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REDACTIONEEL
Wanneer ik dit schrijf, zitten we midden in de ‘avondklok’
periode.
En wat doet de Nederlander dan?
De meesten zitten thuis voor de buis, ik wel in elk geval.
Af en toe is er een aardige quiz of leuke film te zien, maar
overheersend zijn toch wel de discussie programma’s
waar in telkens weer dezelfde experts aan het woord zijn
én de journaalbeelden van vaccinaties, failliete ondernemingen en – de
laatste dagen – de vernielzuchtige relschoppers die onder het mom van ‘demonstranten’ de boel verzieken.
Over de laatste groep valt een heleboel te zeggen.
Maar niets is zó veelzeggend als een gedicht van Gerard Reve, dat ik verderop in deze Gazet heel graag met u wil delen.
Behalve de avondklok is de kou natuurlijk hét onderwerp van gesprek.
Heel Nederland heeft de oude slee van zolder gehaald, de moon boots van
het stof ontdaan en de sneeuwschep uit de schuur tevoorschijn gehaald.
Op het Scheveningse strand vormt de stuifsneeuw hoge duinen waar je
soms tot over je enkels in wegzakt en zelfs de kleine zeewaterplasjes die
ontstaan bij eb hebben hier en daar een laagje ijs. Heerlijk!
De prachtige winterse taferelen nodigen uit tot het vastleggen van allerlei
fantastische plaatjes. Zoals u in deze Gazet zult zien, hebben wij wat foto’s
van diverse bewoners kunnen plaatsen. Maar, als u wat meer omhoog kijkt,
is veel meer te zien in onze buurt: torentjes bijvoorbeeld!
En mocht dat te vermoeiend zijn voor uw nekspieren, kijk dan eens bij de
mensen door de ramen naar binnen.
Blijkbaar vinden de bewoners dat niet erg.
De gordijnen, lamellen en luxaflex staan veelal wagenwijd open en privacy
lijkt niet langer van belang. Typisch Nederlands? Ik denk het wel.
Laten we het koesteren.
Marit Berssenbrugge
Voorpagina foto: NadecheT , www.nadechet.com
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Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
Een selectie uit de onderwerpen
waar de BNS zich op dit moment
mee bezig houdt
Wintervertier
Koning Winter laat zich van zijn goede kant
zien. Onze wijk is prachtig versierd door
de sneeuw met vele idyllische plaatjes
van prachtige huizen, ingepakte Nieuwe
Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en
de prachtige duinen en bosschages richting
Wassenaar. Het is ook een genot om te kunnen constateren dat kinderen en volwassenen genieten van het sneeuwvertier. Als u
hier mooie foto’s van heeft kunt u die doorsturen naar bnsscheveningen@ziggo.nl voor
een collage in de etalage van de wijkwinkel.

Leefbaarheid
Onlangs is overleg geweest met de stadsdeelcoördinator mevrouw van Veen. BNS
heeft gevraagd een permanente werkgroep
in het leven te roepen van bewoners, strandtenthouders, politie, Dunea en anderen met
als taak de leefbaarheid voor omwonenden
te vergroten. Nader overleg hierover is afgesproken.

Fietsen
Gemeente Den Haag heeft een fietsnota
uitgebracht met als onderwerp de mobiliteit
van de Hagenaar te wijzigen ten gunste van
het gebruik van de fiets door o.a. de fietsenstallingen langs de Boulevard te verbeteren

en uit te breiden, versterken van de fietsroutes en fietsparkeren bij winkelcentra zoals de
Stevinstraat. De veiligheid voor fietsers zal
eveneens worden aangepakt, wat ons betreft komt de Stevinstraat met bus 22 en 23
hiervoor in aanmerking.

Telefoonmast
Voorts is een gevraag gesteld over de
“tijdelijke” telefoonmast in de Nieuwe
Scheveningse Bosjes. Wanneer wordt deze
op het dak van de Windes geplaatst? Wordt
vervolgd.

Duurzame energie
Het bestuur vraagt zich af of er wijkbewoners zijn die zich willen bezighouden met
de ontwikkeling van duurzame energie
voor Noordelijk Scheveningen. Wilt u zich
melden bij het secretariaat van de BNS voor
een startgesprek met mensen die in andere
Haagse wijken ervaring hebben met deze
materie?

Tot slot
Bij de gemeente wordt gewerkt aan een notitie die moet voorkomen dat op zonnige
dagen de badplaats volloopt met auto’s zoals in 2020. Wij volgen deze ontwikkeling
nauwgezet en bepleiten vroegtijdige maatregen door meer inzet van openbaar vervoer
en een parkeerverwijssysteem van de A4 en
A12. Maar ook een duidelijke evenementenkalender, waardoor de bewoners rekening
kunnen houden met festiviteiten in de badplaats.
Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging
Noordelijk Scheveningen

Parkeren
Het belanghebbendenparkeren bij de
Nieuwe Parklaan en Wittebrug wordt aangepakt door de aanstelling van een nieuwe
medewerker op het stadhuis.
In afwachting van de corona maatregelen zijn er geen bijzondere activiteiten
gepland.

Foto: Jan Kuiper
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Onze omgeving moet groener !
Onze buurten moeten groener, maar hoe?
Er is een toenemende druk van allerlei kanten om meer en beter groen. Dat geldt niet
alleen voor onze buurt maar overal. Om aan
deze roep gehoor te geven heeft de politiek
een oplossing gevonden: Geef burgers geld
en laat ze het zelf doen en ook onderhouden. Dat klinkt prachtig, maar is op lange
termijn niet de oplossing voor verbetering
van de hoeveelheid en de kwaliteit van het
groen.

Dat vraagt om meer regie van de
gemeente. Waarom zal ik uitleggen.
De stad Den Haag kampt net als andere
steden met de gevolgen van de klimaatverandering. Het wordt warmer en om die hittestress te temperen hebben we meer groen
nodig. Om bovendien de grotere hoeveelheden neerslag op te vangen, is meer groen
nodig en een buffer beschikbaar te hebben
in drogere tijden. Om de stad aantrekkelijk
te houden is er ook behoefte aan kwalitatief beter groen. Het benodigde budget is
een probleem, ook nu al. Op dit moment is
slechts 70 tot 80 procent van het noodzakelijk budget voor groen onderhoud beschikbaar. Als er dus meer groen bijkomt, wordt
die verhouding nog schever. Er zal dus meer
budget nodig zijn maar dat is niet onbeperkt
beschikbaar.
De gemeente ziet dit probleem ook en heeft
twee dingen gedaan: Het probeert allereerst
bewoners meer te betrekken bij nieuwe
groen projecten waarbij die dan ook het
onderhoud voor hun rekening nemen. Ten
tweede, voor het andere groen besteedt
de gemeente het onderhoud grootschaliger uit zodat het goedkoper kan. Zij hoopt
door bewoners zelf te laten kiezen wat ze
krijgen ook een grotere betrokkenheid te
creëren en nauwelijks kosten te hebben
aan het onderhoud. In onze buurt hebben
we daar ook voorbeelden van. Het project
Harstenhoekstraat is daar een al wat ouder
voorbeeld van. Het is jarenlang goed gegaan, een kleine groep enthousiaste bewoners regelde alles, totdat ze te oud werden.
Dat geldt op termijn helaas waarschijnlijk
ook voor veel nieuwe projecten die op dit
moment worden uitgevoerd. Dan ontstaat
er een situatie dat er geen bewonersbeheer
meer kan plaatsvinden en de manier waarop
het groen is aangelegd niet past in een onderhoudsorganisatie als de gemeente is.

