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De Statenkoerier schreef al eerder over de voorgenomen rotonde op
de kruising Fred en Willem de Zwijgerlaan. Het plan was de uitvoering
in 2016 te starten. Dat bleek niet haalbaar, het zou misschien wel een
jaartje later worden. Nu horen we in welingelichte kringen dat er opnieuw vertraging is ontstaan. Wat is er toch aan de hand?
Er speelt een aantal zaken. Op het stadhuis binnen de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
(DSO) is er naar wij hebben gemerkt verschil van opvatting over de rotonde Frederik
Hendriklaan/Willen de Zwijgerlaan. Het lijkt er op dat de dienst economische zaken, die
onderdeel uitmaakt van DSO, de opvattingen van enkele aan het kruispunt gevestigde
winkeliers laat prevaleren boven een verkeersveilige inrichting van de kruising Frederik
Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan. Het Ingenieursbureau heeft een ontwerp voor een
rotonde gemaakt die de verkeersveiligheid bevordert. Ook krijgen de bomen weer meer
ruimte om te groeien, wordt de middenberm weer teruggegeven aan de voetgangers en
kunnen automobilisten hun auto kwijt in daarvoor geschikte parkeervakken. Dat vind
ik prima uitgangspunten. Volgens mij kan het niet zo zijn dat de veiligheid voor vooral
voetgangers en fietsers ondergeschikt wordt gemaakt aan de economische belangen van
enkele ondernemers op de Frederik Hendriklaan.
Het bestuur van het wijkoverleg heeft een zienswijze ingediend op het voorlopig
ontwerp van de nieuwe rotonde. In het concept definitief ontwerp is hier op een aantal
punten rekening mee gehouden. Dat vind ik zeer positief. Ook ben ik van mening dat
er nu snel moet worden gestart met de aanleg. Dat dit gebeurt nu ook de riolering op
de Willem de Zwijgerlaan wordt vernieuwd, lijkt me logisch. Maar alle andere zaken die
worden gekoppeld, zoals het opknappen van het straatbeeld van de Fred, leidt tot een
onaanvaardbare vertraging van de aanleg van de rotonde. Ik roep dan ook de wethouder
Stedelijke Economie, de heer Karsten Klein op, in overleg met de Stadsdeel wethouder
Scheveningen, de heer Karsten Klein en samen met de wethouder Verkeer, snel de
onderlinge verschillen binnen het gemeentelijke apparaat op te lossen. Het kan niet
zo zijn dat ambtelijke twisten een goede en verkeersveilige oplossing van de kruising
Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan in de weg staan.
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tramtracé

Tramverbinding naar
het Norfolkterrein
Tekst Jan Bron Dik en Martin Fikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In de periode 2016 - 2022 worden in Scheveningen-Haven 700 woningen, 75.000 m2 kantoren, bedrijven en
winkels ontwikkeld. Daarmee zal het aantal inwoners, werknemers en bezoekers aan Scheveningen-Haven
flink groeien. Het zwaartepunt van deze ontwikkelingen ligt op het Norfolkterrein en op het Noordelijke
Havenhoofd. Door deze verdichting heeft het Haagse college van B&W eerder besloten dit gedeelte aan
te willen sluiten op het bestaande tramnet van de HTM. Daarbij is gekozen voor een tramverbinding van
RandstadRail-kwaliteit die kan concurreren met de auto qua reistijd en kwaliteit. Hiervoor is € 36 miljoen
beschikbaar uit een investeringsfonds dat in 2013 is opgericht na de verkoop van 49% van de HTM-aandelen
aan de NS.
Adviesgroep
Wethouder Tom de Bruijn wil nadrukkelijk bewoners- en
belangenorganisaties betrekken bij de tracékeuze. Daarom is
gekozen voor het instellen van een Adviesgroep om hem over
de keuze te adviseren. De Adviesgroep met een o
 nafhankelijk
voorzitter bestaat uit vertegenwoordigers van belangen
organisaties uit de aanliggende wijken Duindorp, Havenkwartier,
Scheveningen-Dorp en Statenkwartier, een vertegenwoordiger
namens de bewoners van de Kranenburgweg, ondernemers
vereniging BSH en woningbouwvereniging Arcade, aangevuld
met de AVN, de Fietsersbond, OVHA, Rover en de Vrienden van
Den Haag. De Adviesgroep, die wordt bijgestaan door deskundigen van de gemeente, de HTM en van advies- en ingenieursbureaus, werd op 24 juni 2015 geïnstalleerd. Wethouder Tom de
Bruijn heeft toegezegd dat hij een eensluidend advies in beginsel
zal overnemen. De gemeente kan alleen afwijken van het advies
als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. De gemeente moet
in dat geval gefundeerd haar afwegingen en besluit toelichten.

“De gemeente kan alleen a fwijken
van het advies als daar z waarwegende
argumenten voor zijn”

Den Haag komen. Tramlijn 15 realiseert een snelle en rechtstreekse
verbinding met een korte reistijd van 35 minuten vanuit de regio,
via HS/Rijswijkseplein, CS, Stadsschouwburg, de binnenstad,
Vredespaleis, de (nu ongebruikte) Eisenhowerlaan naar het World
Forum en de internationale zone, de musea, de ‘Fred’, de Haven,
het Zuiderstrand en het Norfolkterrein. Bovendien biedt deze
lijn potentie om de druk van het autoverkeer te verminderen
door de aansluiting op bestaande of nog aan te leggen P+R-
voorzieningen/transferia nabij de A4 en de A12 (thans bijv. P+R
Hoornwijck). Verlenging van tramlijn 15 zou voor het Staten
kwartier beslist meerwaarde betekenen.
Eerdere plannen van de gemeente om tramlijn 11 te verleggen
via de Kranenburgweg/Willem de Zwijgerlaan vallen daarmee af.
Datzelfde geldt voor opties zoals de verlenging van tramlijn 12 of
het omleggen van tramlijn 1.
In de Adviesgroep heeft de HTM het standpunt ingenomen dat
een verlenging van tramlijn 15 op korte termijn niet rendabel te
exploiteren is. De Adviesgroep heeft de gemeente gevraagd verder
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en voorgesteld om alvast
op piekdagen en bij congressen/evenementen de snelle regio-tramlijn 15 te laten rijden van P+R Hoornwijck naar het Zuiderstrand.

Varianten
De Adviesgroep, waarin het Statenkwartier is v ertegenwoordigd
door Martin Fikke, bestuurslid van het Wijkoverleg en portefeuille
houder verkeer en ruimtelijke ordening, is vorig jaar juni gestart en
zal haar advies naar verwachting in maart 2016 afronden.

Uit het onderzoek van de Adviesgroep naar de inpasbaarheid
van een tramtracé in ons dichtbebouwde stadsgebied blijven er
uiteindelijk twee varianten over:


e en tramtracé waarbij tramlijn 17 vanaf het Statenplein naar
links afbuigt, over de gehele Willem de Zwijgerlaan verloopt,
dan rechtsaf de Kranenburgweg op gaat en na het passeren
van het kruispunt met de Westduinweg de verbinding maakt
via de Houtrustweg met het Norfolkterrein.



e en tramtracé waarbij tramlijn 17 vanaf het huidige eindpunt
op de Statenlaan wordt doorgetrokken, dan links afbuigt en
via de Westduinweg de Duindorpdam bereikt, daar rechtsaf
de Kranenburgweg op gaat om dan via de Houtrustweg
het eindpunt Norfolkterrein te bereiken.

Met het mandaat van ‘alle opties open’ heeft de Adviesgroep uit
een totaal van meer dan tien tracévarianten een selectie gemaakt
van de meest kansrijke varianten. Hierbij is gekeken naar de
vervoerskundige aspecten en naar de inpasbaarheid van een
tramtracé.

Voorkeur Adviesgroep
Uit de vervoerskundige beoordeling kwam naar voren dat een
snelle en rechtstreekse tramverbinding met de binnenstad en de
regio de meeste winst oplevert voor het hele gebied. Dit leidde
tot de voorkeur van de adviesgroep om de regio-tramlijn 15 te
verlengen naar Statenkwartier/Norfolk. Deze tramlijn biedt een
aantrekkelijk OV-alternatief voor bezoekers die van buiten
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Beide varianten maken het mogelijk de huidige keerlus van
tramlijn 17 via de Fred en de Prins Mauritslaan op te heffen. Voor

het Statenkwartier een belangrijk winstpunt, omdat daarmee met
name de gevaarlijke conflicten tussen fietsers, tram en (verkeerd)
geparkeerde auto’s of vrachtwagens verleden tijd worden. Wel zal
hiervoor het gedeelte van de Statenlaan waar nu nog enkelspoor
ligt (tussen Fred en Frankenslag) moeten worden omgebouwd
naar dubbelspoor. De Adviesgroep heeft de gemeente gevraagd
of het dubbelspoor in de middenberm van de Statenlaan kan
worden gerealiseerd zonder dat de 17 bomen in de middelste rij
daar gekapt hoeven te worden.
Beide varianten bieden – op termijn – ook de mogelijkheid alsnog
een aansluiting te realiseren met de regio via een verlenging van
bijv. tramlijn 15, waardoor ook reizigers van buiten de binnenstad
een snelle en rechtstreekse verbinding krijgen met het Statenkwartier en het Zuiderstrand.

