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Tramtracé. 
Hoe nu verder? 
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Als u vragen of hulp nodig heeft op het  
gebied van werk, zorg of welzijn dan wijst   
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal u de weg. 
Komt u er via de website niet uit?  
Dan bent u van harte welkom bij een  
Servicepunt XL bij u in de buurt. In stadsdeel  
Scheveningen vindt u deze in de volgende  
wijkcentra van Welzijn Scheveningen:

Servicepunt XL Trefpunt 
Adres:  Tesselsestraat 71
Open:  maandag, dinsdag, donderdag 
 van 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt XL Kalhuis 
Adres:  Badhuisstraat 177
Open:  maandag t/m vrijdag 
 van 9.00 - 17.00 uur

Er staat daar iemand voor u klaar om te  
helpen bij het vinden van de juiste informatie, 
hulp of ondersteuning bij vragen op gebied  
van werk, zorg of welzijn. U kunt hier ook 
terecht voor hulp bij het invullen van digitale  
(gemeentelijke) aanvraagformulieren. Daarnaast 
kunt u bij het Servicepunt XL terecht voor:
■  hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk 
■  hulp bij de administratie en financiën
■  hulp (van buren) in uw directe omgeving 
■  de cliëntondersteuner

Zo nodig kan er een afspraak voor u worden  
gemaakt met een professional voor verdere  
ondersteuning. Bijvoorbeeld met een  
maatschappelijk werker of ouderenadviseur. 

TIP: Zorgt u dat u ruim voor sluitingstijd  
aanwezig bent bij een Servicepunt XL. Een  
aanvraag duurt namelijk minimaal een half uur. 
Als u op tijd bent, wordt u vaak dezelfde dag  
nog geholpen. Lukt dat niet? Dan maakt de  
medewerker een afspraak met u. 

Ook op de momenten dat het Servicepunt XL 
niet open is, kunt u gebruik maken van de  
computer om zelf uw aanvraag te doen. 
Het Servicepunt XL is natuurlijk goed  
toegankelijk voor mensen met een beperking.

Servicepunt

Vragen over 
werk, zorg  
en welzijn?

Samen vinden we het op  
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal 

3046.1025 SPS Poster_A3_bij banieren_CS6_WT.indd   1 28-11-14   09:49

Elkaar kennen, elkaar helpen

Servicepunten XL  
in wijkcentra van Welzijn Scheveningen

De Servicepunten XL in het Trefpunt en 
het Kalhuis zijn telefonisch bereikbaar via: 
(070) 416 20 20.



va
n

 d
e 

vo
o

rz
it

te
r

 StatenkoerIer 3

De Statenkoerier is een uitgave van het 
wijkoverleg Staten kwartier, 
wijkoverleg@statenkwartier.net 
www.statenkwartier.net
jaargang 37, uitgave 2016 - 02

De Statenkoerier verschijnt 4x per jaar  
en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd.  
oplage: 6500. verschijningsdatum volgend 
nummer: vanaf 19 september 2016 

De Statenkoerier wordt ook bezorgd bij 
adressen met nee-nee stickers (besluit 
wijkvergadering). als u geen prijs stelt op 
de Statenkoerier, kunt u dit melden via 
info@statenkwartier.net.

Redactie Statenkoerier
jacintha van Beveren
jan Bron Dik
Menno de groot
abe van der werff (eindredactie dit nummer)
Marion Petit (contactpersoon bestuur)

Vrienden van het Statenkwartier
gironr. nl85 IngB0000175903 t.n.v. de  Stichting 
vrienden van het Statenkwartier, Den haag 

Vragen, opmerkingen? 
Mail naar statenkoerier@statenkwartier.net

Druk: PrintStudio Statenkwartier Bv 
Verspreiding: huis aan huis amsterdam
Vormgeving: leen van der heijdt, À la leen 

Advertenties 
voor tarieven en afmetingen kunt u  
contact  opnemen met Mirjam kroemer,  
kroemer@kpnmail.nl. Bij een jaarcontract betaalt 
u éénmalig 4 advertenties en krijgt u 20% korting 
op de totaalprijs. een jaarcontract loopt van  
1 januari tot en met 31 december. advertentie-
tarieven zijn excl.  pre-presswerkzaamheden.

advertenties voor het volgende nummer  
inleveren uiterlijk 4 augustus 2016 bij  
Mirjam kroemer, kroemer@kpnmail.nl.

© Auteursrecht Wijkoverleg Statenkwartier

tramtracé. hoe nu verder? 4

hoogstandje duurzaamheid 6 

van de wijkagent 9

Zomerwandelingen met gids 12

Duitse Internationale School 15

herbestemming thaborkerk onduidelijk 19

Seks, chantage en sensatie 20              

laadpalen een groot succes! 25

De toren van oud 27 

Dichters in het Statenkwartier 28 

wijkinformatie 30

nieuwe vormgeving Statenkoerier 30

Foto cover

haastig naar school in de regen. 
hoek willem de Zwijgerlaan/van 
Beverningkstraat

Foto: Abe van der Werff

In dit nummer

TramTracé
Tijdens de laatste wijkoverleg vergadering heeft Martin Fikke  
een uitgebreide toelichting gegeven op verkeers- en ruimtelijke  
ontwikkelingen in onze wijk. Op een daar van kom ik in deze  
column even terug.

het advies van een uitgebreide werkgroep inzake het tramtracé naar het voormalige 
norfolk terrein. tot onze grote teleurstelling is dat geen unaniem advies geworden. De 
vertegenwoor digers van het Bewoners overleg haven (Boh) en de Belangenbehartigers 
Scheveningen haven (BhS) BhS gaven vanaf het begin aan een tramuitbreiding niet te 
zien zitten. hun tegenstem was voorspelbaar. het Bewoners overleg Duindorp, nooit 
aanwezig geweest bij een van de vergaderingen, gaf schriftelijk aan het resultaat niet 
goed te kunnen beoordelen maar wel tegen te zijn. De overige deelnemers aan de werk-
groep, 9 in getal, stemden unaniem voor het advies om tramlijn 15/17 te verlengen vanaf 
de Statenlaan via de westduinweg naar het norfolkgebied. 

het is nu aan wethouder tom de Bruijn om dit advies zorgvuldig te wegen en zijn toe-
zegging waar te maken en nog voor de zomer met een voorstel van het college te komen.  
volgens mij een democratisch tot stand gekomen advies met een overtuigend meerder-
heidsstandpunt. Daar is niks mis mee. Inmiddels is het Boh echter een politieke lobby 
begonnen met een stevige actie om via de band toch hun (tegen-)zin door te drijven. 

tot nu toe ben ik van mening dat eventuele verdere acties in de richting van de “ politiek” 
achterwege moeten blijven tot de reactie van het college van B&w op het advies is 
gepubliceerd, maar ik begin te twijfelen. Inmiddels is ook een groep verontruste wijk-
bewoners rond de willem de Zwijgerlaan acties aan het voorbereiden. Zij gaan wet-
houder en gemeenteraadsleden overtuigen dat het meerderheidsadvies gebaseerd is op 
een zorgvuldige afweging van belangen als behoud van ruim 100 bomen en 160 parkeer-
plaatsen, ruimte voor vrije fietspaden  en geen verder uitstel van de dringend benodigde 
verkeersveilige herinrichting van de willem de Zwijgerlaan. 

eind juni zal het college bekend maken wat zij vinden van het advies.  als alles een beetje 
democratisch verloopt, meeste stemmen tellen, dan zie ik de uitkomst van de discussie 
in het college met vertrouwen tegemoet.

colofon

koen Baart
Voorzitter Wijkoverleg Statenkwartier
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Hoe nu verder? 
Tekst en fotografie  Jan Bron Dik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vlak voor de kopijsluitingsdatum kon nog worden meege-
nomen dat op 17 februari jl. de adviesgroep haar werkzaam-
heden had afgerond met een meerderheidsadvies ten gunste 
van een tracé verloop via de westduinweg. wethouder De Bruijn 
nam op 17 maart jl. dit adviesrapport in ontvangst. twee ver-
tegenwoordigers van de adviesgroep konden zich niet achter 
het advies  scharen, de Bewonersorganisatie havenkwartier 
(Boh)  Scheveningen en de Belangenvereniging Schevenings 
haven gebied (BSh). Zij hebben in een eigen statement hun 
minderheidsstandpunt toegelicht. een voorstel van Boh om 
de wethouder te adviseren de twee tracé-opties naast elkaar te 
onderzoeken (westduinweg én willem de Zwijgerlaan), was door 
een grote meerderheid van de adviesgroep verworpen. 

voor komende zomer zal De Bruijn zijn voorstel aan de gemeente-
raad voorleggen, die dan een standpunt bepaalt waarop daarna de 
inspraakprocedure start. De adviesgroep heeft aangedrongen op 
tempo. Dan zou in 2020 de eerste tram kunnen rijden. 

Tracé, voor en tegen
op de wijkvergadering van 20 april jl. herhaalde Martin Fikke (die 
namens het wijkoverleg Statenkwartier deelnam aan de advies-

groep) nog eens alle argumenten pro en contra een tracéverloop 
via de westduinweg. er zijn grote en ingrijpende verschillen 
wanneer je kijkt naar de inpasbaarheid van beide tramtracés. een 
tramtracé door de willem de Zwijgerlaan is erg ingrijpend door 
het grote aantal bomen en parkeerplaatsen dat moet ver dwijnen. 
het gaat om ruim 100 bomen en 160 parkeerplaatsen. ook is 
er dan in deze woonstraat geen ruimte (meer) om de huidige 
fietsstroken om te zetten naar vrijliggende fietspaden. Bewoners, 
winkeliers en horeca vrezen een aantasting van de leefbaarheid 
en nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van de ‘Fred’.

Gevolgen Westduinweg
voor de westduinweg geldt dat de gevolgen voor bomen, 
parkeer plaatsen en fietsers veel minder ingrijpend zijn. De west-
duinweg is een doorgaande wijkontsluitings- en verkeersweg met 
een breder wegprofiel, waar een randstadrail-tram weinig extra 
belasting geeft. Bij een tramtracé dat alleen richting Statenlaan 
als vrije baan wordt gerealiseerd (richting norfolk rijdt de tram 
gewoon mee met het verkeer) moeten ca. 35 bomen verplaatst of 
herplant worden en vervallen er hooguit enkele parkeer plaatsen. 
De vrijliggende fietspaden op de westduinweg kunnen blijven be-
staan. ook al zou, hetgeen sommigen verwachten, in de toekomst 

In het vorige nummer van de Statenkoerier van maart jl. is veel aandacht besteed aan de discussie  
over het beoogde tramtracé van Den Haag CS naar het voormalige Norfolkterrein.