Visie wijk- en buurtgroen
Stadsdeel Scheveningen

Het groenproject is dan te kleinschalig en te
duur om in een onderhoudsbestek te passen. De kostenvoordelen van de grootschalige uitbesteding van onderhoud gaan verloren en het resultaat laat zich raden.
Het probleem is te belangrijk en er staat
teveel op het spel om er zo onzorgvuldig
mee om te gaan. Het lijkt erop dat de directie van het ziekenhuis de patienten vraagt
een oplossing aan te dragen als er zich een
probleem voordoet bij een bepaalde medische behandeling en hen ook zelf laat experimenteren met de oplossing en de artsen
erbuiten houdt. Voor een medisch probleem
zou niemand dat goed vinden, hier doen
we dat wel. De gemeente levert nauwelijks
inhoudelijke inbreng om de nieuwe groenprojecten op lange termijn een succes te
maken, zowel qua ‘hoe het eruit ziet’ als qua
‘beheersbaarheid’. Er is een meer gestructureerde aanpak vereist.
De grootste besparing die je in het onderhoud van het groen kan bereiken is als iets
vanzelf gaat en je kan zorgen dat dingen
niet hoeven te worden gedaan en je zo weinig mogelijk kunstmatige ingrepen als bijvoorbeeld plantenbakken nodig zijn. Hoe
beter iets gedijt, des te minder onderhoud
het vergt. Bovendien moet het groen dan
voldoende ruimte hebben, zodat minder ingrepen nodig zijn. Dat is een hele uitdaging
in een stedelijke omgeving, waar inbreng
van deskundigen heel belangrijk is en zo
nu en dan nieuwe mogelijkheden worden
onderzocht. Dan kan je meer bereiken met
minder inspanning en kosten. Deze kennis
moet worden gedeeld met geïnteresseerde
5

bewoners die dan kunnen meedenken voor
hun eigen omgeving. Het plan “Visie wijken buurtgroen, Stadsdeel Scheveningen” ligt
er al sinds 2017, goedgekeurd door de gemeenteraad, alleen er gebeurt helaas niets
mee. Dat moet in 2021 veranderen! De visie, zeer de moeite waard om te lezen, is te
vinden op: https://denhaag.raadsinformatie.
nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/425492.
Benno Smit
Voorzitter commissie Groen BNS
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Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug
Stammen
Eind vorig jaar zijn de iepen op de Pompstationsweg gekapt vanwege het Haagse
beleid om de iepenziekte te bestrijden.
‘Onze’ iepen zijn in schoonheid gestorven,
preventief gekapt zullen we maar zeggen.
Het groenteam van stadsdeel Scheveningen
heeft de suggestie van enkele bewoners
om de vrijgekomen stammen te gebruiken
om parkeren in de bermen tegen te gaan, in
eerste instantie overgenomen. Vlak voor de
kerst zijn de stammen neergelegd. Iedereen
bleek verrast door de omvang en aantallen
stammen. Dat was niet voorzien en ook uit
de wijk kwamen berichten waarom dèze oplossing was gekozen? Echter, voor de kerst
kon er niets meer gebeuren. Eind januari zijn
ze verwijderd, en gedeeltelijk naar een andere locatie verhuisd of opgeslagen voor andere doeleinden.

is bedoeld om de hoofdlijnen uit de eerste
ideeën gehaald, nader uit te werken.

Bestuurderskracht
Twee voorbeelden van bestuurderskracht:
aan de Nieuwe Parklaan, ter hoogte van Ré-

lende wijken die soortgelijke ideeën, problematiek of prioriteiten hebben als wij vanuit
het idee ‘samen zijn we sterk(er)’.
In het 3-wijkenoverleg gaat het over de
concrete invulling van een participatiebudget vanuit de gemeente Den Haag. De wijken Van Stolkpark, Sorghvliet en Duttendel
& Wittebrug hebben de handen ineen geslagen om voor een wijkbudget van maar
liefst € 50.000 plannen op te halen. Onder

Ron Appeldooren, ons wijkaanspreekpunt
bij stadsdeel Scheveningen, meldt desgevraagd dat op de kruisingen anti-aanrijpaaltjes worden aangebracht om de veiligheid
te waarborgen. Parallel hieraan wordt er een
raadsvoorstel ingediend (onderdeel aanpak
overlast SDK Scheveningen) om de APV aan
te passen. Dit houdt in dat parkeren in de
bermen niet is toegestaan zodat er goed kan
worden gehandhaafd. Dat is mooi nieuws
voor de aankomende zomerperiode 2021.

Bronovo
Namens DWW zit Joke de Vries aan bij het
overleg over een innovatief zorgconcept, dat
HMC wil ontwikkelen op de locatie Bronovo.
Aangegeven is dat Bronovo als ziekenhuis
in 2024 de deuren sluit. Vertegenwoordigers
van bewonersorganisaties is gevraagd mee
te denken bij de ontwikkeling van het zorgconcept. Medio december vond de eerste
sessie plaats, online, eind januari de tweede.
Volgens de organisatoren viel op dat deze
groep behoorlijk out of the box dacht. Er
werd veel aandacht gevraagd voor de persoon van de patiënt/cliënt en zijn/haar
omgeving en achtergrond. Uitgaan van de
eigen kracht en eigen geschiedenis van de
mensen.
Uiteraard kwamen ook de wensen om Bronovo voor de wijken in Den Haag Noord/
Scheveningen te behouden regelmatig
aan bod. De eerste sessie was bedoeld om
ideeën op te halen. De januari-bijeenkomst

Nieuwe Parklaan met uitrit parkeergarage en ‘oortje’

sidence Bellevue, ondervonden bewoners
al jaren hinder bij het uitrijden van de parkeergarage. De bocht in de Nieuwe Parklaan
ontneemt al het zicht op verkeer van links.
Een een-tweetje tussen onze penningmeester met de betreffende gemeenteambtenaar
leidde tot keurige, snelle oplossing om een
einde te maken aan een onveilige situatie:
een ‘oortje’ ( stukje trottoir, autovrij blijvend
door paaltjes) aan de linkerkant van de uitrit
en gebruik van restant wijkbudget van vorig
jaar. Win-win!
Een tweede voorbeeld is het telefoontje dat
onze vicevoorzitter waagde aan Dunea: de
stoep verzakte bij een renovatiepand en er
bleek een lek tussen de gevel en de stoep.
Binnen een dag stond Dunea op de stoep en
repareerde de oude loden leiding. Hulde!

3- 4- en Meerwijkenoverleg
Vanuit DWW sluiten bestuursleden graag
aan bij overleggen met onze buren, aanpa6

de naam Scheveningse Parkwijken Begroot
zult u binnenkort onze ambassadeurs èn
de toelichting zien op actie; de gemeente
Den Haag heeft eerder een dergelijke actie
met de buren van Noordelijk Scheveningen
gedaan: één van de plannen toen was de
realisatie van de eetbare tuintjes in Stevin-/
Gentsestraat.
In het 4-wijkenoverleg staan we als samenwerkende wijken (Archipel/Willemspark,
Van Stolkpark, Centrum Buurtschap 2005 en
Duttendel & Wittebrug) voor de energietransitie. Werkgroepen, samengesteld uit vertegenwoordigers uit alle 4 wijken, werken aan
technisch/financiële haalbaarheid, verduurzaming van bestaande woningen, communicatie en participatie en zijn gezamenlijk gesprekspartner voor de gemeente Den Haag.
Momenteel wordt gewerkt aan het jaarplan
2021, waarin voorlichting en informatieoverdracht een centrale rol spelen.