De Westduinweg is een doorgaande wijkontsluitings- en verkeersweg, 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 parkeerplaatsen. De vrijliggende fietspaden op de Westduinweg
kunnen blijven bestaan.

“Verlenging van tramlijn 15
zou voor het Statenkwartier
beslist meerwaarde betekenen”

Inpasbaarheid tramtracé’s
Wel zijn er 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
verdwijnen. 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.



Voor de Westduinweg geldt dat de gevolgen voor bomen,
parkeerplaatsen en fietsers duidelijk minder ingrijpend zijn.

Op 17 februari j.l. besloot de Adviesgroep haar werkzaamheden af
te ronden en een eenduidig advies aan wethouder De Bruijn uit
te brengen ten gunste van een tracéverloop via de Westduinweg.
Ook pleit de adviesgroep voor een verkeersveilige herinrichting
van het kruispunt Statenlaan/Westduinweg en voor het door
trekken van lijn 15, waardoor een snelle en rechtstreekse tram
verbinding ontstaat vanuit de regio en de binnenstad/CS naar
het World Forum, het Statenkwartier, de Haven en het Zuiderstrand. Door extra P+R-voorzieningen nabij de A4 en de A12 te
ontwikkelen ontstaat een aantrekkelijk alternatief voor bezoekers
van evenementen en tijdens piekdagen om hun hun auto buiten
de stad te parkeren.
Voor meer informatie, zie: www.statenkwartier.net

Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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B E H E E r E n ( n W W I ) Ta x aT I E S
Wassenaarseweg 31
2596 CE Den Haag
Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax
+31 (0)70 3 244 002

Onno de With

Bob van Deelen

Sophie JonkersLeembruggen

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

Marianne de
Bruijn

La Cantina
is op zoek naar leuke en representatieve
medewerkers voor bar, keuken, bediening
en runners. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Fulltime en partime.
Stuur je CV naar info@lacantina.nl

• Voor al uw stucwerk
• Reconstructie van ornamenten
• Restauratiewerk
S.C.S. Sadhoe
M 06 200 101 54 | Majolienstuc@casema.nl

www.majolienstuc.nl

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

aanbieding

op vertoon van deze coupon, geldig t/m 31/03/2016

Cha Ca Hanoi (2 personen)
Incl. 400 gram kabeljauw en bijpassende wijn Azul, Loureiro

€20

Normaal € 26,95
Kruid & Druif
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Frederik Hendriklaan 71, Den Haag

“Onze actiebereidheid is groot!”
Tekst en fotografie Jan Bron Dik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Toen op 3 juni vorig jaar de gemeente Den Haag een informatiebijeenkomst organiseerde in het Zuiderstrandtheater over een tramverbinding vanaf CS naar het Norfolkterrein, waren Ab van Andel en Hans
Bronsveld aanwezig. Met meer buurtgenoten van de Willem de Zwijgerlaan. Eerdere jaren al hadden ze over
plannen gehoord om wellicht voor hun deur een tramtracé te leggen.

Ab van Andel (l) en Hans Bronsveld

Dat was nog voor 2012, nadat het Haagse college had b
 esloten
een snelle, directe tramverbinding aan te leggen naar het
Norfolkterrein als onderdeel van de stedenbouwkundige ontwikkeling. Hiervoor liet de gemeente verkennende studies uitvoeren
met twee tracé-opties van tramlijn 11 als resultaat. De ene optie
vanaf de Houtrustbrug direct linksaf over de Kranenburgweg; de
andere optie voorzag in een lijnvoering vanaf de Van Boetzelaerlaan via de Willem de Zwijgerlaan en een stukje via de Kranenburgweg. Maar bij die studies bleef het, want er was geen geld en
nog veel onduidelijkheid over de invulling van het Norfolkterrein.
Dat veranderde, toen in oktober 2013 de Nederlandse Spoorwegen 49% van de HTM-aandelen kocht. De gemeente kreeg
daardoor de beschikking over vele miljoenen euro’s, die zij in
een apart investeringsfonds onderbracht. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kon het nieuwe college zodoende diverse
plannen van de plank halen om te gaan realiseren, waaronder een
aansluiting van het voormalige Norfolkgebied/ScheveningenHaven op het bestaande tramnet van de HTM. Daarnaast was het
plan om tramlijn 17 vanaf het Statenkwartier te verlengen naar de
Strandweg, het huidige eindpunt van tramlijn 11.
De nieuw aangetreden wethouder Tom de Bruijn zei nadrukkelijk
bewoners- en belangenorganisaties te willen betrekken bij de
tracékeuze. Daarom koos de gemeente voor het instellen van een
Adviesgroep. Hierin is het Wijkoverleg Statenkwartier vertegenwoordigd door Martin Fikke. René Frenken vertegenwoordigt de
bewonersbelangen van de Kranenburgweg. Fikke vroeg via de
website Statenkwartier.net aan wijkbewoners om input, zodat
hij met kennis, contacten en meningen gesteund zou zijn in het
Adviesgroepoverleg. Dat leidde tot een klankbordgroep die nu
maandelijks bijeenkomt en waarin ca. 15 wijkbewoners actief
informatie uitwisselen met Fikke en Frenken.

“Wij zijn niet tegen een OV-
verbinding met het N
 ordfolkterrein.
Ons b elangrijkste bezwaar is:
waarom toch geen bus?
Daar kan iedereen mee leven”
Ondertussen zaten Van Andel en Bronsveld niet stil en zochten
contact met andere straatgenoten. Want nu lag de optie voor een
tramtracé door de Willem de Zwijgerlaan, als tramlijn 17 wordt
verlengd, reëel op tafel. Van Andel: “Wij zijn niet tegen een OVverbinding met het Nordfolkterrein. Ons belangrijkste bezwaar
is: waarom toch geen bus? Daar kan iedereen mee leven.” Deur
aan deur belden zij aan bij hun straatgenoten om hen over de
plannen van de gemeente te informeren. “Wij willen hier geen
tram!” waren alle reacties. “Ingrijpende aantasting van onze wijk,
rijksbeschermd stadgezicht. En van onze straat, door de enorme
bomenkap en het verlies van heel veel parkeerplaatsen. Ook
geluidshinder en extra belasting van onze woonstraat.” Maar
bij deze reacties aan Fikke lieten zij het niet. Eigen metingen
verrichtten zij in de gehele Willem de Zwijgerlaan. Ze wilden zelf
nagaan wat er wel en niet past gezien het brede RandstadRail
tracéprofiel. Zo gaven zij veel input aan Fikke, die op zijn beurt
hen voortdurend optimaal terugmeldde uit het overleg van
de Adviesgroep.
Welk advies wordt uitgebracht aan wethouder de Bruijn is op
moment van schrijven onbekend. Bronsveld laat er echter geen
twijfel over bestaan: “De actiebereidheid is groot. Wij hebben
kunnen warmdraaien en zijn goed voorbereid. Als het moet zullen
wij ook juridisch slag gaan leveren.”
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AKER UITVAARTEN
onderscheidend, persoonlijk, stijlvol

Overlijden melden?
Bel 24 uur per dag
088-788 0 788

Simone Remmen
06 55 70 66 15

Ilona Molhuysen
06 24 61 12 00

www.akeruitvaarten.nl
Plein 2, 2242 KB Wassenaar

huiswerk & bijles
bij AFTER’S COOL

schoolwerk goed geregeld!
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

Kranenburgweg 17b
2581 XX Den Haag

8

Statenkoerier

Tel. 070 - 354 90 08
Mobiel: 06 - 51701393
fheijstek@telfort.nl

Marceline Strumphler

Margot Koesen

SALES | RENTALS | PROPERTY MANAGEMENT

Ineke van Mechelen

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.

Unique people, unique homes

070 350 70 50 | WWW.ESTATA.NL

Gevraagd: kunst en antiek
Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw hoogwaardige kunst en antiek te veilen.
Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze
gecertificeerde taxateurs.
drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Een Tibetaanse verguld
bronzen zittende Tara,
16e eeuw.
Opgebracht € 12.850,-

Lee Man-Fong
‘Twee eenden’.
Opgebracht € 109.800,-

Een blauw wit
yen-yen vaas.
Opgebracht € 11.570,-

Kunst- en Antiekveiling : 13 en 14 april • Kijkdagen: 8, 10 en 11 april 2016
Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag • Telefoon 070 365 88 57 • www.venduehuis.com
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interview met...

