
veel tijd doorbracht in mijn studeerkamer. 
Tijdens de vakanties volgden we vaak het 
spoor van Bohmers, want die heeft overal in 
Europa gezeten. Vooral in Duitsland, omdat 
hij als archeoloog voor de SS heeft gewerkt. 
Zo hebben de jongens grotten vol prehisto-
rische tekeningen gezien, musea vol ‘stenen’ 
en schedels, en limonade gedronken met 
een oude U-Bootkapitein. Als je op onder-
zoek gaat, kom je van alles tegen. Tijdens 
zijn studie in München heeft Joris voor mij 
daar oorlogsarchieven overgeschreven; ko-
piëren was verboden. Maar we hebben ook 
veel gevoetbald hoor!”

Waarom moeten mensen dit boek lezen?
“Het verhaal van Bohmers is een ‘everyman’s 
tale’. Je bent jong en je wilt wat. Je bent am-
bitieus en grijpt de kansen die - in zijn geval 
- de SS je biedt. Natuurlijk had je ook anders 
kunnen kiezen, zeker met de wijsheid van 
achteraf. Wat ik heb willen laten zien, is het 
historisch kader waarbinnen Bohmers zijn 

keuzes maakt. Soms in 
het grijze gebied tus-
sen goed en kwaad. Ik 
praat niets goed, maar 
vermijd het snelle 
oordeel. Mijn oordeel 
bewaar ik voor het na-
woord. Ik ben tevreden 
als een lezer bij zichzelf 
denkt: wat zou ik ge-
daan hebben? 
Nog een reden om 
het te lezen is dat zijn 
verhaal onverwacht 
actueel is. Populisme 
en racisme steken hun 
lelijke kop weer op. Evenals het gedachten-
goed van ‘white supremacy’. Net als in zijn 
tijd. We moeten opletten.”

Deze biografie is een proefschrift, geen pu-
blieksboek. Toch krijgt het vijf sterren. Hoe 
kan dat?
“Het was helemaal niet mijn bedoeling om 
op mijn onderzoek te promoveren. Ik was 
gewoon nieuwsgierig. Maar toen kwam ik 
iemand tegen met veel informatie, die hij al-
leen met me wilde delen als ik promoveerde. 
Tja, toen heb ik toegestemd. Ondertussen 
werd het verhaal steeds interessanter. Het 
ging over collaboratie, inlichtingendien-
sten, Fries nationalisme, filosofie en het ont-
staan van de mens. Ik raakte er steeds meer 
van overtuigd dat er een goed boek in zat. 

Toen heb ik een balletje opgegooid bij mijn 
vrouw Marieke. Zij is tekstschrijver en redac-
teur. Zag zij er iets in? Zij dacht even na en 
zei toen: ‘OK, maar alleen als ik de vrije hand 
krijg.’ De laatste vier jaar hebben we intensief 
samengewerkt. Het is een dik boek gewor-
den, vol illustraties. Het is zo geschreven dat 
je stukken kunt overslaan die je minder inte-
ressant vindt, zonder de draad te verliezen. 
Dat het een lekker lezend, bij vlagen span-
nend verhaal is geworden, is volledig haar 
verdienste.”

Marit Berssenbrugge

‘Geheimzinnigheid is zijn fort’ is voor € 34,- ver-
krijgbaar bij Primera in de Gentsestraat en bij an-
dere (internet)boekhandels. 

Buurtbewoner schrijft boek: ‘Geheimzinnigheid is zijn fort’
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De keukenhof is dan wel dicht, 
maar mijn eigen keukenhofje staat er 

prachtig bij.
(Hetty van den Broek)

Coronatijd

Schrijver Arnold Carmiggelt en redacteur (echtgenote) Marieke Keur.

Heeft u ook een keukenhofje in uw tuin 
of op het balkon?

Laat het ons weten en stuur een foto, we zijn 
erg benieuwd.

m.berssenbrugge@ziggo.nl
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Een recent artikel in de Telegraaf vestigde 
weer mijn aandacht op de problemen, die 
de horecaondernemers in Den Haag en 
Scheveningen hebben om het hoofd boven 
water te houden.
Wat is er bij Jur Kempenaars, uitbater van 
Yon aan de Badhuisweg, aan de hand?