Het meerwijkenoverleg (Benoordenhout,
Archipel/Willemspark, Van Stolkpark, Sorghvliet, Centrum Buurtschap 2005, Duttendel
& Wittebrug) is bedoeld om onderwerpen
die gezamenlijke aandacht en uitwisseling
behoeven met elkaar te bespreken en waar
nodig de krachten te bundelen. Mooie voorbeelden zijn verkeers- en parkeerdruk, o.a.
door woningsplitsing, openbaar vervoer en
recentelijk de toekomst van Bronovo.

Groen, groener, groenst
Onze groene wijk is geliefd vanwege de rust,
de cultuurhistorische waarde en de kracht
van bos en duin in de drukte van de Randstad. Wonen in een dergelijke omgeving is
waardevol en vraagt ook om voortdurende
aandacht om die waarden te behouden. De
discussies over de herontwikkeling van het
Plesmanduin of de ontwikkelingen in sportpark Klein Zwitserland staan voortdurend in

het teken van het behoud van deze waarden, voor ons allemaal, voor onze kinderen
en kleinkinderen. Wonen en ondernemen in
een dergelijke omgeving vraagt om respect
en kent randvoorwaarden. Duttendel Wittebrug Wijkvereniging houdt vinger aan de
pols om achteruitgang van de groene omgeving in welk opzicht dan ook te voorkomen
en denkt constructief mee in oplossingen
voor veiligheid, samenleven, leren en werken.

Nieuwsbrief
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging
communiceert met de achterban via de

website www.duttendelwittebrug.nl, via
huis-aan-huisverspreiding van uitnodigingen (ALV en donaties) en steeds vaker voor
actuele onderwerpen via de Nieuwsbrief.
Indien u op de hoogte wilt blijven van de
meest actuele zaken, kunt u door het opgeven van uw emailadres (via: secretaris@
duttendelwittebrug.nl) de Nieuwsbrief ontvangen. Uiteraard volgen wij het AVG-protocol en is uw emailadres uitsluitend bestemd
voor de verzending van mededelingen namens de wijkvereniging.
Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

AGENDA met de vaste activiteiten:
In afwachting van de corona maatregelen zijn er geen bijzondere activiteiten gepland.

In Memoriam

Steven Witkam
Steven was geen diplomaat, maar had
een directe manier van optreden. Tijdens
overleg met de gemeente was hij vaak
direct en uitdagend.

Op 10 februari jl. is Steven Witkam overleden.
Tien jaar is Steven Witkam voorzitter
geweest van de Commissie Verkeer
en Ruimtelijke ordening van de Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk
Scheveningen. Hij heeft die taak erg
serieus genomen.

Nadat Steven het voorzitterschap had
overgedragen bleef hij nog lid van de
commissie. Tot het laatst toe was hij
benieuwd naar de gang van zaken.

Steven had een enorme inzet en betrokkenheid en wist de leden te stimuleren.
Hij was tijdens discussies confronterend
in zijn mening. Toch verliepen de bijeenkomsten wel altijd in een relaxte sfeer.
Bewoners die hem benaderden met
problemen in de wijk wist hij direct zo
enthousiast te maken dat zij deel namen
in de commissie.
Met de voorstellen die bedacht waren,
gingen we onder leiding van Steven
naar de gemeente. Daar bezochten we
ambtenaren, raadsleden en wethouders.
De gemeente formeerde ook vaak projectgroepen. Ook hierin nam Steven vaak
plaats.

Door de coronamaatregelen is de commissie nu tijdelijk gestopt. Wanneer het
weer mag en kan, gaan we weer verder.
De leden van de groep zijn hem dankbaar voor zijn inzet en zullen deze
bijzondere man enorm gaan missen.
Namens het bestuur BNS
Aad Pronk, commissie VRO

Dit alles vergde van hem ongelooflijk veel
tijd, inzet en energie.
Hoewel hij een gezin en een eenmans
bedrijf had, maakte hij door zijn betrokkenheid met de wijk toch overal tijd voor.
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Extra geld voor bewonersinitiatieven
Met een gezamenlijk wijkbudget krijgen inwoners van Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet
en Van Stolkpark dit voorjaar extra geld om
hun wijken mooier en leuker te maken.

De gemeente Den Haag stelt dit wijkbudget
beschikbaar, omdat bewoners zelf vaak heel
goed weten wat er kan of moet verbeteren
bij hen in de buurt. Iedere inwoner, ondernemer of andere direct betrokkene kan daarom
een plan indienen. Bewoners kiezen uit deze
plannen vervolgens welke uitgevoerd gaan
worden. De gemeente checkt alleen of een
plan haalbaar is en betaalt de rekening, de
rest is aan de inwoners zelf.

Wat zou u willen verbeteren?
Weet u van mensen in uw buurt dat zij vaak
alleen zijn en wilt u een ontmoetingsplek of
buurtactiviteit organiseren? Hangen uw pubers met hun vrienden doelloos op straat en
gunt u ze een sporttoernooi? Of wilt u juist
meer plantenbakken om de straat op te fleuren, meer AED’s beschikbaar om mensen te
kunnen redden of een openbare moestuin
voor alle buurtbewoners? Met het wijkbudget kan uw wens werkelijkheid worden!

Hoe het werkt
Begin maart (met het verschijnen van deze
Badgazet was de planning nog niet helemaal rond) gaat het project Scheveningse
Parkwijken Begroot officieel van start. Ruim
vier weken lang kunnen mensen een plan
indienen en/of aangeven welke van de plannen hun voorkeur heeft. Omdat alleen de
breedst gedragen plannen doorgaan naar
de volgende ronde, is het belangrijk dat
u uw mede-buurtbewoners enthousiast

Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen deelde al cheques uit in Duindorp dat eerder aan de beurt was.
Foto: Arnoud Roelofsz

maakt voor uw plan. Hoe u campagne voert,
via social media, een flyeractie, huis-aanhuis bezoekje of op een andere manier, laten
we aan uw eigen creativiteit over. Onder het
motto ‘Samen sta je sterker’ kunt u, in plaats
van allemaal een eigen plan, samen met andere buurtbewoners een plan indienen.
Als de indien- en stemperiode voorbij is,
checkt de gemeente de plannen op haalbaarheid. Daarbij wordt er onder andere op
gelet of het plan binnen één jaar uitgevoerd
kan worden en of het binnen het budget
past (een overzicht van de spelregels wordt
bij de start van het project gepubliceerd).
Vervolgens is het weer aan de bewoners om
de definitieve keuze te maken en om het totale wijkbudget te verdelen over de haalbare
plannen. Hiervoor krijgen inwoners een brief

met een persoonlijke stemcode. Na een feestelijke bekendmaking van de uiteindelijke
winnaars start de uitvoering van de plannen
zo snel mogelijk.
Op het moment van schrijven is het precieze tijdpad nog niet bekend en werkt de
gemeente nog aan de website www.scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl.
Binnenkort zal er meer bekend zijn. Houd
daarvoor bovengenoemde site, uw wijkmedia én uw brievenbus goed in de gaten.

Foto: Cor Bal
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Marjolein Woudstra
Stadsdeelkantoor Scheveningen

De Kwekerijweg
Het Groencentrum, leverancier
van groen voor de stad....
In het kader van de serie over bijzondere
straten en wegen in onze wijken deze keer
aandacht voor de Kwekerijweg, gelegen op
de grens van het Klattepark en Wittebrug.