“Gezien de voorspellingen over de
ontwikkelingen in het klimaat is
het beslist nodig dat we versnellen!”
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10 vragen over duurzaamheid aan

Annelies van Ewijk
Tekst en fotografie Menno de Groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CV: annelies van Ewijk-Hoevenaars (50)
Woont sinds 2003 in de wijk / Secretaris wijkbestuur Statenkwartier / Organisator Walking dinner Statenkwartier / Opleiding: Industrial
Psychology RU Nijmegen, Management Science aan de TU Eindhoven / Werkte bij verschillende ministeries. Sinds juli 2015 Manager
Energietransitie bij de Provincie Zuid-Holland / Lid wijncommissie Les Amis de Cuisine, Den Haag / Hobby’s: bridge, wijn en koken /
Getrouwd met Frank van Ewijk / Twitter: @avanewijk

Wat betekent duurzaamheid voor jou?

Hoe kunnen wij dit als wijk aanpakken?

Dat we de wereld leefbaar moeten doorgeven aan volgende
generaties.

De zaken concreet oppakken: meten, besparen, duurzaam
opwekken. Een vereniging als BES kan de bewoners hierbij,
individueel en collectief helpen.

Je bent Manager Programma Energietransitie bij de
provincie Zuid-Holland. Hoe ben je dat geworden?
Sinds de oprichting van BuurtEnergie Statenkwartier (BES) ben
ik door het vraagstuk geboeid. Ik heb een aantal bijeenkomsten
bijgewoond en toen zijn we aan zonnepanelen begonnen. Na de ver
kiezingen van vorig jaar werd energietransitie (omschakeling naar
een energiezuinige en koolstofarme samenleving) een van de speerpunten van de provincie. Hier ben ik tot mijn genoegen op ingezet.

Wat houdt dat werk in?
Ik zorg dat bij de energietransitie de provincie alle relevante
aangrijpingspunten in samenhang ingezet worden; van industrie,
transport en infrastructuur, landbouw- en voedselketen tot en
met ‘gebouwde omgeving’ (woningen, kantoren, scholen, winkels
etc.). Dit moet naast effectief ook aantrekkelijk gebeuren. Zie
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/

Gaan de veranderingen volgens jou snel genoeg?
Nee. Gezien de voorspellingen over de ontwikkelingen in het
klimaat is het beslist nodig dat we versnellen! Samen met alle
partijen, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onze
gemeenschap. Makkelijke oplossingen zijn al ingezet. We hebben
radicale en innovatieve oplossingen nodig die grootschalig en
versneld kunnen worden ingezet. Dat maakt het complex. We zijn
nog maar net begonnen.

“Mensen besteden gemiddeld 7 minuten
per jaar aan het energievraagstuk,
namelijk als ze de jaarlijkse nota
moeten betalen”

Hoe beïnvloedt je werk je privé doen en laten?
Sinds ik beroepsmatig met energietransitie bezig ben, ben ik veel
actiever aan de slag gegaan met wat ik zelf kan doen. Met mijn
huis, mijn vervoer en het kopen van voedsel en producten.

Ben je zelf bezig met verduurzamen?
Het is sport geworden om energiezuinig en duurzaam te leven
met behoud van comfort en dat is helemaal niet moeilijk. Met
hulp van Tom Egyedi van BES, zijn we op het spoor van een aantal
zaken gezet. Met een energiemeter ( ±€12 bij Doe-het-zelf zaken)
hebben we alle apparaten in huis doorgemeten. Dan kom je tot
verrassende resultaten. Sommige opladers, pompjes, pc’s en tv’s
die stand-by staan, verbruiken veel stroom. Wij hebben eenmalig
€ 250 geïnvesteerd in kleine hulpmiddelen (Led-lampen, timers,
tv stand-by killers, stopcontacten met een echte uitknop),
hiermee wordt € 500 per jaar bespaard. De zonnepanelen voor
elektriciteitsopwekking hadden we al. Ons gasverbruik ver
minderen (ca 2/3e van je energiekosten) is het volgende doel.

Wat staat er hoog op je to-do-lijstje?
Isolatie van alle ramen. Een hele uitdaging in een 100 jaar oud
huis, met glas-in-lood dat je ook zijn authentieke uitstraling wilt
laten behouden. Er is nu een mooie oplossing, waarbij we de
isolatiewaarde van een nieuwbouwhuis krijgen en de ramen en
het glas-in-lood mooi behouden blijven.
Op langere termijn, als de cv-ketel aan het einde van zijn
levensduur is, wil ik een duurzame oplossing voor het verwarmingsvraagstuk. Dat zijn maatregelen die flink bijdragen aan een
beter milieu, zichzelf terugverdienen en je nog minder afhankelijk
maken van energieleveranciers.

BES adviseert het Statenkwartier. Wat adviseer jij BES?
Wat moet er volgens jou bij burgers veranderen om de
energietransitie te versnellen?
Op dit moment is de bewustwording te laag. Mensen besteden
gemiddeld 7 minuten per jaar aan het energievraagstuk, namelijk
als ze de jaarlijkse nota moeten betalen. Het is zaak burgers te
bereiken en de aantrekkelijke kanten ervan te laten zien. Wie
wordt niet blij als maandelijks energielasten omlaag gaan? Als je
huis comfortabeler wordt? Als je goedkoper auto rijdt? Uiteraard
moet je investeren. Maar er is een plezierig perspectief. Heldere
doelen stellen, voorbeeldgedrag tonen en een perspectief bieden.
Dat helpt: hoe komen we er met zijn allen.

Ik vind dat BES al veel goeds doet, maar het kan altijd meer. Het
lastigst is om de inwoners te bereiken, er wonen 10.000 mensen
in onze wijk, verdeeld over 5.000 woningen. We zouden nog
meer in kunnen zetten op bewustwording en inspiratie. Mensen
zoeken een concreet handelingsperspectief: hoe kan ik mijn huis
isoleren, duurzaam opwekken, mijn emissie reduceren en dat
op een (financieel) aantrekkelijke en leuke manier. Laten we de
mobiele woonwijzerwinkel naar de wijk halen, met een straat aan
een wedstrijd meedoen; zie bijv. http://www.klimaatstraatfeest.nl,
energy parties houden. Wel toegespitst op een 100 jaar oude wijk,
die graag haar volle glorie behoudt.

Statenkoerier
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ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET STATENKWARTIER
Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

Vraag vrijblijvend een offerte aan

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

op www.alexandriabv.nl voor

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

een van onze diensten.

Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra
in goede wijken in Den Haag, met ruime appartementen, een eigen keuken en begeleiding, zorg
en verpleging op maat. U bent van harte welkom
voor een rondleiding 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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Veel inwoners van onze wijk Statenkwartier hebben de afgelopen jaren zonnepanelen
aangeschaft. Want niet alleen bedrijven maar ook steeds meer consumenten kijken of
ze hun energieverbruik kunnen terugbrengen.
Tekst Jan Bron Dik fotografie Jacintha van Beveren .....................................................................................................................................................
De prijs van energie verschilt van dag tot dag. Maar de stijging is
in de loop der jaren duidelijk zichtbaar geworden. Sinds de jaren
‘90 is stroom twee keer zo duur geworden. Toch zijn de prijzen
voor dag- en nachtstroom in de jaren na 2010 behoorlijk gedaald.
Stroom lijkt dus eerder goedkoper geworden dan duurder. Echter,
schijn bedriegt! Elk jaar wordt de energiebelasting op stroom
verhoogd. Van 2014 naar 2015 is de energiebelasting boven de
10.000 kWh per jaar zelfs met bijna 9% verhoogd. Bovendien is
per 2013 een nieuwe extra belasting op stroom ingevoerd: de
Opslag Duurzame Energie (ODE). In de (nabije) toekomst zullen
we naar verwachting dan ook een groter deel van onze inkomsten
aan energie besteden.

“Energieverbruik verminderen is
allang geen ‘geitenwollensokken’
onderwerp meer”
Energieverbruik verminderen is allang geen ‘geitenwollensokken’
onderwerp meer. De traditionele energiebronnen zoals olie en
gas raken op. De wereldbevolking gaat stijgen naar 9 miljard. We
moeten dus gebruik maken van alternatieve energiebronnen. Wij
hebben als bewoners van deze wereld een verantwoordelijkheid
naar volgende generaties. Zelf bijdragen aan een beter milieu, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Zonne-energie is een aantrekkelijk
en duurzaam alternatief voor andere energiebronnen die wél
CO-2 uitstoten. Zonnepanelen zijn dus om vele redenen een
interessante investering. Zonnepanelen besparen geld en door de
lagere energierekening betaalt een investering in zonnepanelen
zichzelf terug. Zonnepaneelsystemen worden alsmaar beter en

Museon-directeur Marie Christine van der Sman
en burgemeester Jozias van Aartsen drukken
samen op de startknop.

goedkoper. Een zonnepaneel heeft nauwelijks onderhoud nodig,
een zonnepaneel maakt geen geluid, stinkt niet en is makkelijk te
plaatsen op het dak.