Statenkwartier is blij met het advies, protestposters op de Westduinweg.
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de verkeerstoename op de westduinweg met 30% tot misschien 
zelfs 50% groeien, dan nog maken die 6 trams per uur volgens 
verkeersdeskundigen het verschil niet. trams als zodanig zorgen 
niet voor files, ze zorgen juist voor ontlasting van de verkeersdruk. 
In een havengebied waar tussen 2016 – 2022 700  woningen, 75.000 m2 
kantoren, bedrijven en winkels worden ontwikkeld. Daarmee zal het 
aantal inwoners, werknemers en be zoekers aan Scheveningen-ha-
ven flink groeien. Bovendien stimuleert en organiseert de gemeente 
steeds meer evenementen in het havengebied om Den haag en 
Scheveningen aantrekkelijker te maken. 

kijkend naar deze ontwikkelingen pleit de adviesgroep er daarom 
voor om in de toekomst tramlijn 15 door te trekken. Zo ontstaat, 
via een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Statenlaan/
westduinweg, een snelle en rechtstreekse tramverbinding vanuit 
de regio en de binnenstad/CS naar het world Forum, het Staten-
kwartier, Scheveningen-haven en het Zuiderstrand. Door extra 
P+r-voor ziening en nabij de a4 en de a12 ontstaat een aantrekkelijk 
alternatief voor bezoekers van evenementen en tijdens piekdagen 
om hun auto buiten de stad te parkeren. 

“wij zijn blij met het advies”, concludeert Fikke. “wij hebben goede 
 argumenten, maar blijven aktievoeren. want we moeten opletten en 
ons verhaal blijven uitdragen, omdat anderen met onheuse bedoe-
lingen onjuiste informatie verspreiden. ook in de regionale media.”

“ ... een snelle en rechtstreekse  
tramverbinding …”

Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

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

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

www.oldael.nl
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HoogSTandje duurzaamHeId

Tekst Menno de Groot  fotografie Jeroen Jazet Photography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Door hun verzekeringsexpert van Delta lloyd/ohra werden 
 Marius en aad ge attendeerd op de mogelijkheid om het pand 
duurzaam te renoveren. omdat hier meestal grote bedragen 
mee gemoeid zijn werd, naast eigen geld, gebruik gemaakt van 
een energiebespaarlening  (zie https://www.ikinvesteerslim.nl). 
De energie bespaarlening is bedoeld om energiebesparende in-
vesteringen in of aan je eigen huis te kunnen financieren tegen een 
bijzonder lage rente.

Smullen voor BES
er is niets te veel gezegd. naast de reguliere heropbouw van het 
huis is de  verduurzaming grondig aangepakt.

vloeren en dak zijn volledig geïsoleerd. De gevel, een één-steens 
muur, is aangepakt en van buiten naar binnen als volgt opgebouwd: 
buitenmuur, van baksteen, een spouw, isolatiemateriaal, damp-
werende laag, brandwerende plaat, steenstrips en stucwerk. al snel 
een besparing van enkele honderden m3 gas.

alle binnenmuren zijn geïsoleerd met watervast verlijmde gips-
plaat; en in totaal is 1500m2 glasvlies gebruikt.

en dan het glas. hier is gekozen voor dubbel glas hr++ van het 
merk Saint gobain; twee glaslagen van 44.2 mm met een extra 
isolerende coating. Daartussen een met argongas gevulde spouw  
bestaande uit een speciaal ecotec black isolerend profiel van 15 mm. 
Dit glas heeft een u-waarde(= warmtegeleiding van het glas, hoe 
 lager hoe beter) van slechts 0,6. ter vergelijking, de meeste huizen 
in het Statenkwartier hebben enkel glas van 4 mm met een u-waarde 
van 5,6.

om het gewicht van al dit hr++-glas te kunnen dragen, het glas 
weegt zo’n 25 kg/m2, zijn door aannemer jongerius uit het westland 
alle kozijnen vervangen door stevig Merbau. Merbau is te verge-
lijken met Meranti maar is nog harder en gaat zo’n 3x langer mee.  
er hangt wel een prijskaartje aan; merbau is al snel 2x duurder  
dan meranti.

Onlangs werd BES (BuurtEnergie Statenkwartier) door het Nationaal Bespaarfonds geattendeerd op 
een huis, bewoond door Marius van Welie en Aad Bastemeijer, aan de Frankenstraat. De dubbele boven-
woning was, na een helse brand 3 jaar geleden, volledig gerenoveerd waarbij comfort, veiligheid en 
duurzaamheid voorop stonden. Er zouden enkele sterke staaltjes van hypermodern isoleren te zien zijn. 
Dat moesten we zien. Dus samen met Tom Egyedi en Martin Lenferink op pad.

“Al snel een besparing van
enkele honderden m3 gas”

Marius van Welie met zijn reddingshond Hintza
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

SUPER AANBIEDING

20% KORTING
OP PROFESSIONELE LAKVERF 
VAN SIGMA EN BOONSTOPPEL

Actie geldig van 15 juni t/m 31 juli 2016.

De energierekening is gedaald van €750 naar €160 per maand, 
een flinke besparing. of de investering wordt terugverdiend is de 
vraag. toch zijn deze maatregelen voor Marius en aad zeker de 
moeite waard. het huis is super comfortabel geworden en ook 
nog eens erg milieuvriendelijk en dat is volgens hen essentieel 
voor onze toekomst.

Volledig energieneutraal 
op de vraag “wat nu?” gaat het er al snel over de woning volledig 
energieneutraal te maken. hierbij wordt net zo veel duurzame 
energie opgewekt als verbruikt. Behalve dat het erg milieu-
vriendelijk is wordt je nog minder afhankelijk van de grillen  
van energieleveranciers en de overheid. Zaken die Marius en  
aad erg aanspreken.

vraag is of dit lukt met oudere woningen zoals in het Staten-
kwartier. BeS komt al snel met ideeën zoals extra zonnepanelen, 
een warmtepomp en een zonneboiler. Deze mogelijkheden zullen 
nog nader bekeken worden. 

voor BeS is het een leerzame middag geweest. De opgedane 
 kennis gaan we zeker delen en waar nodig kunnen Marius en aad 
een beroep op ons doen, want hun project naar comfort, duur-
zaamheid en onafhankelijkheid is nog niet ten einde.

Meer weten over verduurzamen in het Statenkwartier:
www.buurtenergiestatenkwartier.nl
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ExpEriEncE thE diffErEncE Enjoy thE rEsults

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax  +31 (0)70 3 244 002

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

Sophie Jonkers-
Leembruggen

Onno de With Bob van Deelen Marianne de 
Bruijn

K O O p  E n  V E r K O O p    I    H u u r  E n  V E r H u u r    I    B E H E E r  E n  ( n W W I )  Ta x aT I E S

• Voor al uw stucwerk  
• Reconstructie van ornamenten  
• Restauratiewerk  

Voor stukadoorswerk in woningen ouder dan 2 jaar slechts 6% B.T.W. 
Lid van  NOA 

S.C.S. Sadhoe  

M 06 200 101 54 | Majolienstuc@casema.nl  
www.majolienstuc.nl 

De luxe van kwaliteit 
krijgt u bij ons gratis

www.engering.nl

hier had uw advertentie 
kunnen staan!
Ook adverteren in de Statenkoerier? 

Formaten (breed x hoog) en tarieven per plaatsing:
1/1 pagina 185 x 251 mm 1 550,00 (omslag € 750,00)
1/2 pagina 185 x 123 mm 1 375,00 (omslag € 550,00)
1/2 pagina 90 x 251 mm 1 375,00 (omslag € 550,00)
1/3 pagina 185 x  80 mm 1 250,00
1/3 pagina 90 x 165 mm 1 250,00  
1/6 pagina 90 x  80 mm 1 120,00 

Mail voor meer informatie: kroemer@kpnmail.nl
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Bel Snel 112 BIj onraad!
Tekst en fotografie Jan Bron Dik   Tekening Abe van der Werff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hoe veilig is het in het Statenkwartier? Is onze wijk aantrekkelijk 
voor inbrekers? uit recente cijfers van het CBS, de aD-Misdaad-
meter en het onderzoeksrapport nationale Inbraakpreventie 
scoort Den haag hoog als onveilige gemeente, na amsterdam 
en rotterdam. Maar in tegenstelling tot die twee steden is voor 
het eerst in jaren in Den haag het aantal woninginbraken weer 
gestegen. vooral in de armere wijken, Schilderswijk, Moerwijk, 
loosduinen, laak en Zuidwest wisten de dieven vaker hun slag 
te slaan. In de wijken waar meer wordt ingebroken, is de sociale 
controle niet groot, zegt de politie. Maar is die sociale controle in 
het Statenkwartier wel aanwezig? 

De wijkagent
we hebben hierover een afspraak gemaakt met henry Stegehuis, 
wijkagent van het Statenkwartier. “twee jaar geleden heb ik 

eigenlijk alles al verteld wat mensen moeten weten”, meent hij. 
Iedereen kan het nalezen, op de website van onze wijk:   
www.statenkwartier.net/wijkagent-henry-stegehuis. Inderdaad, 
 december 2014. toch geeft Stegehuis nu een actuele aanvul-
ling op zijn verhaal. Door de huidige verbouwings-‘boom’ in het 
Statenkwartier staan er opvallend veel steigers tegen de huizen. 
heerlijk voor inbrekers, zegt Stegehuis. ook kunnen de vaak 
oost-europese werklui overal gemakkelijk naar binnen kijken. 
extra opletten dus. het Statenkwartier is een welvarende wijk 

Hoe veilig is het in het Statenkwartier? Is onze wijk aantrekkelijk voor inbrekers? Uit recente cijfers 
van het CBS, de AD-Misdaadmeter en het Onderzoeksrapport Nationale Inbraakpreventie scoort 
Den Haag hoog als onveilige gemeente, na Amsterdam en Rotterdam. Maar in tegenstelling tot die 
twee steden is voor het eerst in jaren in Den Haag het aantal woninginbraken weer gestegen. Vooral 
in de armere wijken, Schilderswijk, Moerwijk, Loosduinen, Laak en Zuidwest wisten de dieven vaker 
hun slag te slaan. In de wijken waar meer wordt ingebroken, is de sociale controle niet groot, zegt de 
politie. Maar is die sociale controle in het Statenkwartier wel aanwezig? 