Op oude kaarten en foto’s is te zien, dat de
Kwekerijweg in zijn geheel rond de toenmalige Stadskwekerij is aangelegd. Na de oorlog zijn drie piepkleine huisjes aan de weg,
waaronder een uitspanning met terras en
café ( Theeschenkerij Klein Zwitserland ) gesloopt vanwege oorlogsschade.
De Kwekerijweg telt maar heel weinig huizen, dus leek het me logisch maar meteen
door te rijden naar de naamgever van deze
weg, de voormalige Stadskwekerij en met
Marco van Tol, coördinator Groencentrum
van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente
een gesprek te hebben.
Als je het terrein van het Groencentrum oprijdt kun je je nauwelijks voorstellen dat hier
halverwege de 19e eeuw hele hoge duinen
waren.
Fietsend of wandelend rond het terrein van
de hockeyclub Klein Zwitserland zie je nog
de oorspronkelijke hoge duinen, waarop o.a.
gebouwen van Defensie staan.

De vroegere bebouwing aan de Kwekerijweg

Aan weerszijden van deze Sprank ligt al decennia lang ( ontstaan in 1828 ) de voormalige Stadskwekerij, nog steeds over water
bereikbaar, omdat architect Dirk Roosenburg, het KLM-gebouw er over heen gebouwd heeft. Dat er in 1996 stalen palen in
de Sprank werden geslagen, toen de uitbreiding van het gebouw in de vorm van een
saxofoon werd gerealiseerd, verdient niet de
schoonheidsprijs. Maar
dat kan nu allemaal
weer goed worden gemaakt, hopelijk door
de realisatie van het
appartementencomplex Plesmanduin.
Ik kan een ieder aan-

Op de afgegraven schrale grond van Klein
Zwitserland ontstonden allerlei kleine kwekerijtjes en tuinbedrijfjes, waarop, ter bemesting van de bodem, visafval ( de zogenaamde grom ) werd gedeponeerd.
In 1907 besloot de gemeente Den Haag
dat een Gemeentelijk Plantsoenendienst
nodig was. De eerste directeur, Pieter Westbroek, naamgever van het Westbroekpark,
bewoonde de ambtswoning “het Zwitserse
Huis”, Kwekerijweg 2, vroeger woonhuis van
zijn ouders. Het huis staat nog steeds prominent aan de Sprank en is nu in particulier
bezit.

De Sprank loopt er dwars doorheen

Hier zie je hoe de Kwekerijweg vroeger liep

Afgravingen
Omstreeks 1850 is men begonnen deze
duinen af te graven voor het ophogen van
nieuwe wijken in Den Haag en omliggende
gemeenten.
Hiertoe werd de Sprank gegraven om het afgegraven zand te vervoeren naar het Kanaal
naar Scheveningen, en vandaar verder naar
de ophogingen in de nieuwe wijken.
Met kleine schepen, meestal met handkracht voortgedreven, werd al dat zand vervoerd.

raden om eens een
roeiboot te huren bij
de Waterkant, gelegen
aan de rand van het
Westbroekpark, om de
schoonheid van dit gedeelte van Den Haag
van af het water te bekijken. Hopelijk is in
de zomer van 2020 de
situatie weer zodanig,
dat dat ook mogelijk is.
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zen over nieuwe aanplanten tot aan signalering welke bomen en heesters gesnoeid of
wellicht vervangen moeten worden.
Overigens fungeert deze dienst ook als inkoopcentrum en tijdelijke opslag voor bomen en heesters. Van Tol heeft dan ook uitgebreide contacten met boomkwekers in
Brabant en Boskoop.
Voor het transport hiervan zie je regelmatig
grote vrachtwagens van onderaannemers
van af de Badhuisweg de smalle Kwekerijweg opdraaien.

Innovatie en hergebruik

Coördinator Groencentrum Marco van Tol
achter zijn bureau

Ook nieuwe technologische ontwikkelingen
zijn de dienst niet voorbij gegaan.
Om zo efficiënt mogelijk de vele bloembakken en plantsoenen van water te voorzien

heeft Van Tol een systeem, waarbij op afstand de vochtmeters in de bakken kunnen
worden afgelezen. Op zich niet zo verwonderlijk als je vanuit de hele wereld je voordeur via je mobieltje in de gaten kunt houden.
Binnenkort komen er ook nog zonnepanelen op de daken, waardoor een aantal van
de auto’s elektrisch kan gaan rijden.
Bij het vervangen van de betonnen bloembakken wordt nu ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled plastic, waardoor hergebruik hiervan wordt bevorderd.
Het snoeiafval van bomen en struiken gaat
met de inhoud van de groene bakken van
de vele huishoudens mee naar het compostbedrijf en draagt op deze manier bij aan een

Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den
Haag
Marco van Tol is coördinator van het Groencentrum. Aan het Groencentrum starten elke
dag ca. 25 medewerkers om er voor te zorgen, dat Den Haag zijn reputatie als groene
stad kan blijven waarmaken.
Hiertoe vertrekken dagelijks het hele jaar
door de bekende witte auto’s, met groen
dekzeil van deze dienst, om onderhoud te
plegen aan al het stadsgroen. Dat kan variëren van aanvullen en vervangen van de
planten in de 1700 bloembakken ( kijk maar
eens bij de Hofvijver ) tot het rooien van
zieke bomen en water geven in droge tijden.
De vele palmen in de stad overwinteren in
een grote kas, die op het terrein staat.
Naast de hierboven genoemde uitvoerende
taak is hier ook nog een afdeling advies gevestigd. Hierbij kan men denken aan advie-

Ze wachten op een nieuwe bestemming

verhoging van de organische stof in de bodem. En dat geeft weer een vermindering
van het gebruik van kunstmest, waarvan de
fabricage zeer veel fossiele energie kost.
En zo draagt ook het huidige Groencentrum,
of als u wilt, de voormalige Stadskwekerij,
weer bij aan een bevordering van de kringloop van organische stof.
Voor de echte liefhebbers is er nog de site:
www.hethaagsegroen.nl
Bert Hilberts
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Open Nederland
Sinds ik een hond heb weet ik het zeker: de
Nederlander (in elk geval diegenen die in
mijn buurt wonen) is heel open. Want, wat
mij tijdens de dagelijkse wandelingen – met
name ’s avonds - opvalt, is dat in bijna alle
huizen het gordijn of de luxaflex open is, de
lichten aan zijn, en de privacy blijkbaar niet
van belang is.

Terwijl ik zelf iemand ben die zich afzondert, het liefst de gordijnen dicht heeft en
ik me heel senang voel in mijn afgesloten
coconwoning, ben ik wel heel nieuwsgierig
naar andere huizen en hun bewoners. En
die nieuwsgierigheid wordt bevredigd, of
gevoed, of allebei. Ik kan tijdens mijn wandelingen in de avonduren bijna overal onbeschaamd naar binnen kijken en zien wat zich
afspeelt in al die huiskamers.
Dat is aan de ene kant heel fijn, omdat je
kunt zien dat de Nederlander niets te verbergen heeft en blijkbaar in alle onschuld zijn
huiselijk leven leidt. Aan de andere kant levert het soms bijna gênante taferelen op.