van de bes

Zon op Museon groot succes

Ja, maar wat als je geen dak hebt? En wel energie wilt besparen
en meehelpen verduurzamen. Of te weinig dak, of een schaduwdak? Of in een VvE zit maar geen toestemming krijgt om gewenste
zonnepanelen op je dak te plaatsen? Toen bleek dat het Museon
haar dak daarvoor gratis ter beschikking wilde stellen aan ‘Buurt
Energie Statenkwartier’ (BES). Voor het Museon past het zonnedak
prachtig in hun betrokkenheid en aandacht voor Duurzaamheid,
als een van de zogenaamde Grote Wereldthema’s, zoals verder o.m.
Water, Honger, Vervuiling, Vluchtelingen en Mensenrechten. Met
partner ‘Zon op Nederland’ en in samenwerking met de gemeente
Den Haag werd de coöperatie ‘Zon op Museon’ opgericht: een
collectief zonne-energieproject voor en door wijkbewoners van het
Statenkwartier die geen (of niet genoeg) zonnepanelen op eigen
dak kunnen plaatsen (zonopmuseum@gmail.com).
Vorig jaar april ging de verkoop van start; in december j.l. waren
alle 208 beschikbare panelen verkocht en geplaatst. Bij vele
wijkbewoners bleek het plan om samen met buurtgenoten eigen
stroom op te wekken aan te slaan. Inmiddels is er zelfs een wachtlijst voor nader te vinden zonnedaken in het Statenkwartier.
Zondag 17 januari j.l. werd in het Museon de oplevering van het
zonnedak feestelijk gevierd met de 32 coöperatieleden, partners
en vele genodigden. Burgemeester Jozias van Aartsen sprak zijn
waardering uit voor het groene energieproject ‘Zon op Museon’
van en voor wijkbewoners.

Van Aartsen en Van der Sman met het bestuur van Zon op Museon, Henk Heijkers, Jan Bron Dik en
Martin Lenferink.

Statenkoerier
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Er wordt wel eens gezegd dat er vooral ouderen in het Statenkwartier zouden wonen. Dat is nog maar de vraag. De
categorie 65+ vertegenwoordigt in het Statenkwartier 15% en dat is in heel Den Haag 13%. Dus inderdaad iets meer
oudjes. Maar vanaf 45 jaar wonen er juist meer in onze wijk (30% tegenover 24%) en bij de jongste groep 0 – 15 jaar
ook iets meer (18% tegenover 17%). Daarom wil de redactie nu en in de komende nummers van de Statenkoerier ook
aandacht besteden aan scholen in het Statenkwartier.

Mozaiekschool
Tekst Abe van der Werff ......................................................................................................................................................................................................

De school in de Van den Eyndestraat aan de rand van het Frederik Hendrikplein bijt het spits af.
Vanaf 1925 een katholieke lagere school, in 1996 opgeheven en daarna ingericht voor ‘speciaal onderwijs’.
Wat dit speciale onderwijs inhoudt licht de schooldirecteur hieronder toe.

Directeur Mozaïekschool Ton van't Leven

Ik ben Ton van’t Leven, de directeur van de school, 63 jaar oud
en 42 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Eerst 10 jaar als leerkracht op een school in Spoorwijk, daarna 12 jaar als directeur op
de basisschool Het Mozaiek, vervolgens als adjunct directeur op
een MLK-school de Piersonschool en vanaf 2002 directeur van
Het Mozaiek, momenteel de speciale basisschool in het Statenkwartier.
In 1998 zijn wij in het schoolgebouw aan de Van den Eyndestraat
getrokken, de voormalige St. Jozefschool. De katholieke achtergrond zie je nog steeds bij de ingang: aan beide zijden een kruis.
Voor onze kinderen was die verhuizing een grote verandering:
Statenkwartier in plaats van de Prinsegracht. Ook de winkeliers
aan de Fred merkten het: een duidelijk ander slag kinderen.
Samen met de toenmalige “burgemeester” van de Fred: drogist
Van Mourik, hebben we de kinderen – als speciale basisschool –
bijgeleerd hoe zich in het openbaar te gedragen. Onze kinderen
zijn op de reguliere basisschool om uiteenlopende redenen vastgelopen: voor het ene kind geldt dat het tempo op de basisschool
te hoog ligt, andere kinderen hebben een (leer) stoornis waardoor bijvoorbeeld het lezen en/of rekenen voor hen erg moeilijk
is. Bij weer andere kinderen is er sprake van sociaal-emotionele
problematiek, zoals faalangst of concentratieproblemen.
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Wij willen deze kinderen onderwijs bieden passend bij hun
mogelijkheden. Onderwijs op maat. Daarbij moeten de kinderen
zich allereerst veilig en vertrouwd voelen en de gelegenheid
krijgen om succeservaringen op te doen. Een goede sfeer, orde en
structuur zijn voor ons sleutelwoorden. De kinderen leren bij ons
de schoolse vaardigheden als lezen, rekenen, taal, ook krijgen ze,
net als op de reguliere basisschool, aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie en in de hogere groepen Engels. Daarnaast besteden
wij veel aandacht aan sociaal emotionele vaardigheden als het
omgaan met elkaar, het je houden aan bepaalde regels, samenwerken. Dit komt ook terug in de gymlessen die de kinderen
3 tot 4 keer per week krijgen. Ook is er aandacht voor de
creatieve vakken als tekenen en muziek. We hebben een samenwerking met Het Koorenhuis. Een collega van Het Koorenhuis
geeft elke vrijdag muziek en theaterles aan alle kinderen van de
school. Binnen de school stimuleren we het gezond gedrag. In de
ochtendpauze drinken wij water, woensdag is het fruitdag (dan
hopen we dat de bakker minder croissantjes verkoopt) en via de
stichting Nature&More, waarvan wij elke week gratis fruit krijgen,
laten we de kinderen proeven dat fruit lekker is.

Meer weten van onze school?
Kijk op de website www.hetmozaiek.net

Tijdschema groep 7

Docente Noor van den Bergh groep 7

Docente Noor van den Bergh

Mijn leerlingen zitten wel in het Statenkwartier op school, maar wonen er niet. Als we in een kringgesprek deze wijk vergelijken met hun woonwijk komen er interessante opmerkingen boven water:

-	Deze buurt is schoner dan waar ik woon.
(reactie)
Ja, ze blazen hier in de herfst wel hééééél vaak
de bladeren van de straat en altijd tijdens de leesles – je verstaat er niets meer van. De mensen
zeggen er ook van als je iets op straat gooit.
- In deze buurt zijn de mensen beleefd.
-	Het is hier erg stil. Ik zie bijna nooit mensen.
Waarom mogen we dan na 13.00 uur niet meer
op het plein basketballen, juf?
-	Het is een leuke buurt, maar ik wil er niet wonen;
ik woon liever in een drukke buurt waar kinderen
van mijn leeftijd op straat spelen, die zie ik hier
niet. Deze wijk lijkt mij saai voor tieners.

-	Ik vind het veiliger dan waar ik woon, maar niet
op straat.
(..….ja, invloed verkeerslessen) WANT…….
Fietsen op de “Fred” is doodeng door die dubbelparkeerders
Die kruising bij Paagman……waarom maken ze
daar geen rotonde?
	Bij mijn oude school stonden borden “schoolzone”. Hier niet!!!
Er zijn hier zoveel éénrichtingsstraten, Waarom
is de v.d. Eijndestraat dat eigenlijk niet? Als je
een tegenligger tegenkomt, moet je een parkeerplaats induiken en die is er meestal niet.

-	Er zijn hier veel leuke activiteiten, zoals de vrijmarkt en de kermis.Ja, de kermis gaat open als
de school uitgaat; ik kom dan wel te laat thuis.
Oeps, mammie boos.
Gelukkig stellen leerlingen veel vragen. Sommige kon ik niet beantwoorden, zoals de laatste, maar
waarom Statenkwartier Statenkwartier heet leverde een leuke geschiedenisles op.

Statenkoerier
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Typografische opdracht leerling groep 8

Gerrit Supheert groep 8

Leerlingen van meester Gerrit Supheert, eindgroep 8 ‘Blauw 2’:

Ik ben Danny ik zit op het Mozaiek. Ik ben 12 jaar ik zit in
blauw2 een hele leuke klas. Mijn leukste vak is lezen en
gym. Pauze vind ik ook heel leuk, want dan voetballen we
altijd. Wat ik niet leuk vind is spelling en taal. Ik ga naar de
Poort een hele leuke school. Mij leukste hobby is voetbal.

Hallo, ik ben Remco ik zit op het mozaiek en ik ga naar
het diamant college. Ik ben dertien jaar en ik wil graag
een goed bedrijf en een goede toekomst. mijn school het
mozaiek is een leuke school we leren verschillende dingen
zoals taal Engels en geschiedenis en aardrijkskunde en
ja het is allemaal leuk. maar ik ga doei groetjes Remco
oh en ja ik woon in Den Haag mijn hobby’s zijn dingen
maken ik heb een keer heb ik een tablet gemaakt en ook
een telefoon. Dit was het weer voor nu doei later.

Ik ben Damian ik zit op het Mozaiek. Ik ben 13 jaar ik zit
in Blauw2 super leuke klas. mijn leukste vak is rekenen
en lezen en spelling en engels. Ik ga naar de poort het
is een hele leuke school Mijn leukste hobby is koken en
stuntsteppen en creatief en techniek. Ik ben pas verhuisd
naar Mariahoeve.