“Onlangs waarschuwden honden-
bezitters de politie dat bepaalde 
huizen waren gemerkt.”

Vlnr: Saskia Essenberg, Henry Stegehuis, Bas Veldhuizen, Gwen Kraan.
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Wijkagent Henry Stegehuis
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en dus aantrekkelijk voor inbrekers. Die zijn vooral op zoek naar 
 snelle buit, kleine spullen. laptops, ipads, mobieltjes, porte-
feuilles, bankpasjes, autosleutels, rondslingerde post met bank-
gegevens waar ze misbruik van kunnen maken. 

De inbreker en het alarm
Zo komt het gesprek toch eerst op de meest voorkomende 
inbraakmethodes. een inbreker heeft maximaal 5 minuten nodig 
om een geslaagde kraak te zetten. In het Statenkwartier met z’n 
aaneengesloten huizen en afgesloten tuinen komt in sluiping 
weinig voor. Inbrekers kiezen vaak de voordeur, trekken de 
cilinder uit het slot. of forceren de voordeur, een zijraam of een 
bovenlicht. Zorg voor verlichting om de woning, dieven werken 
het liefst in het donker. woningen met het Politiekeurmerk veilig 
wonen (Pkvw) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde in-
braak. ook de aanwezigheid van een alarmsysteem, bijvoorbeeld 
kenbaar gemaakt door een sticker op het raam, schrikt inbrekers 
vaak af. krijgt u te maken met een inbraak, ga dan nooit tussen 
een inbreker en zijn weg naar buiten staan. kijk liever goed naar 
alle details en bel zo snel mogelijk 112. 

“Altijd bellen als je  
iets niet vertrouwt”

De heterdraadkracht
Maar Stegehuis wil eigenlijk graag twee van zijn collega’s aan 
het woord laten. Die hebben een nieuw anti-inbraak project 
opgezet. Die twee jonge enthousiaste collega’s zijn gwen kraan 
en Bas veldhuizen. allebei aspirant in opleiding tot hoofdagent. 
In dat kader hebben zij een anti-inbraakproject voor het Staten-
kwartier opgezet. Doel is om zoals zij dat zeggen “de participatie 
en de heterdaadkracht” te verhogen. Door enerzijds organisa to-
rische maatregelen die geen geld kosten maar door participatie 
een groot effect hebben. anderzijds door bewoners bewust te 
maken zoveel mogelijk zaken uit de anonimiteit te halen. “Dat wil 
 zeggen, mensen moeten niet schromen om de politie te  bellen 
als ze denken dat er iets mis is. altijd bellen als je iets niet ver-
trouwt”, stellen kraan en veldhuizen. “want alleen als mensen aan 
de politie daarvan melding maken, kunnen wij wat doen”.  “Ziet 
u iets opvallends bij u in de buurt?” zegt kraan. “twijfel dan geen 
moment maar bel direct 112. geef de politie zoveel mogelijk infor-
matie. noteer bijvoorbeeld het kenteken van een verdachte auto, 
of het signalement van de verdachte persoon. Criminelen hebben 
een hekel aan oplettende burgers”. kraan en veldhuizen bena-
drukken dat vooral hondenbezitters hierbij een grote rol  kunnen 
spelen. Zij kennen hun buurt het beste, laten iedere dag hun 
hond uit, ook ’s avonds. lopen waarschijnlijk hun vaste rondjes en 
zien snel afwijkende situaties. onlangs waarschuwden honden-
bezitters de politie dat bepaalde huizen waren gemerkt. Zodoen-
de wisten inbrekers waar ze moesten wezen. “Die hebben we toen 
op heterdaad kunnen betrappen” constateert men tevreden.  

het anti-inbraakproject omvat speciaal voor hondenbezitters de 
folder “wees waaks!” verder voor alle wijkbewoners de folder 
“whatsapp voor veiligheid”. “van groot belang is: aarzel niet en 
bel 112!” herhaalt veldhuizen. helaas hebben veel mensen vaak 
nog schroom om dat te doen. Deze drempel is begrijpelijk, want 
de introductie-campagne van het 112-nummer luidde destijds  
“Bel alleen als er bloed vloeit”. “Daarvan hebben wij nog steeds 
last”, valt Stegehuis zijn jonge collega’s bij. 

“gisteren belde een  mevrouw uit de wijk mij die zei dat ze de 
avond tevoren glas gerinkel hoorde en een inbraak bij de buren 
waarnam. Maar zij wilde de politie hiervoor niet storen, zei ze 
enigszins schuldbewust. echter, bij nader inzien begreep zij dat ze 
hiervan toch melding moest maken”. “kijk”, zegt Stegehuis, “had ze 
dit direct gedaan, dan  hadden we de inbreker op heterdaad kunnen 
betrappen. wij kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom zijn de 
meldingen en medewerking van de bewoners voor ons vitaal.”
 
Doe iets samen met je buren
Behalve de informatie in de folder “wees waaks!” omvat het 
anti-inbraakproject ook de oproep aan wijkbewoners om met hun 
buren een whatsapp-groep te starten. Zo kunnen buurtgenoten 
elkaar bij mogelijk gevaar in de wijk waarschuwen. De gemeente 
vindt het oprichten van deze groepen een goed initiatief. Maar 
het is en blijft een initiatief voor en door de bewoners. 

als belangrijkste tips voor het starten van zo’n whatsapp-groep 
geeft de politie: 
1 Spreek onderling spelregels af. 
2  Spreek af dat één iemand 112 belt en laat het aan elkaar weten 

als dit is gedaan. 
3  gebruik de Saar-formule: Signaleren, alarmeren, appen  

en registreren. 
4  gebruik de whatsapp-groep alleen voor veiligheid en 

 verdachte situaties, maar niet voor privéberichten. 

“er zijn al een paar whatsapp-groepen actief in het Staten-
kwartier”, zeggen kraan en veldhuizen. “Maar het zou prachtig 
zijn als dit in elke straat gebeurt. Mensen moeten gewoon het 
initiatief hiertoe nemen. wij hebben stickers voor zo’n whatsapp-
groep, die plak je op je voordeur en dat schrikt inbrekers af. Zo’n 
whats app-groep heeft bovendien meerwaarde, het werkt alle 
kanten op. je leert er je buren ook beter door kennen. 

“Het zou prachtig zijn als  
elke straat in het Statenkwartier  
een WhatsApp-groep heeft”

Voor informatie kun je altijd bij ons terecht: 
politiebureau  Scheveningen, 0900-8844. en ook op de websites  
www.politie.nl/mijnbuurt/denhaag, www.hoeveiligismijnwijk.nl en 
www.denhaag.nl/veilig.”

Bij binnenkomst op het politiebureau Scheveningen maakte ik 
voorafgaand aan dit gesprek eerst kennis met Saskia essenberg, 
die speciaal op mij had gewacht. Zo kan ik nu ook melden dat zij 
sinds april een stage als wijkagent loopt en Stegehuis een half jaar 
assisteert. ook is essenberg schoolwijkagent voor alle  scholen in 
Duinoord, Scheveningen en het Statenkwartier. Ze staat hier-
bij steeds in contact met de leerkrachten en heeft op dinsdag 
spreekuur op de scholen. voordat essenberg vlug weer verder 
gaat, neem ik een foto van het huidige complete preventieteam 
van onze wijk. en geeft essenberg mij haar visitekaartje, en 
schrijft er snel heel eigentijds ook nog op twitter-Pol-essenberg, 
Instagram-Schoolwijkagentsaskia en Facebook-Politie Scheveningen.  

Eenzaamheid
Bij het afscheid meldt Stegehuis dat hij vanavond weer het 
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 maandelijks overleg heeft met het buurt-
interventieteam van het Statenkwartier. Dit 
team had enige tijd een slapend bestaan 
maar is weer geactiveerd onder voorzit-
terschap van jolanda letterie, lid van het 
wijkoverleg. elke derde dinsdagavond van 
de maand informeert Stegehuis in het 
Couvéehuis de bewoners over wat er is 
gebeurd en wisselt met hen alles uit wat 
er speelt in onze wijk. “Dat doet henry 

goed”, zegt  letterie bij navraag. “weet je”, 
vertrouwt zij mij toe, “inbraak lijkt voor 
veel mensen belangrijk. Maar zoveel wordt 
er niet ingebroken in het Statenkwartier. 
eenzaamheid is een veel groter probleem. 
Met het buurtinterventieteam besteden 
wij daar veel aandacht aan. Zo houden we 
wijk genoten in de gaten en kijken of bij 
 ouderen de gordijnen opengaan. Die sociale 
 ‘controle’ is in onze wijk hard nodig.”

“Inbraak lijkt belang-
rijk. Maar zoveel wordt 
er niet ingebroken in 
het Statenkwartier. 
 Eenzaamheid is een veel 
groter probleem”

vorig jaar werd het jubileumboekje 
 “Struinen door het Statenkwartier,  
9 ontdekkingstochten”  uitgegeven.  
De gidsenploeg van de komende zomer-
wandelingen zal bestaan uit makers van dat 
boekje en een enthousiaste wijk bewoner 
die gewend is als gids op te treden.

we organiseren deze wandelingen op elke 
2e maandagavond en 2e dinsdagavond 
van de maanden juni, juli en augustus. De  
wandeling op maandagavond 8 augustus 
krijgt een speciaal tintje: bij deze wandeling 
zal extra aandacht worden besteed aan het 
Indisch verleden in de wijk. wie wil, kan die 
avond zelfs vooraf gezellig mee-eten aan 
een Indische rijsttafel bij restaurant Poetri 
ajoe op de van Boetzelaerlaan. hieronder 
vindt u detailinformatie over één en ander.

Misschien heeft u vorig jaar al eens met 
ons meegelopen, en wilt u nu graag in een 
ander deel van onze mooie wijk worden 

rondgeleid. Dat kan natuurlijk! vertel ons 
in uw aanmelding welke wandeling u vorig 
jaar met ons hebt gelopen, en dan doen wij 
in overleg met u ons best om u een andere 
wandeling aan te bieden. 

Informatie over de wandelingen
Wanneer  de maandagavonden 13 juni en 

11 juli en de dinsdagavonden 
14 juni, 12 juli en 9 augustus 

Duur ongeveer anderhalf uur
Starttijd 19.30 uur
Vertrek  kruising van de Frederik 

 hendriklaan en de Statenlaan 
(bij de bankjes van de kleine 
Staat)

Kosten gratis! 