Ondanks het feit, dat hij jaren geleden dacht 
een buitenterras te hebben, overviel de af-
deling Handhaving van de gemeente hem 
plotseling met de aanzegging, dat hij on-
middellijk, met een boeteclausule van 900 
Euro per dag – per overtreding te verdub-
belen – zijn tafeltjes op de stoep voor zijn 
bistro moest verwijderen. De overijverige 
ambtenaren waren er achter gekomen, dat 
het jarenlang gedogen van dit “terras” niet 
langer mocht doorgaan, onder meer omdat 
geparkeerde auto’s bij het openen van hun 
portier tegen de tafeltjes aan zouden kun-
nen stoten en passagiers moeilijk konden 
uitstappen. 

Artikel in de Badgazet
Nadat ik in de Badgazet hierover een arti-
kel had geschreven kwam wethouder Revis 
met aanhang koffiedrinken bij Yon. Alle door 
ons aangedragen suggesties werden door 
de wethouder afgewezen, met als enige ar-
gument dat Den Haag nu eenmaal een ter-
rassenbeleid heeft, waarin een terras in een 

woonstraat, ja dat was de Badhuisweg vol-
gens hem, niet was toegestaan. Suggesties 
onzerzijds, om een of twee parkeerplaatsen 
op te offeren, en daar dan een verplaatsbare 
terrasbak neer te zetten, zoals er o.a. in de 
Denneweg zijn, mochten niet baten – de ge-
meente was onwrikbaar. Weg omzet van en-
kele duizenden Euro’s voor Jur Kempenaar. 

Discussie gesloten en Jur mocht 
alleen twee tafeltjes tegen de ge-
vel plaatsen, dankbaar bezet door 
wijkbewoners en passanten.

Toch een terrasbak op de Bad-
huis........?
Wie schetst mijn verbazing, toen ik, 
al fietsende door de Badhuisstraat, 
een terrasbak bij een café aldaar 
aantrof. Formeel zal dit wel toege-
staan zijn, omdat de Badhuisstraat 
een winkelstraat is en de Badhuis-
weg nu eenmaal niet. 
Wat zou nu logischer zijn dan dat 
de gemeente zich met alle midde-
len zou inspannen om de door de 
coronacrisis getroffen horecabe-
drijven, zoals Yon, te compenseren. 
Alle overheidsinstanties buitelen 
over elkaar heen om vooral horeca, 
toerisme, cultuursector en andere 
kwetsbare groepen met flankerend 
beleid te ondersteunen. Op papier 
worden allerlei subsidies toege-
zegd, niet duidelijk is of het MKB 
hiervan voldoende kan profiteren. 

Een kans voor onze gemeente zou je zeg-
gen.
Toe Wethouder Boudewijn Revis, laat je VVD-
hart spreken! Toon je een bestuurder, die 
woorden graag in daden wil omzetten. Geef 
Yon de vergunning voor zijn terrasbak, al is 
het maar in het kader van een “pilotproject”. 
Hij zal hem uiteraard zelf betalen en na het 

seizoen weer opber-
gen.
Jur Kempernaars 
vraagt alleen maar 
toestemming om tij-
delijk een terrasbak 
op een parkeerplaats 
voor een auto te plaat-
sen, geen subsidie 
maar een stuk papier 
met een handteke-
ning van de wethou-
der!
Jammer dan natuurlijk 
voor die paar auto-

mobilisten, die elke dag om 8 uur hier gratis 
parkeren, met bus 22 naar hun kantoor gaan 
( wie weet zelfs het stadhuis), en om 5 uur na 
een zware werkdag weer naar huis rijden. 
Natuurlijk ga ik er hierbij van uit, dat we met 
elkaar deze crisis goed doorkomen en er in 
de zomer weer massaal buiten kan worden 
gezeten en gegeten, Yon kan deze inkom-
sten heel goed gebruiken om weer in de 
groene cijfers te komen.

PS. Uiteraard ook namens Jur Kempenaars 
uitgenodigd voor een kop koffie, wellicht 
zelfs buiten op het terras.

Bert Hilberts

Wel een terrasbak op de Badhuisstraat en niet op de Badhuisweg???

Terrasbak in de Badhuisstraat.