16

Statenkoerier

Hallo ik ben het Sofyan. Het Mozaïek is heel erg leuk
dit is me laatste jaar en ik ben 12 jaar. Ik ga naar het
Diamantcollege bij Mariahoeve en ik ga naar de eerste.
Mijn advies is vmbo basis zonder Iwoo en bij het Mozaïek
is het leuk omdat er goed les word gegeven. Gym is super
leuk!! mijn lievelings vak is gym want daar kan ik rust
krijgen. maar dit was het doei. Statenkwartier ken ik niet
zo goed maar verder heb ik niks te mededelen. Maar ik
vind mozaïek een goede school.

Mijn straatgenoot Marja sprak mij enthousiast aan over Buurtzorg, een kleinschalige thuiszorgorganisatie (met wel een grote spreiding) actief in het Statenkwartier en Duinoord.
Nieuwsgierig geworden heb ik een afspraak gemaakt en ben naar de Jacob Cabeliaustraat
getogen. Net geen Statenkwartier meer, maar wel actief in de buurt. Dus ik dacht, dit uitstapje kan wel.
Tekst en fotografie Joyce Weber .........................................................................................................................................................................................
Buurtzorg is een landelijke organisatie die 7 jaar geleden is opgericht door Jos de Blok een verpleegkundige die de stopwatchzorg
beu was en dacht dat het ook anders kon. Hij begon met kleine
zelfsturende teams die zorg bieden in de buurt. Inmiddels is het
een behoorlijk grote club geworden met meerdere locaties door
heel Nederland.

7 enthousiaste verpleegkundigen
In de Jacob Cabeliaustraat trof ik vier van de zeven verpleeg
kundigen aan die zorg bieden in de buurt. Een enthousiaste groep
vrouwen die toen ik vroeg; wat maakt jullie team nu zo speciaal
allemaal door elkaar heen spraken om iets toe te voegen. Door in
een klein team te werken krijgen mensen veel dezelfde gezichten
te zien en de vrouwen wonen en werken in de buurt. Zo hebben
ze ook overzicht in wat er speelt in de buurt, geven ze aan.
Het team richt zich op mensen die specifieke zorg nodig hebben,
waar soms meer aan de hand is. Ouderen maar ook mensen die
langdurige zorg nodig hebben. Mensen die terminaal zijn en in
hun eigen huis willen blijven tot en met het einde kunnen ook
een beroep doen op Buurtzorg Statenkwartier.

Een zelfsturend team als alternatief
voor de stopwatchzorg
Wat betekent dat nu eigenlijk een zelfsturend team? vroeg ik de
vrouwen en hun antwoorden klonken vrij en open. We zijn gelijk,
we kunnen zelf klanten aannemen. We hebben geen overhead, we
maken samen de roosters en als er wat is spreken we dat meteen
uit. Het team wat om mij heen zit, voelt ook goed. Ze geven

aan het alternatief te zijn voor de stopwatchzorg, zelf te bepalen
hoelang ze zorg geven aan een patiënt. Dat de mensen thuis de
regie houden. Dat bij hun zorg, ook wel eens een kopje koffie
wordt gedronken.

zorg in de wijk

Nieuwsgierig naar Buurtzorg
Statenkwartier

“Dat de mensen thuis
de regie houden”
Een netwerk in de buurt
Wat ik erg leuk vond om te horen is dat het team ook gebruik
maakt van de kennis die ze hebben van de buurt. Zo koppelden ze
een ervaren voorlezer aan iemand die niet meer zelf kon lezen. Ze
putten dus uit het netwerk wat ze zelf hebben.
Mocht u bij het lezen van dit stuk denken, oh maar ik kan lekker
koken of de hond uitlaten voor iemand met een gebroken heup?
Laat het ze weten. Het is geen vrijwilligerswerk en u bent nergens
toe verplicht. Het gaat erom dat ze weten dat u er bent, als het
nodig is.
Het was een leuk bezoek. En ik heb fijne vrouwen ontmoet die ik
ook graag aan mijn bed zou hebben. Open, gedegen verpleegkundigen, met veel ervaring en met tijd en aandacht en daar gaat het
tenslotte om.
Als u ze nodig heeft kunt u ze bereiken op 06-13113131 of
denhaagstatenkwartier@buurtzorgnederland.com
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Het Prins Mauritsplein krijgt een nieuwe inrichting. Er is al een boom geplant. Onder deze boom is een
tijdcapsule begraven, waarin enkele bewoners van het Statenkwartier een brief naar de toekomst hebben
geschreven. Een van de schrijvers is Evi, waarvan u hieronder een brief vindt. Wilt u ook de andere brieven
lezen, ga dan naar: www.statenkartier.net.
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100 jaar statenkwartier

tijdcapsule
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interview

Hij woont diep in het Statenkwartier, al vier decennia en toen hij in zijn huis trok – hij was jong, sterk
en ambitieus – bracht hij een tussenvloer aan in de hoge kamer en suite. Een bouwklus die hij in
een jaar ‘s avonds en ‘s nacht volbracht. Hier op zijn heel eigen plek bereidde hij zijn onderzoekstaak
bij het m
 inisterie van Cultuur voor, later zijn lessen maatschappijleer en hier schreef hij zijn boeken
en toneelstukken:

Michel Meissen
Tekst en tekening Abe van der Werff ................................................................................................................................................................................

We praten over de jaren zeventig, over zijn studiejaren sociologie en daarna de wetenschappelijke
beleidsvoorbereiding voor kunst en cultuur op het ministerie. Toen al was een gevoelig onderwerp
of museumbezoek gratis zou moeten zijn – ja, bepleitte Michel vurig. Hij leerde dat het de politiek
is die beslist, wetenschappelijk inzicht biedt dan enig fundament. Hij bemoeide zich graag met
mime waarvoor beleid nog ontbrak; Rob van Reijn zou de bekendste pantomimespeler worden.
In 1976 vertrok Michel Meissen naar het onderwijs om maatschappijleer te doceren. Hij had een lastig beginjaar. “U hebt een
moeilijk taalgebruik” zei een meisje hem na afloop van zijn les.
Dat trok hij zich aan. Taal was juist zijn liefde! Het jaar daarop
ging het veel beter. Hij gaf les in de Daltonmethode: de leerling
krijgt één uur les en voert daarna één uur taken uit. Dat vraagt
om effectieve leermiddelen. Ontevreden met het bestaande aanbod zette hij zich tot het schrijven van een geheel nieuw opgezet
leerboek. Een reuze succes, dus volgden nog meer boeken. Het
in de klas lesgeven vulde hij aan met excursies, bijvoorbeeld in
gevangenissen, theater en de Tweede Kamer. In het onderwijs
moest toen alles veranderen. Geen schoolcijfers en pas na afloop
van een jaar vorderingen evalueren. Met het verstrijken van tijd
verdween ook dat weer. Gewoon een duidelijk cijfer, correcties in
de schriften en nauwgezet onder woorden brengen van beoordelingen. Als je maatschappijleer geeft, betekent dat echt veel
werk. Dat realiseerde hij zich pas goed toen hij in 2002 stopte
met lesgeven.
Als student schreef Michel teksten voor het Tilburgse studenten
cabaret en ook zijn eerste eenakter. In ‘gewone’ stukken was
hij minder geïnteresseerd, hij zocht vooral naar inhoud door
reflectie. Een aanbod van de Belgische TV sloeg hij af. Het werd
tijd om af te studeren. Later, als docent, volgden nog diverse
stukken van zijn hand: “Flitsen, of het geheim van de Dalton”,
“Kloos bij Kloos” verwijzend naar het werk van de dichter Willem
Kloos, de literaire komedie “Haagse Liefde”. Hoeveel stukken?
Michel weet het niet meer precies, véél in ieder geval. Sinds 2005
zijn elf historische toneelstukken van zijn hand professioneel, vol
overgave op de planken gezet. Geen wonder, ze gingen immers

over het spannende leven bijvoorbeeld van Erasmus, van Hugo
de Groot en van Constantijn Huygens met zijn Haagse Zeestraat.
En over die Zeestraat schreef hij vervolgens nog een apart boek.
Er ligt nu een monoloog klaar over Spinoza. “Bijbelse wonderen
hebben natuurlijke oorzaken” meende Spinoza in een stelling.
De bekende acteur Hans Peter Ligthart – woonde ook in het
Statenkwartier - zal het stuk ‘De waarheid is naamloos’ in
een klein uur brengen met twee middagvoorstellingen in het
Couvéehuis, Frankenslag 139, op 27 en 28 maart en 3 april
(www.historisch-theater.nl).