Zo is er een gezin dat na het avondeten
heel dikwijls rond de tafel vreedzaam spelletjes zit te doen, de toetjes soms nog voor
hun neus. Mijn fantasie gaat dan soms op
de loop. Hoe krijgen die ouders hun kinderen zo heerlijk ouderwets tevreden met een
bordspelletje? Hebben die kinderen geen
behoefte aan verslavende computerspelen
of televisie programma’s? Of zijn ze van een
bepaald geloof en zijn ze wars van al dat digitale gedoe?
Of dat stel waarvan zij iedere avond voor de
computer zit, en hij hangend op de bank
naar de televisie staart. Zijn ze nog gelukkig
met elkaar? Hoe lang zijn die al samen? Leven ze in een sleur of vinden ze dit gewoonweg wel oké zo.
Er zijn huizen met prachtige, smaakvolle interieurs, en woningen waar van menig binnenhuis architect de handen zouden gaan
jeuken.
Er staat een beeldig herenhuis vol antieke
museumwaardige meubelen maar wel met

Foto: Edwin Scheepers
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een mega televisie aan de muur met een bioscoopscherm van ten minste twee meter
lang. Zijn die mensen wellicht bijziend? Hebben ze dat van hun kinderen gekregen toen
ze 45 jaar getrouwd waren? Of vinden ze dat
zelf misschien echt mooi?
En die man die alsmaar aan dat fel verlichte
bureau zit, omgeven door stapels documenten en opengeslagen boeken. Is hij een wetenschapper? Studeert hij nog? Of heeft hij
een bepaalde hobby?
Die dingen intrigeren me enorm.
Antwoorden krijg ik natuurlijk niet, tenzij ik
aanbel en vragen ga stellen, maar dat gaat
me iets te ver.
Het maakt mijn avondwandelingen echter
wél leuker.
Mijn hond ligt nu in zijn mand te slapen. Ik
ga hem wakker maken want ik wil nog even
gluren.
Marit Berssenbrugge

Een marinierssnoepwinkel op Scheveningen
Ik heb iets met kleine winkeltjes, altijd
nieuwsgierig wat daar te beleven valt en hoe
de verkoper er toch zijn inkomsten – als dat
aan de orde is – uit weet te halen, uit een
paar vierkante meter.

Zo viel me een piepklein ogend winkeltje op
aan het Harstenhoekplein, Mariniers-webshop. Allerlei mariniersspullen achter de
ramen en deur hangend. Nu heb ik helemaal niets met militaire spullen, mariniers,
commando’s. Ja, een film over D-day, Saving
Private Ryan, super spannend en vooral indrukwekkend. Maar, meer weet ik er niet
van. Toch maar eens aanbellen, wat doet een
marinierswinkel op het hoekje van het Harstenhoekplein op Scheveningen?

band. Zij zijn er voor
elkaar, voor altijd. Daar
kan niemand tussen
komen. Als je eenmaal
die opleiding hebt gevolgd, is het zover. Hij
is dusdanig zwaar, –
storm, kou, ontberingen, ellende verdragen
– dat het saamhorigheidsgevoel automatisch gekweekt wordt.
Opvallend is ook, dat
je spreekt van een
‘oud-marinier’ in plaats
van een ‘ex-marinier’,
want je bent marinier
voor het leven. Het gedichtje hiernaast, wat
in de winkel prijkt van
Willem, spreekt boekdelen. Dat het Korps
Mariniers al in 1665 is
opgericht, als eerste
Korps ter wereld dat
gespecialiseerd was in
amfibische aanvallen,
o.a. ter bescherming
van onze koloniëen
over zee, is ook al iets
bijzonders. De wapenspreuk van de mariniers “Qua patet orbis” bevestigt dat, “zo wijd
de wereld strekt”. Willem bezit in de winkel een handgeborduurd embleem van het
korpswapen met deze spreuk.

Willem van Wegen ontvangt me in een gelukkig veel grotere coronaproof ruimte achter wat ik, glurend door de deur, zag. ‘Mijn
vader was marineman, mijn broer en ik wilden niets anders worden dan marinier, marinier en nog eens marinier. Ik diende van ‘70’74. Vervolgens kreeg ik een reguliere baan,
maar sloot me aan bij Contact Oud-Mariniers.’
Na een waterval van niet erg intelligente vragen van mijn kant over het verschil tussen
marineman en marinier, commando en marinier, èn na veel geduld van Willem, wordt
het mij een beetje duidelijk. Een marinier is
een ‘infanterie-gevechtseenheid gespecialiseerd in amfibische operaties.’ Maar, wat me
het meest duidelijk wordt uit het gesprek
met Willem, is dat mariniers iets heel unieks
hebben, namelijk een intense onderlinge

Hobby
Willem begon al in de jaren ‘70, na zijn
diensttijd, als hobby mariniersvoorwerpen
te verzamelen, badges, T-shirts, baretten,
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wapenschildjes, zelfs rompertjes. Op een gegeven moment werd het teveel, hij moest
er wat van kwijt. En plaatste voorwerpen op
Marktplaats. Er bleek veel vraag naar van
over de hele wereld. En zo ontstond het idee
van een webshop. Willem ontwikkelde zelf
de website en de vraag nam toe. Vroeger
één per dag, nu ca. 25. Hij toont me het ‘epicentrum’ van zijn ‘toko’ (er worden veel Indonesische termen gebruikt bij de mariniers),
de plek waar de bestellingen binnenstromen, waar hij verpakkingen doet, zelf graveert en waar zijn voorraden zijn, tientallen
laadjes met knopen, badges, wapenschildjes. Alles doet Willem zelf, ‘ik heb geen rollende banden’. Door de bestellingen heeft hij
natuurlijk veel contact met andere mariniers.
De eerste zin die een marinier afvuurt naar
een ander: ‘heb jij ook bij de Baas gediend?’
De Baas is de marine, en dat dus niet met
een kleine b maar grote B! De uitdrukking
Baas is absoluut alleen voorbestemd voor
een marinier. Een marineman dient niet bij
de Baas! Die dient gewoon bij de marine!
Willem: ‘Je hebt als marinier eigenlijk een
opleiding gehad waar je de rest van je leven
profijt van hebt. Je hebt leren aanpakken, el-

kaar leren vertrouwen, geleerd dat het leven
niet altijd over rozen gaat en dat je niet altijd
aardig gevonden hoeft te worden. Je hebt
vertrouwen in jezelf gekregen; als ze me nu
zouden oproepen, zou ik meteen gaan, ook
al ben ik 70.’
‘Ik geniet van mijn hobby, zoveel te doen,
er zijn zoveel verzamelaars. Mensen komen
ook afhalen, daarom heb ik een winkel nodig, die is puur toevallig op het Harstenhoekplein, in het pand waar voorheen stomerij Stoeke zat. Vóór corona hadden we
hier iedere laatste vrijdag van de maand een
haring- en bierborrel, zo hecht is de mariniersband. Dan neuzen ze rond en roepen:
jouw toko is een marinierssnoepwinkel!

vormt je voor het leven. En als je dan
ook nog verzamelt zoals Willem, dan
is je plezier compleet. Het is zijn passie. Wat is dat toch altijd mooi om
te zien of te horen, zelfs als het gaat
over iets wat zo ver van je afstaat. Ik
ben blij dat ik bij het winkeltje, dat
mij intrigeerde omdat het zo klein
lijkt, heb aangebeld. Weer een ervaring rijker!
Eeke Crabbendam

We zijn inmiddels twee uur verder, Willem
raakt niet uitgepraat. Een klein beetje ben
ik het nu gaan begrijpen, marinier zijn of
oud-marinier, dat is iets heel bijzonders en

Van Gerard Reve, geschreven in
1973, maar nog altijd zeer actueel,
juist nu:
Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed
verschoont en eten voert,

Limericks Jan van Pesch
De naam ‘Jan van Pesch’ moet de lezer toch
wel bekend in oren klinken.
Al bijna 25 jaar is Jan verbonden aan de
Gazet. Eerst als redactielid en de laatste jaren als Crypto-schrijver. Daarnaast heeft hij
jarenlang de wijkbus bestuurd.
Maar Jan heeft gelukkig ook een vruchtbaar privé leven.

zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een
bord – dat hij vóór dit, of tégen dat is –
het verkeer verspert
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de teevee.
Toch goed dat er een God is.
Gerard Reve, 1973

Jan van Pesch
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Zijn prachtige kleinkinderen inspireerden
hem tot het schrijven van korte, grappige
versjes, “limericks”. Hij maakte er een boekje
van (enkel voor eigen gebruik).
De versjes zijn echter dusdanig leuk, dat
wij Jan gevraag hebben om zo af en toe
een exemplaar te mogen publiceren in zijn
dierbare Gazet. En dat vond hij – in al zijn
bescheidenheid - goed.