Ook humor in Coronatijd
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We hebben er weer twee: winkeliers en hun personeel in onze winkelbuurt die in het 
zonnetje gezet worden door onze lezers! Blijf insturen mensen, we kunnen altijd een 
flinke dosis positief nieuws in onze wijk gebruiken!

Ik zou graag José (Kuiper-Vrolijk) die in de regel op dinsdag, woensdag en donderdag achter de 
kassa zit van onze AH aan de Amsterdamsestraat een pluim willen geven. Ze is als haar achter-
naam: altijd vrolijk; voorts vriendelijk en klantgericht. Daarbij geeft ze nuttige tips over aanbie-
dingen en is ze altijd bereid tot een prettig praatje. Een heuse aanwinst voor AH en het Belgisch 
Park!
Wibe Ploeg

Van mij mag Annelies, met haar sfeervolle en goed voorziene kruidenierswinkel op de hoek van 
de Stevinstraat en de Namensestraat in het zonnetje gezet worden: Annelies is bijzonder: als je 
een keertje naar een bepaald soort koekjes vraagt, heeft ze die een week later in huis, al je bood-
schappen worden met bewonderenswaardig ruimtelijk inzicht voor je in je tas ingepakt, altijd is 
het gezellig in de winkel, iedereen krijgt persoonlijke aandacht en er is altijd wel iets te lachen.
Ik hoop dat ze nog jaren in goede gezondheid door kan gaan!
Elizabeth van As

Naar aanleiding van bovenstaand thema zou ik graag Robbert Juwelier aan de Gentsestraat 
willen recommanderen. Alhoewel ik nu op leeftijd ben en niet vaak meer juwelen koop kan ik er 
toch nog altijd terecht voor een batterij van mijn horloge of iets anders kleins. Ik word dan altijd 
zeer vriendelijk geholpen en niets is werkneemster Tilly te veel. Daarom mijn welgemeende com-
plimenten voor haar en voor Robbert Juweliers.
Christine Butteling

Wie volgt?

Een Belgische bonbon in een gouden jasje
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info@aho-vof.nl  �  www.aho-vof.nl

van muizen, ratten, kakkerlakken, 

wespen, mieren, houtworm of 

boktorren komt in de beste 

families èn in de beste bedrijven 

voor. 

AHO helpt u in no-time en tegen 

verrassend lage kosten van dit 

ongemak af.

Telefoon 070 358 66 38

Ongewenst bezoek
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Op de reactie van Maritza van Assen wil ik toch 
even reageren:
Zij schrijft, dat onze medebewoners van de wijk 
er een troep van maken. Nu ontstaat de meeste 
troep niet zo door de week, maar in het weekend, 
wanneer wijkbewoners uit de iets verder gele-
gen woningen met de auto naar de supermarkt 
komen voor hun wekelijkse boodschappen en 
tevens hun afval met de auto meenemen om 
hier te deponeren. Binnen een paar uur zijn de 
bakken vol en als je er iets van zegt wanneer zij 
het afval er naast zetten , krijg je vaak een grote 
mond.

Natuurlijk zouden de bakken iedere dag geleegd 
moeten worden dus ook in het weekend , maar 
zolang dat niet gebeurt is het wel zo prettig dat 
het weer meegenomen wordt in plaats van een 
rotzooi achter te laten voor de bewoners, die hier 
toevallig dicht bijwonen.
En zeker als het flink waait, wat het hier vaak 
doet, ligt het vuil in de omliggende straten en 
voor de winkels. Sommige winkeliers, bijvoor-
beeld de dierenkliniek, moeten maandagoch-
tend eerst afval opruimen om hun werkplek fat-
soenlijk er uit te laten zien.

Mochten de bakken niet geleegd zijn, neem dan 
uw afval weer mee naar huis en probeer het een 
andere keer of rij even naar de Doorniksestraat, 
daar is ook een afvalstraat waar zelden rotzooi 
naast ligt.

Hoe zou u het vinden als uw tuin of voordeur 
steeds vol met afval ligt? Met een beetje mede-
werking van een ieder houden we misschien de 
boel hier ook wat schoner, wat erg fijn zal zijn.