“Ieder jaar
schrijft hij
een toneelstuk”
Schrijvers gedragen zich niet anders wanneer ze de leeftijd van
pensioen bereiken. Bij de ruim 70-jarige Michel Meissen blijft de
productie dan ook stabiel. Ieder jaar schrijft hij een toneelstuk.
Er ligt een vierluik op zijn werktafel over de koningen Willem
I, II, III en IV. Hij publiceerde over Johan van Oldebarnevelt en
aansluitend over Louise de Coligny die bevriend was met Van
Oldebarnevelt.
Dramatische gebeurtenissen, boeiende toneelstukken. Hij schrijft
fanatiek en werkt hard om zich in een onderwerp te verdiepen.
Slechts zijn huisje in Frankrijk weet zijn zinnen nog eens te
verzetten. Maar de laptop gaat mee. Schrijven is verslavend.

Koeriertjes
professional organizer
Uw huis, administratie en planning op orde. Wilt u dat?
Bel
A professional organizer creates order in your home.
Please call
Marjan Engels, 06-4626 1327
www.marjanengels.nl
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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

“Schrijven
is verslavend”

POPPENTHEATER
Kooman’s Poppentheater speelt sinds 1969 elke woensdag en zaterdag om 14.30 uur kindervoorstellingen (5+)
in het Statenkwartier. Bezoek een voorstelling met uw
kind, kleinkind of verjaardagspartijtje.
Frankenstraat 66, www.koomanspoppentheater.nl
070-3559305

Restauratie van antieke meubels
in Den Haag
Ervaren restaurateur restaureert met aandacht en liefde
voor het ambacht uw meubels.
Experienced and dedicated restorer restores your
antique furniture.
www.braberantiekrestauratie.nl
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have a look inside

www.yogashala.nl
Ten Hovestraat 8 Den Haag
info@yogashala.nl / 06 23738751
Yoga groeps- & privé lessen

Masman Bosman
accountants & belastingadviseurs

Masman Bosman is:
• Geïntegreerde aanpak
• Multidisciplinaire
financiële dienstverlening
• Helder totaalresultaat

Wij staan voor:

Tot onze cliënten rekenen wij:

Onze dienstverlening:

• Geïntegreerde benadering bij
het oplossen van financiële
vraagstukken
• Multidisciplinaire expertise op
hoog niveau
• Persoonlijke benadering en korte
lijnen

•
•
•
•
•

•
•
•
•

T. 070 - 33 80 500
Eisenhowerlaan 124
2517 KM Den Haag
www.masmanbosman.nl

MKB ondernemingen
Directeur grootaandeelhouders
Vrije beroepers
Stichtingen en verenigingen
Particulieren

Especially for Expats:
• We provide a full-service concept
(tax planning and filing)

•
•
•
•

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.

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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MOOI MEEGENOMEN

NU 20%

KORTING
OP RAAMDECORATIE

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen
• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën
• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën

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

Geldig t/m 26 maart 2016. Niet
geldig i.c.m. andere acties. Vraag
in de winkel naar de deelnemende
merken en actievoorwaarden.
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U w gev
Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti
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internationaal park

Professor Mr. B.M. Teldersweg:
erop of eronder?
Het Ambitiedocument Internationaal Park van Wethouder Revis doet veel stof opwaaien.
Het ambitiedocument behelst het samenvoegen van de Scheveningse Bosjes, het Van Stolkpark
met de Waterpartij en het Westbroekpark tot een groot internationaal Park met betonnen paden
en bruggen en een onderdoorgang onder de Teldersweg. Een blik terug in de tijd licht de achtergrond van de aanleg van de Teldersweg toe.
Tekst Anneke Landheer-Roelants, lid van de Werkgroep Herdenking Atlantikwall ..................................................................................................

Panorama van de Waterpartij met Huize Ten Vijver in 1912 Huize Ten Vijver en de achter de bomen van de Waterpartij gelegen huizen aan de Cremerweg werden
in 1943 afgebroken om schootsveld te krijgen vanuit Sandhaghe aan de Hogeweg. Foto: collectie auteur

Aanplant van de Bosjes
Vanaf 1834 waren de Bosjes vrij toegankelijk wandelgebied. Na
klachten vanuit de gebruikers over het onderhoud werden op
initiatief van het gemeenteraadslid Jonkheer H.A.C. Ver Huell rond
1860 de Bosjes opnieuw ingericht en beplant. Met het graven van
een Waterpartij als sluitstuk werd het project rond 1880 afgerond.
Het gebied zou uitgroeien tot een aantrekkelijk en geliefd recreatie
gebied, met onder andere een uitkijktoren op het Hoge Duin, de
72 trapjes aan de Haringkade en de uitspanning De Bataaf.
De aanleg van de Bosjes en Waterpartij geschiedde op eigen duingrond van de gemeente. In de duingronden tot aan de Kanaalweg
waren sinds 1795 percelen in erfpacht. De oplossing van Ver Huell
om ook dit deel van de Bosjes te verbeteren was even simpel als
doeltreffend: Mr. Thomas van Stolk bleek bereid de erfpachten
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over te nemen. Hij mocht het gebied ontwikkelen, mits het naar
het aanzien onderdeel van de Bosjes zou blijven. Hier kreeg vanaf
1874 het Van Stolkpark gestalte.

Atlantikwall
Dit paradijs op aarde werd ernstig verstoord door de plannen die al
snel na de capitulatie in 1940 door de Duitse bezetters ontwikkeld
werden voor de aanleg van een betonnen verdedigingslinie van
Kijkduin tot in Clingendael, om een aanval vanuit Engeland tegen te
houden. Na afbraak van een groot aantal huizen werd een tankgracht gegraven vanuit Kijkduin tot aan de Scheveningseweg. Het
tracé door de Bosjes vereiste een andere opzet: afbreken van bebouwing (Villa Ten Vijver met bijgebouwen en een tiental villa’s, de
Kanaalvilla en de Wasscherij van Heijnen), kappen van begroeiing,
slopen van de 72 trapjes en afgraven van de Kogelenberg.

 D
 e Waterpartij in 1945 gezien naar de Promenade. De Atlantikwall had hier de vorm van een
drietal rijen betonblokken.
Foto: Gemeente Den Haag, DSO
 D
 e versperring op de plaats van de Kogelenberg
De verbinding over het Kanaalweg werd een houten noodbrug. Foto: Gemeente Den Haag, DSO

Vanaf de Scheveningseweg naar de Water
partij kwam een een rij betonblokken, waar
na een ‘nat’ gedeelte door de Waterpartij
liep en via de sprank uitkwam bij het Kanaal
ter hoogte van de Cremerbrug, en in het
Kanaal in de richting van de stad afboog.

Wederopbouw
In 1945 werd al spoedig een begin gemaakt
met het verwijderen van de betonblokken.
De Waterpartij en omgeving boden een
desolate aanblik.
Invulling van de kaalslag werd op advies van
architect W.M. Dudok een stadsautoweg.
Het Wederopbouwplan Stadhoudersplein
en Scheveningse Bosjes werd in 1951 goedgekeurd, waarna aanleg van de Teldersweg
volgde in 1953.
De ambitieuze vierbaansautoweg liep
al rond 1970 vast op de Wittebrug, Met
een fly-over – het Hubertusviaduct en
de geboorde Hubertustunnel lukte het

Luchtfoto van Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes in 1946, na verwijdering van de betonnen obstakes. In
zandvlakte bij het Kanaal werd Madurodam aangelegd. Foto: collectie auteur

pas een paar jaar geleden automobilisten de stad uit te leiden. Het
initiatief de Bosjes te herplanten kwam van directeur gemeenteplantsoenen S.G.A. Doorenbos. Het project ging in 1946 van start,
door schoolkinderen (‘de komende generatie’) in te schakelen en
met handhaving van het bestaande padenpatroon. De vorm van de
Waterpartij werd na verwijdering van beton aanzienlijk verruimd,
zo goed en zo kwaad als het ging met een minimaal budget.
De Ver Huell- en Cremerbanken werden in 1956 herplaatst.

Barrière
De barrièrewerking van en tweedeling door de Teldersweg blijven
een doorn in het oog. Oversteken wordt steeds moeizamer.

Voorstel voor een ecoduct over de Teldersweg in het concept-bestemmingsplan Scheveningse Bosjes uit 1997, ingegeven door de gedachte dat tussen

De tijd is rijp om te bezien op welke wijze de Teldersweg beter
ingepast kan worden: tunnel, ecoduct of de onderdoorgang van
het Ambitiedocument?

Haringkade en Scheveningseweg een tramverbinding zou komen voor een
noord-zuidlijn. Door het terugnemen van de tramlijn haalde ook het ecoduct
het definitieve bestemmingsplan niet.

Voor de reactie van het Wijkoverleg op het Ambitiedocument
Internationaal Park zie: http://www.statenkwartier.net
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terugblik op toen

Onder de titel Terugblik op toen start de koerier dit jaar met een reeks historische artikelen door Karel
Wagemans over zaken, personen en gebeurtenissen uit het rijke verleden van het Statenkwartier.

De Gouden Kroon
Tekst Karel Wagemans ........................................................................................................................................................................................................