Het transplantatieteam
Het is al donker als ik op weg naar huis ben.
Het is druk op de weg, het verkeer rijdt langzaam in drie rijen naast elkaar. Ik luister
naar BNR en ondertussen overdenk ik nog
een keer de dag. In de achteruitkijkspiegel
zie ik een blauw zwaailicht dichterbij komen. De auto’s om mij heen zien het ook en
we maken ruimte. Als het blauwe zwaailicht
mij inhaalt zie ik pas dat het geen gewone
ambulance is, het is een personenauto in
ambulance-uitvoering. Zo’n formaat Opel,
met een kofferbak. (Zover gaat mijn kennis van auto’s, neutrale middenklassers zijn
Opels). Op de achterkant staat met grote
zwarte letters: “Transplantatieteam”. Transplantatieteam? Wat is dat nu weer? Nog
nooit eerder gezien. Ik zie meteen een koelbox voor me, op de achterbank, met daarin
een hart/nier/long, verpakt in ijsblokjes.
Door het beslagen dekseltje is iets roods
zichtbaar. Het maakt een kloppende beweging. (dat kan natuurlijk niet, dat is onzin,
zeg ik tegen mezelf). Er begint zich een hele
film in mijn hoofd af te spelen. Ik zie een ziekenhuis. Een lange gang met een blauwe
glimmende vloer. Een verpleegster rent zenuwachtig heen en weer, ze heeft een briefje

in haar hand. Verdrietige familieleden staan
in een kamertje en praten met iemand in een
witte jas. Het moet slecht nieuws zijn want
een vrouw laat zich langzaam zakken in
een stoel, haar dikke winterjas zit in de weg.
Haar handen zoeken steun, intens verdriet
en wanhoop zijn te lezen op haar gezicht.
Ze moeten afscheid nemen van hun ouder/
kind/broer/zus. Laat het geen klein kind zijn
alstublieft, geen tiener, geen jonge ouder.
De witte jas zal wel vragen of er een donorcodicil is, of dat de familie weet wat hun ouder/kind/broer/zus gewild zou hebben. Het
verdriet is te groot en ze zijn te zeer geschokt
om er over na te kunnen denken. Ze kijken
elkaar vertwijfeld aan. De volgende scene
is in een ander ziekenhuis. Familieleden zijn
haastig opgetrommeld na een telefoontje ,
de auto’s moeten nog geparkeerd. Ze wachten op elkaar. Zenuwachtig staan ze in de
koude hal, diep weggedoken in hun jas, de
kraag omhoog, de handen in de zakken. Er
heerst spanning, een blije spanning, maar ze
durven het nog niet uit te spreken . Ze wachten al zo lang op een hart/nier/long voor
hun ouder/kind/broer/zus, en ze hadden niet
verwacht dat er nog een passende donor ge-

vonden zou worden. Ze treuren om het verlies van die andere familie, maar durven zelf
nog niet blij te zijn. Als het toch eens waar
was, eindelijk een passende donor gevonden. Na jaren van wachten en teleurstellingen, is er weer hoop. Ze nemen samen de lift
naar boven, op weg naar een toekomst.
Het is een druilerige dinsdagavond, net zeven uur geweest, ik sta in de file op de A13
en de tranen rollen over mijn wangen bij
het “zien” van zoveel leed. En waarom? Ik
weet niets van transplantaties, kom nooit in
een ziekenhuis, ik heb geen idee hoe zoiets
gaat. Een tekort aan kennis compenseer ik
met veel fantasie. Of misschien kijk ik gewoon teveel films. Ik word kwaad, kwaad op
mezelf omdat ik me zo laat meeslepen en
kwaad op het transplantatieteam. Moet dat
nu echt met zulke koeienletters op de auto
staan? Waarom? Iedereen gaat toch al voor
elk zwaailicht aan de kant? Waar komt deze
overgevoeligheid bij mij eigenlijk vandaan?
Willemijn Baak

Jan van Pesch

Foto: Judith Jansen
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Onbeschermd Stadsgezicht
Torens spreken al eeuwenlang tot de verbeelding. In sprookjes sloten ze er prinsessen in op en meer recent beschreef Annie
M.G. Schmidt het fijne torenkamertje van
Pluk van de Petteflat, een boek dat nog
steeds niet aan kracht heeft ingeboet.

In het Belgisch Park is een flink aantal bewoners die boffen met een echte eigen toren(kamer). Wat het thuiswerken tijdens deze
pandemie misschien net wat minder eentonig maakt.
Het zijn deze torentjes en andere, soms ‘onnodige’ toevoegingen, de karakteristieke
elementen van de bouwstijl, die de oude
huizen in het Belgisch Park zo mooi en onderscheidend maken. En niet alleen in onze
wijk, dat geldt natuurlijk voor meer oude delen van Den Haag. Op deze wijken rust dan
gelukkig ook meestal het predicaat ‘Rijksbeschermd Stadsgezicht’, een status die deze
beeldbepalende bouwkenmerken zou moeten veiligstellen.

Dat deze status geen
volledige bescherming
meer lijkt te bieden
blijkt in het Statenkwartier. Op het Frederik Hendrikplein 34
zat een torentje de
extra verdieping - die
een projectontwikkelaar wil bouwen om
meer appartementen
in het pand te kunnen realiseren - in de
weg. Het voornemen
dit torentje te willen
verwijderen bracht
een storm van protest
teweeg bij omwonenden en de Stichting
BAS (Behoud Architectuur Statenkwartier).
Volgens de eigenaar is
alle ophef onterecht,
‘het zou gaan om een
dak en niet om een
torentje’ – en heeft ze
voor het verwijderen
een vergunning gekregen.
Bij een rondgang door onze wijk blijkt het
verschil tussen een dak en toren lang niet
altijd zo makkelijk vast te stellen als je op
voorhand zou verwachten. Bij het omhoogkijken, wat soms wat meewarige blikken opleverende, zag ik zowel vierkante en ronde
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‘klassieke’ torenkamers van (bak)steen met
puntvormige daken; dakkappellen met
puntdaken; als fraai gevormde spitsjes zonder ramen. Soms wordt de schijn gewekt
dat er zich achter de puntvormige voorkant
een heuse toren bevindt, maar blijkt als je

Maar dat had ik geloof
ik al gezegd.
Het torentje van het
Statenkwartier is inmiddels nog binnen
de bezwaarperiode
in een container beland. Dit wordt helaas
wettelijk gezien gedoogd, de eigenaar
loopt alleen het risico
dat - als de vergunning
uiteindelijk toch niet
toegekend wordt- ze
het torentje in ‘originele’ staat zou moeten
herstellen. (Bouwhistorisch gezien is met
het vernietigen van
de constructie en het
materiaal de toren al
verloren – maar een
kopie van het origineel zou een gelijkend
aanzicht geven). Door
de vele protesten en
media aandacht voor
de sloop van het torentje zijn - over deze aantasting van de
beschermde status - vragen gesteld in de
Gemeenteraad. Hopelijk zal de Welstandscommissie - die de vergunningsaanvragen
en bezwaren toetst - ditmaal wijselijk beslissen en daarmee de beschermende werking
van het Rijksbeschermd Stadsgezicht in ere
herstellen. En zou zo het aangezicht van
‘het mooiste pleintje van het Statenkwartier’
worden gered – en gelijk de precedentwerking die van deze sloop uit zou kunnen gaan
de kop worden ingedrukt. Ook voor alle andere wijken die bescherming verdienen.

het van de zijkant bekijkt het ‘slechts’ een
platte ‘loze’ gevel te zijn. Juist deze variëteit
aan monumentale karakteristieken – of het
nu een dakje of een toren of wat anders is
– maakt als geheel het Belgisch Park uniek.