Nanny Barthen

I N G E Z O N D E N
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Horizontaal:
 2. Dievengilde (7)
 4. Hiermee worden de boodschappen vliegensvlug afge-

leverd (5)
 7. Club waar Bob geen lid van is (2)
 8. Zulke tekstschrijvers hoef je niet serieus nemen (13)
11. Koning die reclame voor zichzelf maakt (4)
12. Baan bij Google (11)
14. Stomme maat van een schilderskwast (4)
15. Die twee gaan (nog niet) op stap (7)
16. Engels opdondertje (2)
17. Autodief (5)
18. Daar hangen koopjesjagers rond (12)
21. Met zo’n hertachtige ga je overstag (3)
23. Al geloof je het niet: tegenwoordige tijd van was toe-

ter (5)
24. Vasten is OK, maar vergeet de Rabobank ook niet (10)
26. Plek waar het maalteken staat (8)
27. De huidige artikelen (10)
29. Kriegel worden als je een toetje bestelt (8)

Verticaal:
 1. Dichterbij kan je met een geweer in de aanslag niet 

komen (11)
 2 +24 hor. Tijdelijke herinnering waar je niets van hoeft te 

verwachten (10+10)
 3. Edelman die door Aberdeen en Rostov loopt (3)
 4. Geven altijd toe dat ze oliepompen zijn (10)
 5. Op commando wat lekkers nemen (4)
 6. Dat medische pakket krijgen de mariniers niet in Zeeland (9)
 9. Schotse computer (3)
10. Het maken van een monument (12)
13. Die lengtelijn door Greenwich stelt niets voor (12)
19. Theepauzes voor de leerlingen, of juist niet? (8)
20. Ons deel van een criminele organisatie (6)
21. Geeft aan tot waar gebouwd of gekapt mag worden (7)
22. 38,75 liter wijn voor een bekend advocatenduo (5)
25. Biologisch erfdeel (3)
28. Digitale of astrologische versie van een hengst (3)

Oplossing uiterlijk 16 mei sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD 
Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 96:
Horizontaal: 
4. Rariteitenkabinet; 9. Snor; 10. Hoofdmaaltijd; 11. Bot; 12. Baker-
mat; 14. Rotting; 15. Elf; 16. Koorbank; 18. Overloop; 19. Oorlam; 20. 
Lesbak; 22. At; 23. Even; 25. Rijbewijzen; 26. Nap.

Verticaal:
1. Bierbak; 2. Vechtersbaas; 3. Getijdenboeken; 5. Aan de bak komen; 
6. Trojka; 7. Kamperfoelie; 8. Blauwtje; 13. Tekentijd; 17. Oproep; 21. 
Spijt; 22. Ar ; 24. Var.

We werken met een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 95 
t/m 98. Ook niet volledige oplossingen tellen mee. De winnaars 
zijn de inzenders met de minste fouten of omissies. Bij gelijke 
stand wordt er geloot. Er zijn twee tegoedbonnen die verzilverd 
kunnen worden bij warme bakker Driessen aan de Gentsestraat 
50. Bedankt, Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 97

MINDFULNESS, HYPNOTHERAPIE en meer .... 
bewuste en onbewuste zaken
Hulp bij o.a.: stress, depressieve gevoelens, tinnitus, angst, 
chronische lichamelijke klachten ( zoals PDS, hoofdpijn), 
slaapproblemen, onzekerheid, hoog gevoeligheid, kanker, ...
GRATIS intakegesprek. 
Vergoeding door zorgverzekeraar. 
www.regain-zuidholland.nl of bel 06-16 430 650

TRAINING VOOR HONDEN, OOK PUPPY’S

 Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren,
 zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren?
 