Interieur De Gouden Kroon, circa 1940. Foto’s collectie Haags Gemeentearchief

Nu veertig jaar geleden, in 1976, sloot café-restaurant De Gouden Kroon op de Frederik Hendriklaan 119 de
deuren. Daarmee viel het doek over een bijzonder stukje buurtgeschiedenis, want de zaak had toen ruim
een halve eeuw gediend als een populair trefpunt voor de inwoners van het Statenkwartier.
Het blijkt mede uit de – in 1962 verschenen – detectiveroman
Sambals voor Sweelinck van Pim Hofdorp. In dat boek zit de hoofdpersoon, commissaris Aremberg, in De Gouden Kroon een borrel
te drinken, als hij door uitbater Henk Broere wordt benaderd
met de mededeling: “Uw vrouw heeft zoëven opgebeld, meneer
Aremberg. Zij maakte zich ongerust, omdat u nog niet was thuisgekomen en dacht dat u misschien hier was.”
Wél een bewijs, dat de in de Viviënstraat wonende commissaris
er ook frequent te vinden was!
Het café-restaurant werd omstreeks 1912 geopend door restaura
teur Theo Krakeel (1875-1958), die de onderneming in 1916 overdroeg aan de vroegere chef-kok Joannes Leenaers (1882-1938).
Blijkens een boze ingezonden brief in het Algemeen Handelsblad
van september 1918 was deze in Turnhout geboren Belg niet gesteld op de klandizie van zeelui in matrozenpak. Dat hem de bediening geweigerd was op grond van zijn uitmonstering veronder
stelde althans de gekrenkte briefschrijver, die op dat moment zijn
dienstplicht bij de marine vervulde. Al direct bij binnenkomst zou
hem te kennen zijn gegeven, dat hij zich in een sociëteit bevond
en er dus alleen aan leden geschonken werd. Overigens lijkt
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die leugenachtige mededeling eerder op een andere vorm van
discriminatie te duiden: namelijk op die van huidskleur. Want de
persoon in kwestie, de in Indië geboren Bernard Brondgeest, had
een Javaanse grootmoeder en zal dus wel getint zijn geweest.
Met de overname in 1921 door Andreas Bos (1868-1936) begon
een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van De Gouden Kroon,
die na een grondige verbouwing en de inrichting van een aparte
biljartruimte tevens de functie van hotel verkreeg. Als nieuwe
uitbater bleek de in Amsterdam geboren Bos een fijne neus voor
eigentijdse ontwikkelingen te hebben. Nadat de eerste publieke
radiouitzendingen via de ether ontvangen konden worden – en
Nederland boekte in dat opzicht een wereldprimeur, want de
allereerste uitzending van dat soort ging in november 1919
vanuit de Haagse Beukstraat de lucht in – werden velen door het
nieuwe medium gegrepen. Maar lang niet iedereen beschikte in
die dagen over een ontvangtoestel thuis. Voor die “radiolozen”
organiseerde Bos sinds oktober 1922 op de zondagavond samenkomsten in één der bovenzalen van zijn onderneming, zodat men
daar onder meer naar de door de radio uitgezonden Kurhausconcerten kon luisteren. (Met ongetwijfeld naderhand nog een
drankje toe aan de bar beneden!)

sinds lang verdwenen. De evacuatie van het Statenkwartier in de
oorlog bracht eind 1942 ook de tijdelijke sluiting van De Gouden
Kroon met zich mee. Na de bevrijding kwam de bedrijfsvoering
in andere handen. Vanaf het midden van de jaren 1950 waren dat
die van Henk Broere en zijn vrouw Netty. Die twee zijn de laatste
exploitanten van het café-restaurant geweest. Dat zij en/of hun
bedienend personeel er niet steeds een ruime hand van schenken
op nahielden, staat schrijver dezes wat betreft de nadagen van
het café nog helder voor de geest. En dan vooral vanwege de
uitroep van die keurig opgemaakte, chique geklede en al wat
oudere Indisch-Haagse dame, die er in haar eentje een glas zat
te drinken. “Ober!” riep zij op gegeven moment. “Nog één sherry,
maar dit keer wèl vol!”
In juni 1976, toen Broere de pensioengerechtigde leeftijd bereikte,
ging De Gouden Kroon dicht. Nadien gesmede plannen om tot
heropening van de zaak te komen zijn (helaas) nooit gerealiseerd
doordat er geen nieuwe uitbater kon worden gevonden. Sindsdien vindt men op de locatie van het vroegere etablissement de
winkel in huishoudelijke artikelen van Blokker

Advertentie uit Het Vaderland d.d. 8 oktober 1921

Dezelfde – of een andere – bovenzaal diende de winkeliers van
de Frederik Hendriklaan ook vaak tot vergaderruimte, zoals in
april 1923 toen zij er beraadslaagden over de gezamenlijk aan te
brengen versieringen ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in september van dat jaar.
Rond de verkiezingstijd vonden er in De Gouden Kroon voorts
regelmatig politieke bijeenkomsten plaats, waar dan diverse
sprekers het woord voerden. En dan waren er de lezingen, zoals
bijvoorbeeld die over de “Vernietigende en genezende invloeden
onzer gedachtekracht”, en de demonstraties van nieuwe huis
houdelijke producten, waaronder die van in koud water op te
lossen kleurtabletten om kleding te verven.
Na het overlijden van Bos in 1936 werd de exploitatie van het
hotel-café-restaurant voortgezet door zijn weduwe, de in
Keulen geboren Auguste Olep (1876-1952), en hun schoonzoon
Herman Lammers. Uit die tijd dateerden waarschijnlijk de
karakteristieke hoeijzervormige bar met daarachter de zuil waarop een dionysisch tafereel stond afgebeeld, en de serre-achtige
aanbouw aan de straatkant, die tot overdekt terras diende [zie:
foto]. Bar en zuil waren er nog in 1976, maar het terras was toen

Frederik Hendriklaan 119, voormalige lokatie van
café-restaurant De Gouden Kroon

Printstudio Statenkwartier is verhuisd
De Printstudio is sinds 1993 dé copyshop van het S
 tatenkwartier. Begonnen
op de Van Boetzelaerlaan, verhuisd naar de Willem de Zwijgerlaan en nu
gevestigd op de Jacob Gillesstraat 12/hoek Van Loostraat.
De panden veranderden, maar onze
waarden bleven: kwaliteit, veelzijdigheid
en klantvriendelijkheid waarmee we de
wensen van onze cliënten vertalen naar
een product op maat. Of u nu 10.000
kopieën wil of een (simpel) printje, u bent
bij ons aan het juiste adres.
We gaan mee met de tijd en h
 ebben
oog voor de vele technologische

 ntwikkelingen op ons vakgebied. We
o
printen op alle mogelijke materialen en
allerlei formaten.
Wij vertellen u graag zelf over alle
mogelijkheden. Loop gerust eens bij
ons binnen in ons nieuwe pand:
Jacob Gillesstraat 12/hoek Van Loostraat.
Het Printstudio team
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heeft
Gemeente Den Haag
voor het
een subsidieregeling
en daken
isoleren van vloeren
nte meter.
tot € 12,50 per vierka

AANNEMERSBEDRIJF

t voor u de
A1 Maatwerk verzorg
heel 2015
aanvraag en rekent
het isolatie
maar 6 % btw op al
bbel korting!
werk. U heeft dus du
voordeel
Als groot bijkomend
zomer uw
houd dakisolatie in de
kamers koel!
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

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
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Röttgering NVM Makelaars
Breitnerlaan 287
2596 HA Den Haag
telefoon (070) 324 55 66
info@rottgering.nl
www.rottgering.nl

Tekst Jacintha van Beveren fotografie World Forum en Abe van der Werf ..............................................................................................................

“Er kunnen nu ook
geen fietsen meer 
gestald worden tegen
het mozaïek van
Karel Appel”
Michiel Middendorf

world forum

World Forum, wat gebeurt daar
nou allemaal?

Mozaïek van Karel Appel

Het World Forum lijkt misschien een wat saai gebouw, maar de ochtend dat ik directeur Michiel M
 iddendorf
spreek, is het er een drukte van jewelste. Jongeren van 15 en 16 jaar lopen driftig heen en weer, staan in
groepjes, zoeken elkaar op. Het is de eerste dag van Thimun, The Hague International Model United Nations.
Jongeren (zo'n 3000) vanuit alle uithoeken van de wereld houden
in het World Forum in Den Haag een vergadering van de UN,
waarbij zij niet hun eigen land vertegenwoordigen, maar zich
moeten inleven in een ander land. Ik maak even een fotootje van
de Gambiaanse delegatie, die gevormd wordt door scholieren uit
Turkije. Michiel: “Eigenlijk is dit onze belangrijkste conferentie. In de
stad van Vrede en Recht moeten jongeren zich inleven in een ander
land. Mooier kun je de verbinding toch niet maken. We hopen dat
jongeren die hier aan meedoen geïnspireerd raken en er later iets mee
gaan doen, of op zijn minst met een andere blik naar de wereld kijken.”
Michiel heeft zich voor ons interview los moeten maken uit een
bouwvergadering. Iedereen die langs het World Forum is gelopen
in de afgelopen tijd, heeft de verbouwingen kunnen zien. De
mensen die op de slotbijeenkomst van 100 jaar Statenkwartier
waren, hebben al kunnen zien (en ervaren) dat er een nieuwe zij-ingang is. Inmiddels is ook de luifel bij de ingang omgetoverd tot zalen
en een dichte ruimte. Dat betekent een toevoeging van 1350 m2. “Er
kunnen nu ook geen fietsen meer gestald worden tegen het m
 ozaïek
van Karel Appel”, zegt Michiel, “het dak is vernieuwd. We h ebben een
groen dak, waar misschien straks ook zonnepanelen op komen. De ver
bouwingen gaan nog door tot de zomer van 2017. Het betreft vooral de
binnenkant nu, waarbij de techniek van het gebouw vervangen wordt
met o.a. een sprinklerinstallatie en een klimaatsysteem.”