Wandeling Indisch verleden
maandagavond 8 augustus
wie wil, kan voorafgaand aan de wande-
ling deelnemen aan een Indische rijsttafel 
bij Poetri ajoe (aanmelden hiervoor graag 

uiterlijk 25 juli). Dit restaurant is gevestigd 
op de van Boetzelaerlaan 134. 

Kosten  Deelname aan de Indische 
rijsttafel kost € 20 p.p., incl. 1 
drankje. Deelname aan de wan-
deling is uiteraard gratis.

Duur ongeveer anderhalf uur
Starttijd  De maaltijd start om 17.30 uur, 

de wandeling om 19.30 uur.
Vertrek restaurant Poetri ajoe

Aanmelden voor de wandelingen
gidswandelingen@gmail.com
vermeld: uw naam, aantal deelnemers, tele-
foonnummer (bij voorkeur mobiel) en of u al 
dan niet komt eten bij Poetri ajoe.

Slecht weer
Bij slecht weer gaat de  wandeling niet door,  
maar de maaltijd wel. De gids bepaalt op de 
dag zelf of een wandeling wordt afgelast en 
stelt de deelnemers op de hoogte.

zomerwandelIngen meT gIdS
Tekst Francis van der hout   ................................................................................................................................................................................................

Vorig jaar vierden wij het 100-jarig jubileum van onze wijk. In dat kader hebben wij de hele zomer gegidste  wandelingen 
door het Statenkwartier aangeboden. Deze wandelingen waren zo’n succes, dat wij besloten hebben om ze deze zomer 
wéér op het programma te zetten. We vieren gewoon dat de wijk in 2016 maar liefst 101 jaar bestaat!
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 
geen ander. Wij hebben een lange ervaring en een breed netwerk. Wij kennen onze klanten 
en weten wat ze willen. En waarom. Daarom zijn wij de beste onderhandelaars, de meest 
gedegen adviseurs en de meest empathische coaches. Omdat dat is wat ons drijft: uw 
beslissing er een te laten worden waar u nooit spijt van hebt.

070 350 70 50  |  WWW.ESTATA.NLUnique people, unique homes

Margot Koesen Ineke van Mechelen SALES  |  RENTALS  |  PROPERTY MANAGEMENTMarceline Strumphler

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw waardevolle kunst en antiek 
te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van 
onze gecerti� ceerde taxateurs.

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  •  Telefoon 070 365 88 57  •  www.venduehuis.com

Kunst- en Antiekveiling 29 en 30 juni  •  Kijkdagen: 24, 26 en 27 juni 2016

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw waardevolle kunst en antiek 
te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van 
onze gecerti� ceerde taxateurs.

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Een lavendelblauw 
geglazuurde wierookbrander

Qianlong.
Opbrengst: € 7.700.-

Adrien Jean le Mayeur 
de Merprès, Ni Pollok.
Opbrengst: € 9.640.-

Een encre de chine 
‘European subject’ bord 

met portret van Willem IV.
Opbrengst: € 29.400.-

Gevraagd: kunst en antiek

VH_adv_benoordenhout_Peter_juni2016.indd   1 28-04-16   20:28
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Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange 

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET STATENKWARTIER

DE SNELLE 
MAKELAARS!

www.korffdegidts.nlVan Boetzelaerlaan 1  | 2581 AA Den Haag  | T 070-3558400  | info@korffdegidts.nl

www.korffdegidts.nl

9,0Funda klant-
tevredenheid:

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

T 070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL
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de Statenkoerier besteedt in een aantal artikelen aandacht aan scholen in het Statenkwartier. er is veel jeugd  
in deze wijk. wie denkt dat hier vooral ouderen wonen, heeft het helemaal mis! ditmaal is de schijnwerper  
gericht op de duitse School aan de van Bleiswijkstraat, gebouwd in 1970 op een stuk braakliggende grond.

De Duitse School bestaat al ruim 150 jaar en daarmee is het de oudste internationale school van Nederland. 
Den Haag was als vestigingsplaats toen al, en nu nog veel meer, voor deze school geknipt: er wonen nu ruim 
6.000 kinderen met ouders die bij een internationale organisatie werken. In die internationale gemeenschap 
staat de Deutsche Internationale Schule hoog aangeschreven. Wegens de gestage groei liet het bestuur eind 
jaren zestig een nieuwe school bouwen op een stuk braakliggende grond aan de Van Bleiswijkstraat 125.  
Op 1 februari 1971 werd dit gebouw feestelijk geopend. Omdat het aantal leerlingen blijft groeien zoekt de 
school nu opnieuw meer ruimte. Toen de Thaborkerk met flink wat grond te koop werd aangeboden, rook de 
directie een kans. Daarover bericht de Statenkoerier elders in dit blad.

duITSe InTernaTIonale ScHool
Tekst en fotografie  Abe van der Werff  ......................................................................................................................................................................

er zijn nu 370 leerlingen en gek genoeg was dat aantal rond 
1970 veel hoger: 600. De oorzaak is de culturele en didactische 
verandering die het onderwijs doormaakte. De school staat 
onder direct toezicht van het Bundesverwaltungsamt, onderdeel 
van het Duitse ministerie van onderwijs. Dat betekent dat voor 
elke verandering toestemming uit Duitsland nodig is. ook het 

 nederlandse ministerie van onderwijs komt graag kijken hoe de 
gang van zaken is. Dubbele controle! het onderwijs is volgens 
strenge Duitse normen ingericht en dat is met de Deutsche 
Schule op andere plekken in de wereld net zo. voor kinderen van 
expats een groot voordeel. 

Schoolgebouw
De architectuur van het schoolgebouw oogt vanaf de straat 
 misschien niet zo heel fraai, kenmerkend voor begin jaren 
 zeventig. Maar binnen is het ruimtelijk helder ingedeeld rondom 

“Oudste internationale school  
in Nederland”

je
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een groot open trappenhuis in het midden. er zijn bewoners van 
het Statenkwartier die wel weten dat er een grote Duitse School 
is, maar niet waar die precies staat. het is ook onopvallend, tenzij 
je er vlak voor staat. we lopen even door de school, het is stil 
want voorjaarsvakantie. De bouwvakkers zijn gewoon aan het 
werk. wanneer ik een week later opnieuw de school bezoek is 
het een en al levendigheid. er is een kleuterschool, een basis-
school en voortgezet onderwijs. De kinderen bewegen gezellig 
door elkaar. er zijn hier en daar zitplekken, werkstukken vaak 
van beeldende kunst zijn op de muur geprikt. hier wordt geleefd 
op een bijzondere manier: er is een prettig aandoende schoolse 
discipline, tegelijk klinkt gelach en rennen kinderen achter elkaar 
aan. het lijkt wel op een dorpsplein: iedereen kent elkaar wel 
een beetje of ze zijn juist erg bevriend, weet de weg, maakt een 
praatje of verdwijnt in een lokaal. 

wat is er op het eerste oog anders dan op een ‘gewone’ neder-
landse school? De vloer is schoon. De kinderen zijn minder luid-
ruchtig. Ze gedragen zich onopvallend gedisciplineerd. je hoort 
allerlei talen spreken, Duits is maar een onderdeel want er lopen 
hier kinderen van 40 nationaliteiten rond. De ouders werken 
vooral bij europese organisaties. 

Wat vinden de leerlingen?
Ik praat met vier leerlingen: kostas, lucas, johanna en David. 
Ze zitten op het vwo. Ze spreken alle vier heel goed neder-
lands. Zeggen soms onderling snel even iets in het Duits. twee 
wonen in de buurt, één in de vogelwijk, één in wassenaar en dat 
is iedere dag lekker een eindje fietsen. we praten over wat zij 
 interessant vinden en dan valt het accent op sport en  cultuur. 
Muziek is vooral voor kostas belangrijk. hij speelt cello en 

dwarsfluit, doet natuurlijk mee met het schoolorkest en muziek-
projecten. het schoolkoor treedt geregeld op samen met het 
lycée Français. hij gaat af en toe naar theater, deed een seminar 
hoe je theatraal gezien je in situaties moet verplaatsen. Speelt 
graag tennis, geen voetbal! robin haase? oud leerling van de 
Duitse School Den haag. 

Zien jullie vaak leerlingen van andere scholen? alle vier duiken 
meteen op dit onderwerp in. ja, er zijn allerlei uitwisselingen 
met bijvoorbeeld gymnasium Zorgvliet, het vCl en het lycée 
Français. een voorbeeld. een voordracht in het Duits wordt mede 
beoordeeld door een leerling van de Duitse School. De leraren 
regelen deze contacten, maar de leerlingen zijn hierin ook actief. 
De Duitse School zoekt echt naar verbinding met nederlandse 
scholen, zegt lucas. leerlingen van de ene school mogen soms 
een dagje meedraaien met de andere school. Ze vinden dit hart-
stikke leuk. ook zijn er met andere scholen, zelfs met scholen uit 
rome en Istanbul, workshops. vanaf de brugklas zijn er uitge-
breide debatten, je leert door ervaring en verdieping je standpunt 
beter onder woorden te brengen. 

op de Duitse School wordt weliswaar het meest Duits gesproken, 
maar leerlingen spreken zoveel talen. De leraar aardrijkskunde 
geeft les in het engels – dus moet je een scriptie voor hem ook in 
het engels schrijven. Doe je dat niet goed, dan krijg je een lager 
cijfer. De leerlingen gaan ook een week op stage, moet je zelf 
regelen maar wel in overleg met een contactpersoon. Die rol van 
de leerling vindt zijn weerslag in het leerlingenbestuur, dat zich 
op school serieus voelt genomen. Doen leerlingen een onrealis-
tisch voorstel? gewoon afwijzen. nou, dat hoor je niet gauw op 
een nederlandse school. 

Feest
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johanna is dol op hockeyen. Ze heeft het niet van vreemden. 
haar vader organiseert naast zijn werk ook hockey toernooien. 
Zo komt ze nog eens ergens en dat vindt ze een groot voordeel. 
want als je alleen maar op school hard werkt en weinig buiten 
de deur kijkt, mis je veel van de nederlandse taal en cultuur. een 
probleem kan zijn, zegt ze, dat de Duitse School zijn leerlingen 
zoveel uren lesgeeft en andere activiteiten aanbiedt. Dan is het 
soms lastig aansluiten bij sporttrainingen en afspraken maken 
met vrienden. nederlandse kinderen zijn veel eerder vrij! 
nederland is een sportief land, zeggen de vier. uit onderzoek 
blijkt… en ze citeren: voetballen staat één, dan volgt sportvissen 
(luid gelach) en daarna tennis. 