 Bel dan Anneke Lambert 06-23 929 227
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W I J K W I N K E L

Naam geb.jaar telefoon
Sam van Dijk ’06  06-40 766 902 e
Laura Scholten ’04  06-267 69 344 e
Camille Lemoine ’03  06-489 515 74 e.f.
Frederique van Gennep ’01  06-12 626 283 e.d.
Julie Gentis ’01 06-246 09 256 e.f.
Elisa Perez ’01 06-150 30 717 e.f.
Sara Scholten ’01 06-82 007 369 e.
Judith Bloema ’00 06-81 71 31 36
Anna Jurgens ’00 06-39 27 93 28 e.
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Elsemiek Dikker ’99 06-374 375 23 e.d.
Simone Pronk ’98  06-81 384 442 e.d.
Anne Snoeij ’98 06-53 89 00 26 e.d.
Tom van Beek (06-41667301) '97 365 23 39 e.
Marijne Dikker (06-31695281) ’97 887 85 35 e.d.f. 
Katja Salzer Levi ’97 06- 33 800 471 e. russ
Tim Schepers  '97 06-19 444 530 e.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
Dita Adema ’95 06-304 702 28 e. fries
Flo Schepers  '95 06-20 28 06 36 e.
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Niek Adema ’93 06-509 650 21 e. fries
Zeeger Verschuren ‘93 350 91 94 e.

e : ook engelstalig - english spoken  b/c : bosnisch/croatisch
f : ook franstalig - parle français  gr : grieks
d : ook duitstalig - spricht deutsch  russ : russisch
z : ook zweedstalig  it : Italiaans
sp : ook spaanstalig-hablar español  p : portugees
x : alleen in het weekend  + : niet in het weekend

Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het e-mailadres:  

bnsscheveningen@ziggo.nl of per telefoon van de wijkwinkel tel. 354 10 81. 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze na-

menlijst.

B A B Y S I T T E R S
Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

On Monday morning: Expat Monday Bridge
Every Monday we play bridge in the Wijkwinkel at the Gentsestraat 22A. 
Have you lived abroad and you know how to play bridge, than you are 
more than welcome to join our expat group. We play every Monday from 
9.30 till 13.00 including lunch. For more information call the wijkwinkel on 
working days between 10.00 – 13.00 hours at T: 070-3541081.

Iedere maandagmiddag: Klaverjassen
Kom gezellig klaverjassen in de Wijkwinkel op maandagmiddag tussen 
14.00 – 16.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Iedere dinsdag: Inloopkoffie
In de wijkwinkel kunt u gezellig koffie komen drinken met wijkbewoners. 
De koffie met iets lekkers staat elke dinsdag van 10.00 – 12.00 uur klaar. 
Loop eens binnen voor een kopje koffie, u bent van harte welkom.

Iedere eerste dinsdag van de maand: pianoconcert
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er in de wijkwinkel een piano-
concert gegeven. Samen genieten van de muziek en een broodje. 
Van 12.00 tot 13.00 uur door pianist René Rakier.

Iedere woensdag tekenles in de wijkwinkel 
De cursisten krijgen wekelijks een opdracht van de docent. Wilt u eerst 
even kijken of het iets voor u is, een gratis proefles kan altijd. Van 10:00-
12:30 uur.

Iedere woensdagmiddag “bewegen voor ouderen” 
Deelnemers werken in hun eigen tempo aan het verbeteren van hun con-
ditie met bewegingscoach Kitty van der Stoep. Doet u mee? Om 13:00 uur 

Iedere donderdag: Franse conversatieles 
voor beginners of gevorderden van 10:00-11:00 uur in de wijkwinkel. Er is 
ruimte voor nieuwe cursisten.

Iedere donderdag: Lunch & Ontmoetingssoos
In de wijkwinkel wordt elke donderdag (en eerste zondag van de maand) 
door onze kookploeg met vrijwilligers een 3 gangen lunch voor ouderen 
uit onze wijk geserveerd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U bent 
van harte welkom. Na de maaltijd start om 13.30 de soos en is er Bingo tot 
16.00 uur onder genot van een hapje, drankje. Komt u ook?

Iedere vrijdagochtend: Yoga 
Dineke Los geeft op vrijdagochtend yogalessen in de wijkwinkel. De Hatha 
yoga is vrijdag om 9.00 uur en de Stoelyoga is om 10.30 uur.
Misschien is dit precies wat u nodig heeft! Bel de wijkwinkel tussen 10.00 - 
13.00 uur via T: 070 - 354 10 81. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en u bent 
meer dan welkom! 

Iedere vrijdagmiddag: Bridgedrive 
Kom ook naar de bridgedrive voor licht-gevorderden. Een mooie start van 
het weekend met een gezellige groep mensen. Iedere week houden we u 
via de mail op de hoogte over het aantal deelnemers en de uitslagen. De 
bridgedrive start om 13.30 uur. Meld u aan en kom langs.