Lobby eerste verdieping

Inmiddels weten veel mensen het World Forum te vinden als
theater. Het theater is een klein gedeelte van het bedrijf, maar het
is door de programmering (vaak in het Engels of zonder tekst) erg
interessant voor expats. Michiel: "Daarnaast hebben we grote wetenschappelijke congressen in Europees of wereldverband en internationale
corporate events, waarbij bedrijven trainingen hebben voor al hun
personeel uit alle landen, of een start maken met een nieuw project.
Bedrijven kunnen ook hun klanten uitnodigen om van g edachten te
wisselen of een project te presenteren. Ook voor congressen die een link
hebben met Den Haag als stad van Vrede en Recht, zoals de cyber
conferentie en de NSS is het World Forum uitermate geschikt." Het
World Forum zoekt aansluiting bij de wijk: "Wij willen graag samenwerken met lokale ondernemers. We staan daar echt voor open. Het
World Forum wil daarmee de lokale economie stimuleren. Ook zoeken
we met het Wijkoverleg naar andere manieren om het World Forum te
verbinden met de wijk. De eerste gesprekken daarover zijn gevoerd."
Ik heb deze ochtend weer veel bijgeleerd. Binnenkort hebben we
een ultramodern geoutilleerd congres- en theatergebouw in onze
wijk met een spin-off ook naar de wijk. Met andere woorden: we
zullen nog veel en vaak horen, zien en lezen over het World Forum.
Als u geïnteresseerd bent in de programmering:
zie www.worldforum.nl/theater/theaterkalender.

World Forum Theater

Statenkoerier
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Een huis verkopen vraagt vandaag de dag om een makelaar die
weet hoe de markt werkt. Nelisse Makeaars kent de markt, wijk en
panden als geen ander. Elk huis krijgt onze persoonlijke aandacht. Makelen is onze passie! Daarom brengen wij het met
verve onder de aandacht en vinden wij er snel een nieuwe
eigenaar voor. Dus, als u uw woning wilt verkopen - welk
huisnummer dan ook - dan kiest u voor Nelisse Makelaars.
Wij komen graag bij u langs om u te adviseren.

HIERONDER KAN OOK ÚW PAND STAAN!
Bentinckstraat 144

Statenlaan 52
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Doornstraat 172a
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Vraagprijs € 845.000,- k.k.

Vraagprijs € 925.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

Catsheuvel 137

Van Hoornbeekstraat 54

Antonie Duyckstraat 80

Francois Maelsonstraat 3
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Huurprijs € 2.850,- p/mnd

Vraagprijs € 220.000,- k.k.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Frankenslag 353

Vivienstraat 74

Prins Mauritslaan 35

Antonie Duyckstraat 10
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Vraagprijs € 875.000,- k.k.

Vraagprijs € 949.000,- k.k.

Van Aerssenstraat 224

Prins Mauritslaan 1g

Frankenslag 351
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Vraagprijs € 325.000,- k.k.
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Vraagprijs € 245.000,- k.k.
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Vraagprijs € 1.250.000,- k.k.
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Vraagprijs € 325.000,- k.k.
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Vraagprijs € 1.195.000,- k.k.

tel 070 350 14 00
www.nelisse.nl

Verdichting van de wijk en modernisering van de huizen is volop aan de gang. Dat is vooral te zien aan de
vele containers in het straatbeeld. Ik ging op een vrijdagmiddag even twee uurtjes met mijn camera op pad.
Ik telde meer dan 30 containers.
Tekst en fotografie Jacintha van Beveren .........................................................................................................................................................................
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bouwactiviteiten in de wijk

Statenkwartier: containerwijk
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Professionele taalcursussen in het Statenkwartier
Bezoek www.taalnetwerk.nl voor data, prijzen en details

Praktische taalcursussen Nederlands, Engels,
Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans,
Russisch en Chinees

Privéles, groepscursussen en spoedcursussen
op elk niveau - vraag vandaag nog om een
gratis niveaubepaling

Prins Mauritsplein 28
2582 ND Den Haag

(+31) 070 212 8240
info@taalnetwerk.nl
www.taalnetwerk.nl

DE SNELLE
MAKELAARS!
www.korffdegidts.nl
Funda klanttevredenheid:

9

,0

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

nalatenschappen
onroerend goed
personen- en familierecht
ondernemingsrecht
statenl aan 2 4
2582 gm den h aag
t 070 306 04 5 7
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l aan van watering se veld 9 0 5
2548 br d en h aag

info@ notariaatdeg ier.nl
www.notariaatdeg ier.nl

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

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

GROENSPECIALISTEN
Ontwerp, inrichting en onderhoud
van tuinen en groenvoorzieningen.
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:

015 - 361 09 78

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.

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

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.

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl

Statenkoerier
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wijkinformatie

Service nummers
Dienstenwinkel
Tel: 070 - 360 14 65

Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303
www.denhaag.nl/contact
Tel: 14070

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

Wijkagenten
henry.stegehuis@haaglanden.politie.nl

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

Welzijn Scheveningen
Algemeen Maatschappelijk Werk
en ouderenadviseurs
Tel: 070 - 416 20 20
Website: www.welzijnscheveningen.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 maandag
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

Spreekuren van Welzijn Scheveningen
in het Couvéehuis
Informatie, advies en hulpverlening aan ouderen
en hun mantelzorgers
Mijn naam is Ivona Šestan,
Ouderenadviseur bij Welzijn
Scheveningen. Een Ouderen
adviseur is een Maatschappelijk
Werker die zich gespecialiseerd
heeft in informatie, advies en
hulpverlening aan ouderen en
hun mantelzorgers.
Ik houd elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur een inloopspreekuur
in het Couvéehuis. Ik vertel u graag meer over activiteiten, diensten en voorzieningen voor senioren zoals:

Bemiddeling, informatie en advies
omtrent vrijwilligerswerk
Mijn naam is Joop Duinkerk, zelf
vrijwilliger bij het Vrijwilligerspunt
Scheveningen.
Elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
bent u van harte welkom op het
inloopuur van het Vrijwilligerspunt in het Couvéehuis.
Ik informeer u graag over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk
in stadsdeel Scheveningen.
Er is keuze genoeg!

•
•
•
•
•
•

De Particuliere Vervoersdienst
• De Begeleidingsdienst
De Klussendienst
• De Boodschappendienst
Hulp bij Thuisadministratie
• Hulp bij Mantelzorg
De Telefooncirkel
• Bezoek aan Huis
De Ontmoeting
• De Burenhulpcentrale
Het Ontmoetingscentrum Scheveningen

U kunt zich voor beide het spreekuren melden bij de
receptie van het Couvéehuis op de Frankenslag 139.
De hulp is vrijblijvend en kosteloos.
De Ouderenadviseurs en het Vrijwilligerspunt van
Welzijn Scheveningen zijn bereikbaar via (070) 416 20 20.

Groen
Natuurlijk gaat de Groenclub ook in 2016 door met haar activiteiten.
Vanaf 1 maart ging het Prins Mauritspleintje bij de jubileumboom, op de schop.
We zijn druk bezig planten te kiezen die in
de grote plantenbak komen. Sierui? Grassen
zodat er een ook een verbinding is met het
duingebied en de tuinen van het World
Forum? We denken nog.
De vijf plantenbakken die op het plein
stonden, zijn inmiddels terug naar de
gemeentelijke kwekerij waar de hoveniers
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ze opnieuw vullen. Daarna worden ze in de
buurt geplaatst van bewoners uit de wijk
die ze hebben geadopteerd.
We hebben trouwens nog iemand nodig
voor de drie plantenbakken die op de hoek
van de Statenlaan en de Willem de Zwijgerlaan staan. Wie heeft zin ze te adopteren?
Graag opgeven bij info@statenkwartier.net

Alice in
Wonderland
(8+)

Zondag 3 april

ks.nl
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35

www.catsheuveLapartments.nL

Luxurious apartments for rent
in the stunning cats’heuveL buiLding

L i v i n g w i t h e v e ry a m e n i t y & s e r v i c e c Lo s e at 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
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

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

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.

come and admire cats’heuveL
i n p e r so n , o r c o n tac t t h e p r o p e r t y
brokers for information

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