David is een echte voetballer. hij woont al negen jaar in 
 nederland. hij werd destijds in zijn voetbalclub warm welkom 
geheten. hij had nooit negatieve ervaringen. toch zijn er Duitse 
vrienden van hem die wel eens kwetsende opmerkingen te horen 
kregen en altijd is de tweede wereldoorlog dan de aanleiding. 
David gaat dit zware onderwerp nooit uit de weg, hij praat er ook 
over met nederlandse vrienden. 

Ik kijk nog eens de kring rond. kunnen we conclusies trekken?  
ja hoor: het leven in nederland is zo gezellig, zo kennen we dit 
in Duitsland niet. echt veel leuker! De bereidheid elkaar even 
te  helpen is groot. De cultuur is open, mensen benaderen je 
met een open houding. Dat vinden ze alle vier eigenlijk het 
aller belangrijkste. hun verdere leven zien ze daarom graag in 
 nederland, alle vier. 

En wat zeggen de docenten? 
Ik praat nog wat na met twee docenten. urte Drusch geeft les op 
de basisschool, en Steffen keim die in Duitsland Frans studeerde 
en dat vak nu in nederland doceert, maar ook Duits geeft en 
theater. Ik vertel iets over de meningen van de vier leerlingen 
 zojuist. Ze knikken instemmend. het is hier ‘gewoon’ en ‘bij-
zonder gewoon’, zeggen ze. Dat lijkt me wel een treffende samen-
vatting. Docenten onderhouden contact met collega’s van andere 
scholen; ze koken bijvoorbeeld eens per jaar voor elkaar. 

urte doet met de kinderen vaak spelletjes en gaat ook wel eens 
naar het strand. Dat zijn de kinderen in Duitsland niet zo gewend. 
al deze dingen dragen bij aan het begrip ‘community’ dat de 
Duitse School belangrijk vindt. een van de leerlingen gebruikte 
zopas al het woord arbeitgemeinschaft. toen de school 150 jaar 
bestond kwamen de alumni uit verre landen naar Den haag om 
gezamenlijk het feest te vieren. het gevoel bij elkaar te horen 
verlaat ze nooit meer. 

Over het Statenkwartier
wat waardeert deze school in het Statenkwartier? De samen-
werking met andere scholen. De makkelijke informele contacten. 
De open sfeer. De nabijheid van de zee. De architectuur van 
de wijk. De internationale vlaggen bij het world Forum. het 
 gemeentemuseum. kooman’s Poppentheater in de Franken-
straat. De Fred als heerlijke plek om te zijn: even boodschappen 
doen, met collega’s naar een lunchroom, modewinkels, eet-
huisjes, Paagman. kan de school niet wat meer ruimte krijgen?

Trappenhuis

Kindergarten Trappenhuis

Trappenhuis
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Kranenburgweg 17b Tel. 070 - 354 90 08
2581 XX Den Haag Mobiel: 06 - 51701393  
 fheijstek@telfort.nl

AKER UITVAARTEN
onderscheidend, persoonlijk, stijlvol

Ilona Molhuysen
06 24 61 12 00

Simone Remmen
06 55 70 66 15

www.akeruitvaarten.nl
Plein 2, 2242 KB Wassenaar

Overlijden melden? 
Bel 24 uur per dag 

088-788 0 788

schoolwerk goed geregeld!

bij AFTER’S COOL

Voor leerlingen van o.a. VCL, Maris, Maerlant, 
HML, Haganum, Vrije School en Sorghvliet van 
maandag tot en met vrijdag van 13.30-18.30 uur in 
de Pansierstraat 17-19 en in het Maerlant-Lyceum.

Informatie: Miranda Delis MSc, tel. 070-3319770 
scheveningen@afterscool.nl - www.afterscool.nl

huiswerk & bijles
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Thaborkerk, met bestuurslid Wijkoverleg Martin Fikke

Tekst en fotografie Menno de Groot   .........................................................................................................................................................................

HerBeSTemmIng THaBorkerk 
onduIdelIjk
Er is veel onduidelijk rond de herbestemming van de Thaborkerk aan de Mauritslaan 15. Het kerkbestuur 
heeft besloten de kerk te verlaten en heeft deze in de verkoop gedaan. Reden hiervoor zijn financiële 
problemen als gevolg van afname van het aantal leden en de hoge onderhoudskosten van de kerk. 

via een tender is een projectontwikkelaar geselecteerd die, 
 spe culerend op wijziging van het bestemmingsplan, een plan 
heeft ontwikkeld voor de bouw van 17 luxe herenhuizen. hier zou, 
volgens de projectontwikkelaar, grote behoefte aan bestaan. Daar-
naast zou het plan kunnen rekenen op brede steun uit de buurt.

Eerdere plannen van het kerkbestuur
In 2010 is de wijk al eerder verrast door het kerkbestuur. onver-
wacht stond er een bord in de tuin van de kerk waarop de bouw 
van enkele herenhuizen werd aangekondigd. Dat dit niet is door-
gegaan was volgens het bestuur te wijten aan de financiële crisis. 

ook nu overheerst bij het wijkbestuur het gevoel dat we niet 
 serieus genomen worden. De beweringen van de project-
ontwikke  laar dat er overleg heeft plaatsgevonden en dat er 
brede steun uit de buurt is, is volgens het wijkbestuur onjuist; 
“er heeft geen overleg plaats gevonden, het wijkbestuur is niet 

geïn for meerd over de verkoop- en bouwplannen en de buurt is 
juist verontrust over de sloop van de kerk”.

Bestemmingsplan
Inmiddels heeft wethouder revis namens het college het ver-
zoek om het bestemmingsplan van “maatschappelijk” in “woon-
bestemming” te wijzigen afgewezen. het wijkbestuur juicht 
dit toe en is van mening dat in dit geval “maatschappelijk” de 
voorkeur verdient boven de bouw van 17 luxe herenhuizen.

Duitse School
De Duitse Internationale school heeft reeds plannen om, samen 
met de Duinoordschool, de kerk te gebruiken voor onderwijs-
doeleinden. ook wordt gedacht aan vestiging van een (interna-
tionaal) kinderdagverblijf. twee goede voorbeelden die invulling 
geven aan de maatschappelijke functie van deze locatie.

er zijn natuurlijk meer mogelijkheden waar de wijk bij gebaat is.
het wijkbestuur roept dan ook op om mee te denken over hoe 
we, in overleg met alle betrokken partijen, de thaborkerk nieuw 
 leven kunnen inblazen om zo een voor de wijk zinvolle maat-
schappelijke bestemming te realiseren. 

“Onverwacht stond er een bord in de tuin  
van de kerk waarop de bouw van enkele  
herenhuizen werd aangekondigd.”
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een rossige route door het Statenkwartier

SekS, cHanTage en SenSaTIe
Tekst en fotografie Jan Bron Dik   ................................................................................................................................................................................

“Nee joh, het is verdwenen. Het is weg, ik dacht dat het er nog zat.” Verbaasd kijkt Tomas Ross naar het huis 
op de Helmstraat nr. 3. Hij wilde mij het hem laatst bekende bordeel in het Statenkwartier aanwijzen.  
“Niet zo’n verstopt privéhuis maar een algemeen bekend bordeel dat ook gewoon adverteerde.”

we lopen samen door het Statenkwartier. vorig jaar, bij het begin 
van het 100-jarig jubileumjaar, werd het net gepubliceerde boekje 
‘Struinen in het Statenkwartier’ aangeboden aan wijkgenoot 
tomas ross. In zijn dankspeech stipte hij aan dat behalve de brave 
wandelroutes in het boekje hij ook nog wel een ‘bordelenroute’ in 
de wijk zou kunnen aanwijzen. navraag leerde dat ross best bereid 
was om aan de Statenkoerier deze tot de verbeelding sprekende 
aanvulling geven. Zodoende maken we die wandeling nu dus. 
Maar veel van de vroegere bordelen in het Statenkwartier zijn 
 verdwenen. ook het laatste dus. 

“Maar er blijft genoeg te vertellen over hoor”. Dat blijkt  absoluut 
waar. ross rijgt non-stop smeuïge, spannende en scabreuze 
 verhalen aaneen die zich afspeelden in het Statenkwartier. wat 
weet hij veel, denk ik, terwijl ik hier zelf ook al jaren woon. teveel 
om allemaal in dit artikel te persen. 

“Maar goed, over bordelen in onze wijk gesproken. nadat mijn 
vader de BvD had verlaten runden mijn ouders een rusthuis, op 
de johan van oldenbarneveltlaan 91. het bestaat nu niet meer. 
vlak ernaast op nr. 97 zat een bordeel, waar Poolse vrouwen vooral 
rijke russische en andere oost-europese expats ontvingen die na 
de machtsgreep van lenin waren gevlucht voor de communisten. 
Maar ook bemiddelde nederlanders waren welkom, men adver-
teerde met het geven van russische les. 

Een wandeling 
eerder waren we vanaf de Frankenslag naar de Scheveningse-
weg gewandeld, met op de hoek het kantoor Baker, tilly & Berk. 

Helmstraat 3, waar het inmiddels verdwenen laatste bordeel was in het Statenkwartier.

“Maar goed, over bordelen in  
onze wijk gesproken”.
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Johan van Oldenbarneveltlaan 97, waar na WO I

werd geadverteerd met “Russische les”.

het originele roemruchte hoekpand op nr. 82 is helaas net als zoveel fraaie huizen op 
de  Scheveningseweg gesloopt. Maar daar verbleef in de jaren ’50, ’60 en ’70 de destijds 
bekende illustrator en (seks)fotograaf hans Borrebach. hij gaf er wilde seksfeesten en 
 chanteerde naar het schijnt naderhand vooraanstaande personen met hun deelname. 

over chantage gesproken. herman langeveld, de biograaf van hendrik Colijn, onthulde in 
2004 in het tv-programma ‘andere tijden’ dat Colijn in de jaren ’30 tijdens zijn premier-
schap hoogstwaarschijnlijk een buitenechtelijke relatie onderhield met een Duitse vrouw, 
hella Schulz.  Colijn woonde van 1925 - 1941 in een kapitaal pand aan de Stadhouderslaan 
151, dat in 1943 afgebroken werd voor de bouw van de atlantikwall. Zij zouden elkaar in 
een pension in Berlijn hebben ontmoet. na haar vlucht naar nederland in 1935 chanteerde 
zij de anti-revolutionaire staatsman. Colijn betaalde haar 2000 engelse ponden om haar 
de mond te snoeren en nederland te verlaten. Colijn heeft altijd ontkend dat hij een 
maîtresse zou hebben gehad. 