 Informatie en aanmelden in de wijkwinkel/secretariaat 
op werkdagen tussen 10:00-13:00 uur via tel. 070-3541081

Helaas nu even niet !

Helaas nu even niet !

Helaas nu even niet !



G A Z E T J E S

ASTROLOGISCH ADVIES a.d.h.v. uw persoonlijke geboortehoroscoop. 
Voor karakterduiding waarin o.a. uw kwaliteiten en valkuilen. Tevens, ad-
vies bij actuele zaken, crisiszaken, wisseling van werk. Ook kinderhoros-
coop, baby en peuteradvies.www.truusveltman.nl, vuurpijl@casema.nl 
Tel: 070-3543152/06-23414940

CURSUS FOTOGRAFIE  - Fotografeert u vaak op de Automatische stand? 
En wilt u daar nu eens vanaf? Ik leer u graag met welke instellingen van uw 
camera u welk resultaat krijgt, zodat uw foto’s zó worden zoals u dat wilt… 
prachtig! Kijk op www.liliansfotografie.nl voor de cursusdata.
 
ERVAAR DE HELENDE WERKING VAN REIKI. Effectief bij pijn-, licha-
melijke en psychische klachten/stress.Ook geschikt voor kinderen en 
dieren. U ligt gekleed op de behandeltafel, waarbij diepe ontspanning 
optreedt. Tevens afstandsbehandeling mogelijk.Reikimaster met 20 jaar 
ervaring. Gevestigd in Scheveningen (Belgisch Park). Info: 070-4063891, 
bellajoka@gmail.com 

Fotograaf – Lilian’s fotografie, herinneringen vastgelegd met aandacht en 
liefde – portretten - studiofotografie - bruiloften en evenementen. Bel of 
mail voor de mogelijkheden: info@liliansfotografie.nl – T: 06-46174681 
–  www.liliansfotografie.nl
 
GAIA HAIRSALON. Gespecialiseerd in behandeling van haar en hoofdhuid 
met natuurproducten , zoals planten extracten, organische en essentiële 
oliën. Aandacht voor uw specifieke wensen. Amsterdamsestraat 59. 
Tel: 06-26111585

GEDIPLOMEERD PEDICURE/VOETVERZORGING (aangesloten bij Pro-
voet), Marian de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel. 358 54 38

GEDIPLOMEERD PEDICURE ook bij u thuis (aangesloten bij Provoet) 
Elisa van Os. Bosschestraat 139 www.footsea.nl 06-41012254 
E:mail: info@footsea.nl
 
HONDEN UITLAAT – PENSION 070 – 4449450 tussen 10.00 en 16.00 uur. 
mail: info@paralijn.nl. Persoonlijke aandacht voor klant en hond.

ACTIE: GRATIS adviesgesprek met HYPNOTHERAPEUT.
Heeft u klachten of problemen op lichamelijk, emotioneel, mentaal of 
geestelijk gebied? Dan is hypnotherapie iets voor u. Veilig en doeltreffend. 
Bel of mail voor informatie of een advies. Deskundig, betrouwbaar en er-
kend door zorgverzekeraars. Tel: 06–48981375 / 
info@vinod.nu / www.vinod.nu/ervaringen
 
LEUKE FILMPJES SMARTPHONE CAMERA OPNAMES. Smartphone fo-
to’s, filmpjes van Halloween, Sinterklaas, Kerst, verjaardag (klein)kind, va-
kanties. Terugkijken op smartphone kan. Een video is leuker en handig de-
len met Social Media, WhatsApp. www.comfortworks.nl, tel. 0628716518

MULTIOPSLAG SCHEVENINGEN - Efficiënt per kubieke meter. Voorde-
lige opslag voor zowel korte als langere periode. Transport mogelijk. Ook 
voor het leeg ruimen van huizen. Maaswijkstraat 93, 070-8879900 / 
06-50293981 E: multiopslagscheveningen@gmail.com
www.multiopslagscheveningen.nl 
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

LOURDES KAPEL Berkenboschblokstraat 9a. Vrijwilliger(s) gezocht om 
ons te helpen met het open houden van de kapel. Tel: Wim Oosteling 070-
3501995, Annemarie Konings-Donders 070-3556230

My name is Marion. I’m looking for a family as a NANNY on: monday, tues-
day, wednesday, thursday and saturday from 10 till 18 o’ clock.
My number is: 06 – 254 95 312.