Kijk bij een ommetje in de wijk – sterk aan
te bevelen tijdens deze soms uitzichtloze
tijden van lockdown - eens omhoog en laat
u verrassen door alle fraaie torentjes. Of de
loze geveltjes. Of toch de spitsvormige dakjes. Of…
Janne-Marie Molenaar
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INGEZONDEN

Ingezonden brieven
In de bijdragen over groene projecten (Gazet
265 pag. 5) spreekt Benno Smit over het plan
van Dunea voor uitbreiding van het padennetwerk door de Ruygenhoek. Zonder een kaartje
erbij van dit plan, kun je je er echter geen voorstelling van maken.
Gelukkig ben ik ook lid van de AVN en vond ik
het zomernummer van de Haagwinde, waarin
wel een plaatje met het voorstel. De schrijver
Tim den Outer adviseert daarin negatief over
de plannen, met als argument dat dit onrust
en vervuiling aan zou trekken. Op de paden
rondom het Nettenboetstersveld, die ik regelmatig bewandel, heb ik daarvan weinig gemerkt en hoewel de nieuwe paden vrij dicht bij
de oude lijken te liggen, geven ze de mogelijkheid om het drukke fietspad te mijden en ligt
er een duinenrij tussen het oude en het nieuwe
pad.
Voor de toenemende behoefte aan wandelen
in de natuur, ook als “ommetje”, volgens mij
een welkome uitbreiding, als het veilig door
Dunea wordt ingericht.
Met hartelijke groet en het beste voor mens en
natuur,
Pieter van der Schot

Waar de nachtegalen zingen

Daarnaast zouden in de Ruygenhoek meer
wandelpaden komen (gele lijnen). Niet goed
zichtbaar op het kaartje, maar er is al een wandelpad evenwijdig aan de Harstenhoekweg
waardoor je het fietspad kan mijden.

Beste Pieter,
Dank voor je reactie.
Hieronder uitleg over het standpunt van de
AVN (Alg. Vereniging Natuurbescherming) met
daarbij het kaartje van de Ruygenhoek. Dat is
Natura 2000 gebied wat wil zeggen dat het beschermde natuur is. Het wordt begrensd door
het Zwarte Pad, de Harstenhoek- en Prinsenweg en door de strandopgang bij het Puntje.
Het klopt dat de AVN bezwaar maakt tegen
deze uitbreiding van het padennetwerk. Het
betreft een fietspad tussen de hoek van de Groningsestraat en het begin van het Zwarte Pad
waar nu een ruiterpad ligt (rode stippellijn).

Kort gezegd is de zorg van de AVN, dat het geplande fietspad vrij baan geeft aan verkeerd
gedrag vanaf het Zwarte Pad richting het beschermde natuurgebied de Ruygenhoek. De
reden dat het, zoals jij terecht schrijft, prettig
wandelen is langs het Nettenboetstersveld, is
juist omdat Harstenhoek en Ruygenhoek afgeschermd zijn van het Zwarte Pad. Met de
chaos afgelopen zomer op de boulevard en het
Zwarte Pad heeft iedereen kunnen ervaren dat
deze plekken in een duidelijk andere recreatiebehoefte voorzien dan Meijendel.

Sfeervol
wonen begint

Ongewenst bezoek
van muizen, ratten, kakkerlakken,

bij de juiste

wespen, mieren, houtworm of

basis

boktorren komt in de beste
families èn in de beste bedrijven

Laat u inspireren in
onze nieuwe winkel

voor.
AHO helpt u in no-time en tegen
verrassend lage kosten van dit
ongemak af.

Telefoon 070 358 66 38

vloeren - gordijnen - raambekleding - shutters - vloerkleden

info@aho-vof.nl • www.aho-vof.nl

Gentsestraat 85a/87
2587 HL Den Haag
070 354 3226
www.zuurmondwonen.nl

sfeermakers
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INGEZONDEN

Door de toenemende aantallen bezoekers
staat dit gebied al onder druk en uitbreiding
van wandelpaden zal de natuur schaden, juist
in combinatie met dat fietspad. Het zullen weliswaar wandelpaden zijn met bezoekregels,
maar de ervaring in andere delen van Meijendel en het Westduinpark leert, dat bezoekregels steeds minder effect hebben en handhaving tekort schiet. Mensen gaan van de paden
af: hardlopend; met honden en zelfs mountain
bikes koersen door deze Natura 2000 gebieden. Door de Ruygenhoek met paden toegankelijker te maken kun je ook nog wildkampeerders, sportvissers, zwemmers en chillende
jongeren verwachten. Allemaal begrijpelijke
vormen van recreatie maar ongewenst in een
beschermd natuurgebied.
De AVN heeft natuurbescherming als doel
en verzet zich daarom tegen aantasting van
de Ruygenhoek. Een aansprekend voorbeeld
van de kwaliteit van dit gebied is de nachtegaal. Deze vogel verdwijnt uit Nederland
maar houdt nog stand in de duinstreek. Het
grote aantal nachtegalen in de Ruygenhoek
is echt uniek. Tussen april en juli hoor je vanaf
de bestaande paden zoals Harstenhoek- en
Prinsenweg dag en nacht hun lied. De verdere
versnippering van het terrein door paden in
combinatie met vormen van ongewenst gedrag zal echter ook hier de nachtegalen doen
afnemen.
Ree en vos zijn ook opvallend in de Ruygenhoek. Vanaf de bestaande paden genieten veel
mensen hiervan. Deze dieren hebben echter
wel een groot rustgebied nodig. De combinatie
van de terreinen Harstenhoek en Ruygenhoek
heeft deze kwaliteit. De Harstenhoek omdat
bijna niemand een open vlakte met verbodsbordjes inloopt. De Ruygenhoek doordat het
goed is afgeschermd: aan het Zwarte Pad door
een hoog hekwerk en aan de andere zijden
door een laag hek in combinatie met dichte
vegetatie.

Met voorgestelde fietspad (blauw).

Op de website van de AVN vind je de brieven
die wij hierover stuurden aan Dunea en de
Gemeente Wassenaar: https://avn.nl/zienswijzen/
BNS en AVN werken vaak nauw samen en ook
in de personele sfeer zijn er relaties. Ik ben lid
van de commissie Groen van BNS maar ook
bestuurslid van de AVN. Bij dit project is BNS
op de achtergrond betrokken, soms is het andersom of wordt gezamenlijk opgetrokken.
Daarom komt naar aanleiding van jouw brief

mijn reactie als bestuurslid van de AVN. De argumentatie is daardoor net iets anders, maar
zowel BNS als AVN vinden vanuit waar ze voor
staan, bewoners en natuur, deze plannen geen
goed idee.
Met hartelijke groet, namens de AVN,
Tim den Outer

NB: inmiddels heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen die de aanleg van de fietspaden ontraadt (red.).





  
 
 
  
  
    
  
   

De AVN begrijpt de behoefte aan ruimte voor
buitenrecreatie en juicht die ook toe. Zeker nu
zien wij toenemende aantallen bezoekers in
Meijendel. Ons standpunt is dat de natuur dit
het beste verdraagt als iedereen zich aan de
regels houdt. Daarvoor is handhaving nodig
maar die schiet tekort. Meer paden vergroten
het handhavingprobleem, waardoor de natuur verder onder druk komt te staan. Er zijn
dus goede argumenten om de padenstructuur
in dit gebied te laten zoals die is. Meer capaciteit voor buitenrecreatie mag niet ten koste
gaan van beschermde natuur die al enorm in
de verdrukking is.