Huwelijksperikelen
Zijn tijdgenoot Prins hendrik had vele minnaressen. In 1979 werd bekend dat hendrik 
bij Mien wenneker een zoon had verwekt die in 1918 te Den haag was geboren. hendrik 
hield er tijdens zijn huwelijk een vrij frivole levensstijl op na. Bekend is in dit verband 
de anekdote van de prins die, na de erepromotie van zijn dochter juliana, een gesprekje 
voerde met haar erepromotor, de historicus johan huizinga. huizinga zei tegen de prins: 
“uw dochter is erg intelligent en kan goed overweg met haar vrouwelijke jaargenoten”, 
waarop hendrik met zijn sterk Duits accent geantwoord zou hebben: “Dat van die intel-
ligenz heeft ze van haar moeder, dat van die maisjes van mai”. 

het bestaan van een halfbroer van koningin juliana werd in 1979 wereldkundig gemaakt 
door historicus loe de jong, maar een naam werd niet genoemd. later dat jaar werd 
bekend dat het ging om Pim lier. Zijn moeder wilhelmina wenneker woonde op de johan 
van oldenbarneveltlaan 98, waar zij hendrik wekelijks ontving. hendrik kende haar al 
 jaren en was van vier van haar oudere kinderen hoogstwaarschijnlijk de vader. voor Pim 
lier werd een nep-vader gezocht, luitenant Derk jan lier. Mien wenneker trouwde met 
hem in 1919 en hij erkende het kind als zijn zoon. het bestaan van bastaardzoon Pim 
lier werd door het koninklijk huis afgekocht met honderdduizend gulden ineens en een 
maandgeld. erkend als halfbroer van juliana werd Pim lier niet. De jurist lier deed weinig 
om de sympathie van het grote publiek te verwerven. hij was van 1984 - 1986 voorzitter 

Frankenslag 316, waar in 1921 de eerste terroristische 

aanslag in Nederland werd gepleegd.

Tomas Ross

Tomas Ross werd geboren als 
Willem Pieter Hogendoorn 
op een onderduikadres te  
Den Bommel (Goeree- 
Overflakkee). 

het pseudoniem tomas ross 
 gebruikt hij sinds 1980. Zijn vader 
zat tijdens de oorlog in het verzet 
en werd na de oorlog gevraagd bij 
de Binnenlandse veiligheidsdienst, 
een instantie die in veel van ross’ 
boeken is terug te vinden. 

tomas ross is al decennia een van 
de meest toonaan gevende mis-
daadauteurs en scenario schrijvers 
in ons land. In zijn  spannende 
en gedurfde thrillers balanceert 
hij op de scheidslijn tussen feit 
en fictie. vele politieke kwesties 
nam hij al onder vuur. ook het 
koningshuis ontkomt niet aan zijn 
kritische oog en scherpe pen. hij 
won diverse onderscheidingen. 

onlangs verscheen zijn nieuwste 
boek “van de doden niets dan 
goeds”. 

Prins Mauritslaan 17, speelde een hoofdrol in  

de “Chinese affaire”.  
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van de rechtse Centrumpartij. In het laatstgenoemde jaar schoot 
hij zijn ongeneeslijk zieke vrouw dood en werd veroordeeld tot 
viereneenhalf jaar gevangenisstraf. 

Terrorisme
“De eerste terroristische aanslag in nederland was in ons Staten-
kwartier, in 1921 op de Frankenslag 316. het huis werd in die dagen 
bewoond door majoor henri verspijck, die in de krijgsraad zat en 
dienstweigeraars tot celstraf veroordeelde.” een bomaanslag door 
anarchisten legde een groot deel van de voorgevel in puin maar de 
majoor en zijn gezin die zich in de achterkamer bevonden, kwamen 
met de schrik vrij. het brein achter de aanslag was de 28-jarige 
student leendert van der linde die op de Frankenslag 386 woonde..

“van recenter datum, maar ook helemaal vergeten: in 1966 wil een 
lid van een Chinese handelsdelegatie met bemiddeling van onze 
BvD, met onder meer mijn vader, overlopen naar de  amerikanen 

met een geheime Chinese uitvinding (‘een gasgranaat’). Dat 
ging mis, de Chinees vlucht en springt om te ontkomen, uit het 
hoekpand van hoornbeekstraat/Prins Mauritslaan 17 (eigendom 
Chinese ambassade). wordt zwaargewond opgenomen in het rode 
kruisziekenhuis; daar op klaarlichte dag ontvoerd door Chinezen 
en meegenomen naar de Chinese ambassade, toen aan de adriaan 
goekooplaan, gedood, gecremeerd. het is toen een groot diploma-
tiek schandaal geweest in Den haag en in Peking, en staat bekend 
als ‘De Chinese affaire’.”

we nemen afscheid, tomas ross heeft een volgende afspraak. hij 
stuurt mij nog meer informatie, om de feiten correct te vermelden 
en verder ter aanvulling. Maar hij wist al zoveel te vertellen. over 
Blonde Dolly en haar nooit opgeloste moord, Mata hari, de crime 
passionel rond Pisuisse, Duitse privé-hoeren in oorlogstijd en nog 
veel meer spicy stories in en rond het Statenkwartier. teveel voor 
één wandeling.

Catamaranzeilen
Zeilkampen en weekendcursussen voor jongeren. 
Privé lessen en groepsuitjes voor volwassenen.
Catamaranzeilen op zee is een ervaring om nooit meer 
te vergeten!
Locatie: strand Wassenaarseslag & strand Zwarte Pad.
www.catamaranschool.nl

leSSen OlieVerF teCHnieK
Atelier Ineke Toetenel, 
Antonie Heinsiusstraat 37
Maandag dinsdag woensdag 
11.00-13.30 of 19.30-22.00
informatie 070-523945 of 
inekeschilderlessen@versatel.nl

Koeriertjes

BeelDen aan zee zOeKt VriJWilliGerS
Een leuke en interessante invulling van vrije tijd?
MUSEUM BEELDEN AAN ZEE SCHEVENINGEN
zoekt: ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
Wij bieden: AFWISSELING, SOCIALE CONTACTEN 
PRACHTIGE OMGEVING
info: 070-3585857 of vanschaik@beeldenaanzee.nl

POPPentHeater
Kooman’s Poppentheater speelt sinds 1969 elke woens-
dag en zaterdag om 14.30 uur kinder voorstellingen (5+) 
in het Statenkwartier. Bezoek een voorstelling met uw 
kind, kleinkind of verjaardagspartijtje. 
Frankenstraat 66, www.koomanspoppentheater.nl  
070-3559305
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Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Consultancy  Sales  Rentals  Valuations  Consultancy

Koninginnegracht 34 
2514 AC Oen Haag
070-302.25.25

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

Meesters in Makelen
óók in het Statenkwartier!
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Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Vanuit een intiem herenhuis in het Statenkwartier verzorgt Ad Patres  
uitvaartondernemingen exclusieve uitvaarten in stijl. Van wat u  
serveert tot aan de muzikale wensen, wij zorgen ervoor dat de uitvaart  
geheel volgens uw wensen verloopt. 

Een persoonlijk afscheid begint met een persoonlijk gesprek. Dit hoeft niet 
altijd na een overlijden te zijn; ook vóór een aankomend overlijden kunt u al 
diverse zaken regelen.

Heeft u er al eens over nagedacht om uw uitvaartwensen vast te leggen? Wij 
kunnen u een wensencodicil toesturen waarmee u uw eigen uitvaartwensen 
of die van een naaste kunt vastleggen. Natuurlijk kunnen onze medewerkers 
u daar bij helpen. Telefonisch of middels een persoonlijk bezoek.

Laat nabestaanden niet voor verrassingen komen te staan, regel dat uw 
uitvaart financieel gedekt is. Dit kan middels een uitvaartverzekering, 
maar het is ook mogelijk om een depositospaarrekening bij Ad Patres te  
openen waarmee u specifiek voor uw uitvaart kunt sparen.

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:  015 - 361 09 78   

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N

Specialist in Alfa Romeo

Onderhoud Fiat en Alfa Romeo

APK keuringen (alle merken) RDW-erkend

Schadeherstel (alle merken)

Verkoop nieuwe en gebruikte Alfa Romeo’s 

Sonoystraat 80 - 90, 2581 VP Den Haag. 
Telefoon 070 - 354 18 42

 
 
www.italiaautocorse.nl
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Celeste
Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

H A U T E  P A R F U M S

FREDERIKSTRAAT 963  -   T  070 3461487 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24/7 online

celeste.adv-3.indd   1 25-10-13   12:26

WWW.ZUIDERSTRANDTHEATER.NL

EEN 
WERVELEND 
NIEUW 
SEIZOEN!

BOEK NU 

UW KAARTEN  

VOOR 16/17

dans • muziek • opera 
spektakel • familie 
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Het Statenkwartier telt 31 openbare laadpalen en die worden goed 
gebruikt! In 2015 waren er meer dan duizend unieke gebruikers die in 
totaal ruim 200.000 kWh hebben opgeladen. Een huis houden  gebruikt 
3500-5000 kWh per jaar, dus dit is even veel als zo’n veertig huishouden 
in een jaar gebruiken. Er is genoeg geladen om meer dan een miljoen 
kilometers elektrisch te rijden! Daarmee is  minstens 100 ton CO2 
 uitgespaard.

laadpalen In STaTenkwarTIer 
een grooT SucceS!

en het gebruik groeit nog. In december waren er 290 unieke gebruikers, die in totaal  
1647 keer hebben geladen, voor in totaal meer dan 80.000 km. 

De gemeente overweegt om meer laadpalen te plaatsen, omdat de oplaadpalen vaak  
bezet zijn. het is echter niet eenvoudig nog geschikte plekken te vinden. 