NATIVE ENGLISH EDITING SERVICE. For all documents in English that 
require Proofreading, Revising, Editing, or Re-writing  - of Translations or 
Originals. Reasonable Rates. For all your needs, do not hesitate to contact 
beauchampediting@gmail.com  

OUD PAPIERGELD (BANKBILJETTEN, NOODGELD etc.) te koop ge-
vraagd door verzamelaar; ruilen kan ook. tel: 06-25031555, e-mail: 
lexenave@hotmail.com
 
POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zil-
ver, boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxe-
ren, bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: 
toorndick@gmail.com

AAN DE SLAG MET THERMOMIX. Informatie en verkoop van de Duitse al-
leskunner Keuken machine THERMOMIX op www.kooksensatie.com.
Will u een demonstratie meemaken in de buurt waar wij verschillende 
maaltijden samen koken? info@kooksensatie.com, 0 682 801 270

VAKWERK VOLGENS BARTJES - Aannemer van onder andere ambach-
telijk timmerwerk, voor bedrijf en particulier. Eigen machinale werkplaats. 
Ruime ervaring. Bart Duin, Maaswijkstraat 93, 2586 CC Scheveningen, 
070-8879900 www.vakwerkvolgensbartjes.nl 
Email: vakwerkvolgensbartjes@gmail.com 

VOETREFLEX, SHIATSU, BUIKMASSAGE, ADEMWERK: GOUDEN-
WAGEN Praktijk voor lichaamstherapie. Gespecialiseerd in werken 
met chronische klachten. Spanningsklachten, prikkelbare darm, 
slaapproblemen, burnout  etc. VAN STRESS NAAR VITALITEIT. Ver-
goeding vanuit aanvullende verzekering!  www.goudenwagen.nl, 
contact@goudenwagen.nl, Maastrichtsestraat 92, 06-20302866 

WIT PHOTOGRAPHY is gespecialiseerd in bijzondere bruiloften, zoals 
bruiloften in het buitenland, thema bruiloften en bruiloften van expats. 
Anders-dan-anders bruidsfotografie gekenmerkt door spontane, ware 
emoties, een lichte look en ongedwongen reportages. 
www.witfoto.nl , info@wit photography.com

YOGA op woensdagavond in de Lourdeskerk Scheveningen. Lessen zijn 
geschikt voor beginners en mensen die ervaring met yoga hebben. Voor 
informatie of je aan te melden voor een proefles: 
Brenda Dekker, e-mail: 1bdekker@gmail.com, tel. 06-42407032 

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante betaling 

kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per bank .

NL 86 INGB 000625 76 88 t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. 

Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. 
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STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel.14070
KLACHTENLIJN GEMEENTE tel. 14070
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel. 14070

AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN
APOTHEKEN tel. 345 10 00
DOKTERSNACHTDIENST tel. 346 96 69
TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel. 311 03 05

APOTHEKEN 
Duinapotheek, mevr. Catarina Fracasso, Stevinstraat 203, tel. 355 18 66
Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Badhuisweg 74, tel. 358 55 34

ARTSEN
mevr. P. van den Berg, Badhuisweg 72-78, tel. 352 22 50
mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Badhuisweg 72-78, tel. 355 41 19
mevr. M. Witte-Libeton, Badhuisweg 72-78, tel. 355 65 64
Huisartsenpraktijk Het Baken, Badhuisweg 72-78, tel. 355 50 00
TANDARTSEN
I. Ignat, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
P.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64
Z. Hamza, tandarts/mondhygiëniste, Renbaanstraat 73-75, 355 82 42
Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel. 358 77 21; 
orthodontie - M. Kovacs, B.E. Becking, tel. 322 38 67
Tandsartspraktijk Belgisch Park, Stevinstraat 176, tel. 767 00 80

DIERENARTSEN 
Dierenkliniek Scheveningen, I.M. de Maesschalck, Gentsestraat 3 (hoek 
Bosschestraat), tel. 355 55 31

DIERENARTS NACHTTELEFOON tel. 311 03 07
Nacht en weekend tel. 0900 22 22 456

DIERENAMBULANCE 
Den Haag, Tel. 328 28 28, De Wijs, tel. 366 09 09

CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING 
Oldael, tel. 530 05 08

DIENSTENWINKEL St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel. 360 14 65 
www.dienstenwinkel.nl, Werkzaamheden in en om het huis. 