 

   

   



 /
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BADCRYPTO nr. 102
Horizontaal:
5. Zo’n overeenkomst klinkt leuk vóór de verkiezingen (14)
8. Verkeers-tijdschrift van Groen Links (10)
10. Onvriendelijke hoeveelheid informatie (4)
11. Resultaat van de nieuwe lijst van Jesse Klaver
(11)
13. Minister die niet met beide benen op de
grond stond (3+9)
15. Daarmee kan je het de coalitie betaald zetten
(13)
17. Het dogmatische denken van minister Cora
van Niewenhuizen (11)
20. Het niveau van de werkplek van de MP (9)
21. Vogel die familie is van der politieke journalist
Sander (4)
23. Stijfk(l)oppig recept voor Haagse opscheppers
(4)
24. Groentekom voor een uitvreter (6)
25. Met zulke lef zou Trump bij ons gebeiteld zitten (4)
26. Zitplaats in 6 vert (5)

Verticaal:
1. Wat ik nog zeggen wilde: die partij wordt van
onderop bestuurd (2)
2. Heb je als op de avond van 17 maart je armen
jeuken en vol rooie vlekjes zitten (18)
3. Daarmee levert Fred Teeven de stembiljetten
af (10)
4. Zo beknopt zijn de uitspraken van de FNV (6)
6. Dat is een plee voor de afgeslankte coalitie (9)
7. Positieve negatieven (4)
9. Wel zo netjes als je onze moederstaal spreekt
(3)
12. Niet echt de doelgroep van de Partij 50+ (5)
14. Zit in het glas van de fractievoorzitter (12)
16. Zo’n doelstelling levert een novice (n)iets op
(3-6)
18. Een klap die Marijnisse uitdeelt (6)
19. Corona- of klimaatmaatregel die je in je eentje moet nemen (8)
22. Britse peuter (2)

Verticaal:
1. Janktoon; 2. Siamees; 4. Cirkelredenering; 5. Uitrusten; 6. Rustsignaal; 10. Orde; 12. Mop; 13. Koe; 16. Kapje; 17. Oorlog; 18. Graad.

Oplossing uiterlijk 18 maart (de dag ná de verkiezingen!) sturen
naar: Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@
planet.nl.

We doen een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 101 t/m
104. 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!

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 101:
In de omschrijvingen van de vorige crypto was helaas wat verkeerd
gegaan. Ik heb zo veel mogelijk deelnemers op de hoogte gebracht;
als ik u gemist heb: excuus!
Horizontaal:
3. Schuurpapier; 7. Protestkamp; 8. Geluksvogel; 9. Pretogen; 11.
Dodenmasker; 14. OA; 15. Knokploegen; 19. Trapportaal; 20. Onderhoud.

Jan van Pesch
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WIJKWINKEL

BABYSITTERS

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

On Monday morning: Expat Monday Bridge

Naam

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.

Phillippine Kwak
Sam van Dijk
Laura Scholten

’06		
’06		
’04		

06-30 80 20 29 e.
06-40 76 69 02 e.
06-26 76 93 44 e.

Camille Lemoine
Frederique van Gennep
Julie Gentis
Elisa Perez
Sara Scholten
Judith Bloema
Anna Jurgens
Romy Beekhof
Elsemiek Dikker
Simone Pronk
Anne Snoeij
Tom van Beek (06-41667301)
Marijne Dikker (06-31695281)
Katja Salzer Levi
Tim Schepers
Esmee de Vos
Dita Adema
Flo Schepers
Estelle Strijers (06-15268926)
Niek Adema
Zeeger Verschuren

’03		
’01		
’01
’01
’01
’00
’00
‘99
’99
’98
’98
'97
’97
’97
'97
’96
’95
'95
'95
’93
‘93

06-489 515 74 e.f.
06-12 626 283 e.d.
06-246 09 256 e.f.
06-150 30 717 e.f.
06-82 007 369 e.
06-81 71 31 36
06-39 27 93 28 e.
06-22 920 417 e.
06-374 375 23 e.d.
06-81 384 442 e.d.
06-53 89 00 26 e.d.
365 23 39 e.
887 85 35 e.d.f.
06- 33 800 471 e. russ
06-19 444 530 e.
354 05 21
06-304 702 28 e. fries
06-20 28 06 36 e.
306 18 65 e.
06-509 650 21 e. fries
350 91 94 e.

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

g
o
n
e
w
n
e
t
t
i
z
s
Helaa lockdown!
in een
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 pianoconcert 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 10:0012:30 uur.

Iedere woensdagmiddag “bewegen voor ouderen”

geb.jaar

e : ook engelstalig - english spoken		
f : ook franstalig - parle français		
d : ook duitstalig - spricht deutsch		
z : ook zweedstalig		
sp : ook spaanstalig-hablar español		
x : alleen in het weekend		

Deelnemers werken in hun eigen tempo aan het verbeteren van hun conditie 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

telefoon

b/c : bosnisch/croatisch
gr : grieks
russ : russisch
it : Italiaans
p : portugees
+ : 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 namenlijst.

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?

g
o
n
e
w
n
e
t
t
i
z
Helaas lockdown!
in een
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
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GAZETJES
Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel
ASTROLOGISCH ADVIES a.d.h.v. uw persoonlijke geboortehoroscoop.
Voor karakterduiding waarin o.a. uw kwaliteiten en valkuilen. Tevens, advies bij actuele zaken, crisiszaken, wisseling van werk. Ook kinderhoroscoop, baby en peuteradvies.www.truusveltman.nl, vuurpijl@casema.nl
Tel: 070-3543152/06-23414940

AAN DE SLAG MET THERMOMIX. Informatie en verkoop van de Duitse alleskunner Keuken machine THERMOMIX op www.kooksensatie.com.
Will u een demonstratie meemaken in de buurt waar wij verschillende
maaltijden samen koken? info@kooksensatie.com, 06 82 801270
VAKWERK VOLGENS BARTJES - Aannemer van onder andere ambachtelijk 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

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

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

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 Provoet), Marian de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel. 358 54 38

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

GEDIPLOMEERD PEDICURE (aangesloten bij Provoet) Elisa van Os.
Bosschestraat 139 www.footsea.nl 06-41012254. E:mail: info@footsea.nl
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 erkend door zorgverzekeraars. Tel: 06–48981375 /
info@vinod.nu / www.vinod.nu/ervaringen
LEUKE FILMPJES SMARTPHONE CAMERA OPNAMES. Smartphone foto’s, filmpjes van Halloween, Sinterklaas, Kerst, verjaardag (klein)kind, vakanties. Terugkijken op smartphone kan. Een video is leuker en handig delen met Social Media, WhatsApp. www.comfortworks.nl, tel. 0628716518
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 gevraagd
door verzamelaar; ruilen kan ook. tel: 06-25031555, e-mail: lexenave@hotmail.com
POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zilver, boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxeren,
bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: toorndick@gmail.com
SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken!
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 42)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

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

STADSDEELKANTOOR,
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel.14070
KLACHTENLIJN GEMEENTE tel. 14070
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel. 14070

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.

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

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

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

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 René 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

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.

DUTTENDEL WITTEBRUG WIJKVERENIGING (DWW)
			
Voorzitter
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 vrijwilligers 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

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

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.

VERTROUWENSLIJN tel. 360 14 65
WIJKBUS SCHEVENINGEN tel. 338 54 95
THUIS IN DE BUURT (vh ZORG COÖPERATIE NOORDEL.
SCHEVENINGEN) www.thuisindebuurt.org , info@thuisindebuur.org
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