Tekst Menno de Groot  fotografie Abe van der Werff   ..................................................................................................................................................

connecting electric drivers 

App vergroot efficiëncy laadpaal
om de laadpalen efficiënter te kunnen gebruiken is het van belang dat auto’s worden 
weggehaald als ze zijn opgeladen. Dit hoort  bij de laadpaal-etiquette maar in een wijk met 
zo’n grote parkeerdruk vinden sommige eigenaren het ook wel handig als de auto de hele 
dag op de laadplek staat.

het bedrijf Social Charging denkt iets gevonden te hebben op de onnodige bezetting van 
laadpalen; 19 mei j.l. is de Social-Charging- app voor iPhone en android gelanceerd,  waar-
mee gebruikers lokatie-gebaseerd met elkaar kunnen  communiceren. gebruikers die hun 
auto op willen laden bij een paal  
die bezet is, kunnen een verzoek tot opladen doen. 

app- gebruikers waarvan hun auto aan die paal aangesloten is, krijgen dit verzoek via een 
push-bericht. als een gebruiker zijn auto wel wil verplaatsen, vindt er een ‘match’ plaats en 
kunnen gebruikers met elkaar chatten om afspraken te maken. 

het is ook mogelijk dat gebruikers van de app een bericht ontvangen als de paal van hun 
interesse vrijkomt.

De gratis app is te downloaden uit de app Stores. 
Meer informatie over de app: www.social-charging.com

Social charging verbindt 
elektrische rijders met elkaar
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www.yogashala.nl
Ten Hovestraat 8  Den Haag

info@yogashala.nl / 06 23738751
Yoga groeps- & privé lessen

have a look inside

Wij staan voor:

• Geïntegreerde benadering bij 

het oplossen van financiële 

vraagstukken

• Multidisciplinaire expertise op 

hoog niveau

• Persoonlijke benadering en korte 

lijnen

Tot onze cliënten rekenen wij:

• MKB ondernemingen

• Directeur grootaandeelhouders

• Vrije beroepers

• Stichtingen en verenigingen

• Particulieren 

Especially for Expats: 

• We provide a full-service concept 

(tax planning and filing)

Onze dienstverlening:

 
• Fiscale advisering zakelijk en privé 

• Financiële (vermogens-) planning

• Actuele management informatie 

• Beoordelen en samenstellen van 

jaarrekeningen

• Belastingaangiften

• (Wettelijke) controles

• Administratieve ondersteuning 

• Secretariële diensten, waaronder 

een volledig Family Office concept  

Vanuit ons kantoor aan de Eisenhowerlaan 124 bedienen wij dagelijks met ruim 35 medewerkers onze cliënten.

Masman Bosman is: 

• Geïntegreerde aanpak 

• Multidisciplinaire 

financiële dienstverlening 

• Helder totaalresultaat

 
Masman Bosman

accountants & belastingadviseurs

T. 070 - 33 80 500

Eisenhowerlaan 124

2517 KM Den Haag

www.masmanbosman.nl

 
Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag (1e kinderdagverblijf in het Statenkwartier) vanaf 1997 uw vertrouwde adres voor kinderopvang kunt 
u vinden aan de Frankenslag 145 in Den Haag. Ons landelijk registratienummer is 154505420. 
 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website, t.w. www.villavalentijn.nl en emailadres info@villavalentijn.nl (zie ook Query code).  
 
Telefonisch zijn wij te bereiken op 0854-890090.  
 
Opvangvormen zijn o.a.: 40-, 48-, 52 weken p/j en flexibel. 
 
Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag staat voor knusheid, gezelligheid en geborgenheid. Wij werken 
horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd: 3 mnd. - 1 jaar (Roze groep), 1 - 2 jaar (Gele groep), 
2 - 3 jaar (Turquoise groep), 3 - 4 jaar (Rode groep). Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende 
ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.  

Bij Villa Valentijn Den Haag staat de ontwikkeling van het kind centraal.   
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Het Nederlands Congresgebouw dat wegens de internationalisering van Den Haag nu World Forum heet,  
is ontworpen door ir P.J. Oud. Hij genoot als architect groot internationaal aanzien. Maar het plan voor  
een groot congresgebouw zou zijn zorgenkindje worden. 

de Toren van oud

In 1956 kreeg oud de opdracht en al 
spoedig schetste hij zijn visie op de 
grondvorm. een grote ´doos´ moest het 
worden, helder blauw van kleur. er was 
een hoge schoorsteen voor het complex 
nodig. oud ontwierp er een slanke, drie-
hoekige toren omheen. hij dacht dat er 
misschien een hotel in zou passen. Zie zijn 
potloodschets, gemaakt bij de start van 
het ontwerpproces. 

De toren vooraan, het gebouw er achter. 
De toren geel en de rest blauw - Den 
haag stad aan de zee. De architect vond 
de toren echt belangrijk, dat blijkt wel 
uit deze tekening. In de ‘doos’ waren de 
gewenste multifunctionele voorzieningen 
gedacht. Maar  precies die voorzieningen 
moesten op verzoek van de opdrachtgever 
steeds opnieuw worden aangepast. oud 
werd daar behoorlijk chagrijnig van want 
het ontwerp kón maar niet vlotten. hij 
zou de uitvoering van zijn plannen niet 
meer meemaken, hij overleed in 1963. Pas 
in 1969 kon het gebouw, onder leiding van 
zijn zoon ir hans oud, worden opgeleverd. 

In de toren was echter geen plaats voor 
een hotel. wat doe je dan met zo’n toren? 
Dat werd de grote vraag. tal van pogingen 
mislukten. Slopen? lang zamerhand werd 
die vraag wel eens hardop uitgesproken. 
 gelukkig staat de toren er nog steeds.

Projectontwikkeling
het was bouw- en projectontwikkelaar 
tetteroo die op eigen initiatief zich het 
hoofd brak over de toren van oud – want 
zo werd dit icoon van de moderne neder-
landse architectuur inmiddels genoemd. 
hij hield hierover een korte inleiding op 
een druk bezochte avond van het wijk-
overleg in het Couvéehuis op 20 april jl. 
en liet vervolgens de architectuurplannen 
toelichten. het onderhoud aan de toren 
was zorgwekkend slecht en vooral achter-
stallig. en altijd staat het gebouw maar 
leeg. voor tetteroo was het duidelijk: met 
de toren gaan we heel zorgvuldig over-
weg. wat kan je vervolgens bedenken? 
niet zo eenvoudig te be antwoorden, want 
het gaat niet meer om een beetje aanpas-
sen. kan je het vloeroppervlak vergroten 
zonder aantasting van de architectuur 
van oud? Dat werd de kernvraag. als dat 
zou lukken kan je een financier misschien 
eenvoudiger interesseren. toch een 
hotelfunctie? Sommigen dachten de gele 
toren door een aanzienlijke ingreep in de 

architectuur en met een grijze kleur los te 
moeten maken van het blauwe gebouw en 
zo wat meer bij het complex van europol 
te betrekken. Dan zou het een heel ander 
object worden, maar geen toren van oud 
meer. tetteroo vond dat dit niet binnen 
zijn initiatief paste en gooide het roer 
om. hij bezocht constructeur andries 
Boersma en twee architecten die aan de 
 Scheveningse haven in het wooncomplex 
‘De havenmeester’ hadden bewezen goed 
en vernuftig te kunnen samenwerken:  
eric vreedenburgh van archipel-
ontwerpers en Dennis hofman van 
architekten kombinatie Bos en hofman. 

Ontwerpers
twee ervaren haagse architecten samen 
met de ervaren constructeur andries 
Broersma. Ze zeiden meteen ja op de 
opdracht en op het samenwerken. op de 
avond van het wijkoverleg toonden de 
twee architecten met mooie illustraties 
hun gemeenschappelijke plan. eerst maar 
eens de oorspronkelijke bouwkundige 

Tekst en fotografie Abe van der Werff   .............................................................................................................................................................................

Bouw- en projectontwikkelaar Tetteroo

“Er was een hoge  schoorsteen 
voor het  complex nodig. 
Oud ontwierp er een slanke, 
 driehoekige toren omheen.”
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Architect Eric Vreedenburgh wijst de patio aan
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tekeningen van de toren goed bestuderen. 
De grote schoorsteen heeft geen functie 
meer. alle ramen zijn aan ver vanging 
toe. als dat dan toch moet gebeuren kan 
je ook de gevels net iets groter maken, 
dachten de twee architecten.  Zo ontstond 
een baanbrekende gedachte: handhaaf de 
opvatting van architect oud, maar geef de 
toren 10% meer ruimte. Dit blijft binnen 
de toegestane marge in het bestemmings-
plan. Dan moeten er wel nieuwe kolom-
men komen, van beneden helemaal naar 
boven, op een andere plaats dan de 
oude (‘platen’ zeggen de architecten). Ze 
ontdekten ook dat extra ruimtewinst viel 
te behalen door toepassing van nieuwe 
borstweringen uit materialen voor de 
vliegtuigbouw. De hele transformatie zal 
buiten niet zichtbaar zijn. De kleur geel 

wordt gekoesterd, de kozijnen zijn straks 
niet van de oude te onderscheiden maar 
isoleren nu wel goed, de hoeken van de 
toren blijven hun markante scherpte 
tonen. waar de gevel iets wordt verbreed 
gaat de toren ook wat omhoog om de 
oude maatverhouding te bewaren. De hotel-
kamers bevatten dan maar liefst 54 m² 
 tegen over een normale hotelkamer van 
 25 m². een nieuwe uitdaging voor de 
vestiging van een hotel. het  nieuwe 
gebouw telt 19 verdiepingen, elk met twee 
apparte menten voor ‘short stay’. aan de 
voet van de toren is een grote patio ge-
dacht, een oase van rust drie meter onder 
het dan om ringende duinlandschap. 