MAALTIJDENSERVICE
Verzorgingstehuizen Oldeslo, tel. 5300 530, De Eshoeve, tel. 306 47 00

BURENHULP Centrale: Tel. 262 99 99

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
Welzijn Scheveningen, Frankenslag 139, tel. 416 20 20 
www.welzijnscheveningen.nl

VERTROUWENSLIJN tel. 360 14 65

WIJKBUS SCHEVENINGEN tel. 338 54 95

ZORG COÖPERATIE NOORDELIJK SCHEVENINGEN 
Info@zorg-ns.nl , tel. 085-0470677

BEWONERS- EN WIJKVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN
Bert van Swol Voorzitter
Riet van Beveren Secretaris
Hetty van den Broek Penningmeester
Bert van Swol Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Benno Smit  Groen
Riet van Beveren Woon- en Leefklimaat
   Wijkmedia en Communicatie
Hans Kobus  Welzijn senioren

SECRETARIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bnsscheveningen@ziggo.nl , Website: www.bnsscheveningen.nl
Muurkrant: www.bnsscheveningen.nl/digitale-muurkrant-bns
Bank (BNS) NL86INGB0006257688, Wijkver. NL23INGB0000544261 
WIJKWINKEL: Openingstijden secretariaat: 
maandag tm vrijdag van 10.00 – 13.00 uur
VERHUUR: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen, 
  familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag.

ACTIVITEITEN IN DE Wijkwinkel
Maandag  10.00 - 14.00 expat bridge
  14.00 - 16.00  klaverjasclub
Dinsdag   9.00 -  9.45 trombosedienst
  10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
  12.00 - 13.00 lunchconcert door Rene Rakier, 1e dinsdag  
   v.d. mnd. 
Woensdag 10.00 - 12.30 tekenles
  13.00 - 14.00 bewegen voor ouderen
Donderdag 10.00 - 11.00 franse conv. lessen
  12.00 - 13.30 warme maaltijd
  13.30 - 16.00 ontmoetings SOOS 55+
Vrijdag  9.00 - 10.00  Hatha Yoga
  10.30 - 11.30 Stoel Yoga
  13.30 - 17.00 bridge drive licht gevorderden
Zondag  13.30 – 15.00  elke eerste zondag van de maand 
   warme maaltijd
ADVIES GESPREKKEN
Pensioenadviseur, op afspraak via secretariaat wijkwinkel
Familierecht, op afspraak via secretariaat wijkwinkel

DUTTENDEL WITTEBRUG WIJKVERENIGING (DWW)
Tom Ensink   voorzitter, GSBO
Paul van Loon vice-voorzitter, Duurzaamheid, GSBO
Marjon Margés secretaris, voorzitter commissies Groen-
   Water, Duurzaamheid-Evenementen
Ben Giesen  penningmeester, Plesmanduin
Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug onderhoudt met een aantal vrij-
willigers dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening, cultuur en zorg 
in de wijk.
Correspondentie-adres  Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen
mail: secretaris@duttendelwittebrug.nl Site: www.duttendelwittebrug.nl

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 0900-8844
Twitter en Instagram: Pol_schevNoord
Gebied: Boulevard/Harstenhoekkwartier/Belgisch Park/Oostduinen
 Wijkagent Robert Engelkamp.  robert.engelkamp@politie.nl
Gebied: Westbroekpark/Duttendel/Wittebrug/Renbaankwartier
 Wijkagent Peter van den Burg.  peter.van.den.burg@politie.nl
Spreekuur: Donderdag tussen 12-13 uur: McDonald’s, Kurhausweg 2.
Vrijdag tussen 13–14 uur: Lunchroom Pompke, Pompstationsweg/hoek 
Doorniksestraat.

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

S E R V I C E