En wat vinden de bewoners? 
het zaaltje van het Couvéehuis zat op 

20 april tjokvol. Men luisterde aandachtig, 
sprak waardering uit voor de aanpak en 
stelde natuurlijk ook veel vragen. Bijvoor-
beeld vragen over bereikbaarheid met de 
auto, parkeren, duurzaamheid, aan- en 
afvoer voor bezorgdiensten en vuilnis. De 
architecten hadden over alles nagedacht 
en ruimtelijke oplossingen gevonden. Is de 
patio openbaar? Dat maakt de nieuwe ge-
bruiker uit. er is nu geen trap naar de  patio 
getekend. Is er ook over nagedacht dat de 
toren heel erg dicht bij het zwaar beveiligde 
europol staat? ja, luidde het  antwoord, daar 
hebben we met deskundigen uitgebreid 
over gesproken en een passende oplossing 
gevonden. Maar die oplossing gaan we hier 
niet uit de doeken doen. 

wanneer start de bouw? Dat gaat nog 
even duren. een paar hotelketens toonden 
al belangstelling. welstand in combinatie 
met Monumentenzorg is met het plan 
akkoord. Met het verlenen van de bouw-
vergunning start de formele procedure. 
normaal zou met de herbouw van zo’n 
project 12 tot 16 maanden zijn gemoeid, 
dat kan bij deze toren korter worden, 
denkt de ontwikkelaar. optimisme alom. 
wordt een probleem van de jaren zestig 
eindelijk in 2016/2017 opgelost? Daar ziet 
het nu naar uit.

dIcHTerS In HeT STaTenkwarTIer
Tekst Abe van der Werff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De stichting Dichter aan huis kreeg vanuit 
Den haag landelijke bekendheid. Dichters 
en schrijvers werden in een weekend bij 
particulieren uitgenodigd uit eigen werk 
voor te lezen. Daarna was er met het 
publiek altijd een leuk gesprek. hoeveel 
mensen kunnen er in een huis? Zo  tussen 
10 en 30 bezoekers. toen kwamen er 
subsidieproblemen en de stichting hield 
er even mee op, overigens zonder zichzelf 
op te heffen. al gauw klonk de vraag om 
nieuwe op tredens, maar de stichting wilde 
niet meer op de oude voet verder en is nu 
bezig een nieuwe formule te ontwikkelen. 
In het Staten kwartier echter, waar veel 
liefhebbers van poëzie en proza wonen, 
bleef de vraag maar aanhouden. 

Bestuurslid van de wijk jorien jansen 
pakte de draad op. In de wijk waren door 

kunstenaars al met groot succes kunst-
routes opgezet, vorig jaar ontstond met 
nieuw enthousiasme een muziekroute, 
moeten dan de dichters, met wie het 
 allemaal begon, nu achterwege blijven?  
nee, zeiden theun de graaf, die als 
penningmeester van Dichter aan huis 
over een lange ervaring beschikt, lydia 
 hogeling, die de kunstroute en de muziek-
route hielp organiseren en Ineke Bons, die 
ooit betrokken was bij de op richting van 
Dichter aan huis. Deze  dames vormen nu 
een werkgroep voor het Statenkwartier. 
Ze gingen voortvarend aan de slag. Fonds 
1818 ondersteunt het project financieel, 
evenals de stichting Dichter aan huis. 

Nieuw initiatief
Ik steek mijn licht eens op bij theun de 
graaf; zij spreekt vanuit een grote financiële 

kennis van kunstinstellingen en is daardoor 
ook organisatorisch sterk betrokken bij 
wat er nu weer op stapel staat. De werk-
groep is druk bezig nog voor de zomer de 
organisatie helemaal rond te krijgen. eén 
ding is zeker: er komt op zondag 2 oktober 
een nieuwe ronde met dichters in huizen 
van het Statenkwartier. er staan 15  dichters 
klaar, bekende oudere en ook jongere 
kunste naars. Iedere dichter draagt op deze 
zondagmiddag vier keer voor, vanaf 13.00 
uur. om het uur wisselt het publiek. 
een kaartje voor de hele  middag (dus voor 
maximaal vier voorstellingen) kost 15 euro, 
te bestellen via de website van de stich-
ting Dichter aan huis. wees er tijdig bij! 

Meer informatie vind je in de flyer bij deze 
Statenkoerier gevoegd. 

Architect Dennis Hofman tijdens zijn presentatie
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AANNEMERSBEDRIJF

Ten Hovestraat 75
2582 RK Den Haag

T: 06 511 246 49
www.a1maatwerk.nl

a1maatwerk@planet.nl

Kozijnen
Badkamers
Schilderen

Voegen
Timmerwerk

Elektra

Loodgieterswerk
Tegelen

Plafonds en muren

voor

voor

na

na

Aannemersbedrijf A1 Maatwerk 

maakt het onmogelijk waar!

Met onze jarenlange ervaring en expertise in onroerend goed,
krijgt u van ons het beste advies bij de aan- en verkoop of verhuur 
van uw woonhuis, villa, flat of étage.

Voor een vrijblijvend gesprek komen we graag bij u langs, maar u
bent ook van harte welkom op ons kantoor aan de Breitnerlaan 287.

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur Röttgering NVM Makelaars

Breitnerlaan 287
2596 HA Den Haag
telefoon (070) 324 55 66
info@rottgering.nl
www.rottgering.nl
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Service nummers
Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303
www.denhaag.nl/contact
tel: 14070

Wijkagenten
henry.stegehuis@haaglanden.politie.nl

Welzijn Scheveningen
algemeen Maatschappelijk werk  
en ouderenadviseurs
tel: 070 - 416 20 20
website: www.welzijnscheveningen.nl

Dienstenwinkel
tel: 070 - 360 14 65

Algemene burenhulp (gratis) 
tel: 070 - 262 99 99

Wijk- en Dienstencentrum Couvéehuis 
Frankenslag 139
tel: 070 – 3500694
www.welzijnscheveningen/statenkwartier/ 
couveehuis.nl

Wijkbus Groot Scheveningen
tel: 070 – 3385495 / 070 – 3385496

Spoedeisende huisartsenhulp SMASH
Maandag t/m donderdag 17.00 - 08.00 uur
weekeinde: vrijdag 17.00 uur tot maand-
ag 08.00 uur. tel: 070 - 3469669

Dienstdoende apotheken
tel: 070 - 3451000

Tandartsendienst
Spoedgevallen nacht – weekend
tel: 070 – 3110305

Dierenartsen weekenddienst
Spoedgevallen nacht – weekend
tel: 070 – 3110307

het bestuur van de wijk gaf daartoe opdracht aan grafisch 
ontwerpster leen van der heijdt. Zij studeerde in 2001 af 
aan de academie in Den Bosch, vestigde zich in die stad als 
grafisch ontwerpster, maar trok in 2006 – zoals zij het noemt 
– ‘voor de liefde’ naar Den haag. haar bureau ‘À la leen’ is 
sinds bijna twee jaar betrokken bij de vormgeving van de 
Statenkoerier en het grafische ‘gezicht’ van het wijkoverleg 
 Statenkwartier. het wijkbestuur en de redactie  
Staten koerier zijn zeer content met de voor stellen die  
zij onlangs  presenteerde. 

het logo onderging in de loop der tijd allerlei gedaante-
wisselingen. er was de pauw met sierlijke lange staart. Maar 
niemand begreep eigenlijk waarom een pauw zo’n prominent 
grafisch beeld in het Statenkwartier had gekregen. het beeld-
merk pauw werd opnieuw gestileerd. In haar laatste uitvoe-
ring  hielden sommigen haar voor een schelp. alles en zeker 
een logo heeft zijn tijd. 

De torentjes in het Statenkwartier zijn voor onze wijk heel 
kenmerkend. Ze kregen daarom ook een belangrijke functie 
op het omslag en in delen van het binnenwerk van de Staten-

koerier. ook dit element is door leen opnieuw ontworpen,  
nu letterlijk overgenomen van de daklijn van panden aan  
het  Statenplein. Zij paste een sierlijk en eigentijds lettertype 
toe in het logo en de kop van de Statenkoerier, met voor 
de laatste een eigen kleur per seizoen (groen voor de lente, 
oranje voor de zomer en rood-bruin de herfst, de winter  
krijgt blauw). 

Is het werk aan de modernisering nu  helemaal afgerond?  
nee, er zijn nog een paar details die al onderhanden 
zijn. Bijvoorbeeld de vraag of een icoontje een tekstblok 
 herkenbaarder maakt.  Misschien ziet u straks wel weer een 
nieuwe  aanpassing. 

als u nu toch kijkt, de redactie zou het zeer waarderen als u 
eens op de nieuwe vormgeving wilt reageren. wat vindt u van 
het omslag en het binnenwerk van de Statenkoerier met de 
nieuwe  uitstraling? we horen het heel graag van u:  
statenkoerier@statenkwartier.net.

Namens de redactie, Abe van der Werff.

nIeuwe vormgevIng STaTenkoerIer

Nieuw logo wijkoverleg Statenkwartier

De vormgeving van ons blad is opnieuw ontwikkeld. Het kreeg een modernere uitstraling. En het logo 
werd opnieuw ontworpen. Twee uitingen van grafische vormgeving die veel met elkaar van doen hebben. 

wIjkoverleg

w
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Dr. Miracle’s 
last illusion
OPERA2DAY i.s.m. New European Ensemble, De Dutch 
Don’t Dance Division & de Koninklijke Schouwburg

Do 23 juni (voorpremière), vr 24 juni (première) & za 25 juni - 20.30 uur
Ma 5 t/m za 10 september – 20.30 uur, zo 11 september – 14.00 uur
Wees een uur voor aanvang welkom in de wereld van Dr. Miracle!

ks.nl



Stunning three and four room apartments are available 
for rental in the opulent Cats’Heuvel building, located in 
the majestic Statenkwartier, one of the safest and most 
sought-after areas of the royal city of The Hague. The 
apartments - all with tasteful parquet and curtains, and 
available either furnished or unfurnished - are surrounded 
by beautiful parks, museums, galleries and some of the 

finest shops in the city. The architectural finish is of the 
highest standard. Living in Cats’Heuvel means living in 
luxury and with service close at hand. You are welcomed 
into the Residence of Cats’Heuvel with the red carpet 
treatment, marble flooring and leaded glass windows. The 
Service Manager is at your disposal five days a week that 
gives the feeling of extra security and service when needed.

Luxurious apartments for rent 

L i v i n g  w i t h  e v e r y  a m e n i t y  &  s e r v i c e  c Lo s e  a t  h a n d
i n  t h e  s t a t e n k wa r t i e r  o f  t h e  h a g u e

www.catsheuveLapartments.nL 

c o m e  a n d  a d m i r e  c a t s ’ h e u v e L
i n  p e r s o n ,  o r  c o n t a c t  t h e  p r o p e r t y

b r o k e r s  f o r  i n f o r m a t i o n

Beeuwkes Makelaardij & Consultancy
T 070 314 30 00
www.beeuwkes.nl

claire@beeuwkes.nl

Nelisse Residential Desk
T 070 350 14 00
www.nelisse.nl

vrolijk@nelisse.nl

i n  t h e  s t u n n i n g  c a t s ’ h e u v e L  b u i L d i n g


