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Het fietsnetwerk dat de gemeente bin-
nen de stad aanlegt, begint steeds meer 
vorm te krijgen. De paden voeren fietsers 
van de ene kant van de stad naar de andere 
vooral langs water,  groen en rustige woonwij-
ken. Een mooi voorbeeld van weer een nieuw 
stukje ‘sterfietsroute’ is de De Constant Rebec-
questraat. En Reva heeft er met-
een een interessant plein bij.

Sterfietsroutes
Sterfietsroutes zijn bestaande 

fietsroutes die de gemeente 
verbetert: fietspaden met tegels 
worden fietspaden met rood 
asfalt, ontbrekende stukjes fiets-
pad worden aangevuld en on-
overzichtelijke, gevaarlijke plek-
ken worden veiliger gemaakt. 

Iets meer dan 150 kilometer veilig fietspad kent 
de stad inmiddels. Soms deelt de fietser het pad 
met de automobilist, maar dan is die laatste er 
te gast, zoals aan de Conradkade. Hij mag er 
niet harder rijden dan 30 km per uur.

De Constant Rebecquestraat
Een van de straten waar auto’s (deels zelfs in 

twee richtingen) te gast zijn op het fietspad, is 
sinds kort de De Constant Rebecquestraat. Die 
straat is nu onderdeel van de sterfietsroute Bin-
nenstad – Scheveningen Haven. Het rode asfalt 
geeft aan dat het hier een fietspad betreft, on-
danks de breedte van de straat. Een gevaarlijk 
punt in de fietsroute lijkt nog het korte stukje 
Conradkade bij de Marnixstraat. Een automobi-
list die, komend vanaf de Newtonstraat, hier te-
gen het verkeer inrijdt, knalt meteen in de bocht 
tegen een nietsvermoedende fietser aan. Daarbij 
komt, dat de combinatie van de drie verkeers-
borden op de hoek bepaald niet helder is. Ho-
pelijk ontmoedigt het rode asfalt op dat smalle 
stukje een automobilist voldoende om toch die 
vijftig meter tegen het verkeer in te rijden.

De Constant  
Rebecqueplein

De aanleg van dit stukje ster-
fietsroute was aanleiding om 
ook dat rommelige plein aan 
te pakken bij Uniper/Zaal3, 
halverwege de De Constant 
Rebcequestraat. Van een her-
kenbaar ‘plein’ was al jarenlang 
door de geparkeerde auto’s en 
fietsen feitelijk geen sprake 

meer. En dan was er bovendien dat lelijke hoge 
hek van Uniper, het elektriciteitsbedrijf. Een hek 
dat een raadselachtig grote, lege tegelopper-
vlakte beschermde tegen buitenstaanders.

Bij de herinrichting van het plein kregen om-
wonenden de nodige inspraak. Die inspraak-
mogelijkheid werd behoorlijk interessant, toen 
bleek dat Uniper een groot deel van dat lege 

terrein wilde afstaan, waardoor er ineens ruim-
te was voor een écht plein. Bewoners en om-
liggende ondernemers kozen voor een ‘groen’ 
plein: fietsnietjes aan de straatkant, planten 
aan de zijkanten en middenin deels gazon. 
Een aantal nieuwe bomen maakt er een echte 
‘buurttuin’ van. Het terras van de aangrenzende 
horeca oogt uitnodigend.
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Drugs eruit.. 
BEWONERS IN DE WIJK  3

Bewoners van de Weimarstraat en omgeving hebben meer dan 
genoeg van alle overlast door bezoekers van coffeeshops. 

Lees verder op pagina 3.

06 29 09 94 42 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws

Vogels en vleermuizen 
NATUUR IN DE WIJK 5

...buurt erin

in ReVa

Fo
to

: P
iet

 Ve
rn

im
m

en

Vishnu Nagar
ONDERNEMEN IN DE WIJK  13

Religieuze hindoewinkel

tekst: AAd VAn schie  Foto: Gemeente den hAAG

Op een zonovergoten vrijdagmiddag 
19 juni ontving het bestuur van de Uitvin-
dershof in de Van Swindenstraat uit han-
den van wethouder Robert van Asten de 
dik verdiende Gulden Klinker en een che-
que van 1000 euro. Vanwege de coronaregels 
kon maar een beperkt gezelschap aanwezig zijn. 

Maar dat drukte de pret niet. De tuin met haar 
recent vernieuwde grasmat, de prachtige vijver 
en al die bloeiende struiken en bomen mag er 
zijn. Gelukkig is hij inmiddels weer open voor 
de buurtbewoners. De kweeperenoogst belooft 
weer groot te zijn. Opnieuw zien we wat met 
veerkracht en volharding te realiseren is aan 
groen en gemeenschapszin in onze versteende 
buurt.

Drugs eruit, buurt erin

 Wethouder Van Asten plaatst samen met (heel) jonge bewoners de Gulden Klinker

Gulden klinker voor 
Uitvindershof, 
parel van een 
buurttuin

Fietsen met ster
ReVa is een plein rijker
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Hardnekkige problemen
Hoe oud is die Weimarstraat-problema-

tiek immers al en wat schiet het allemaal 
weinig op. We kwamen erachter dat de 
realisatie van het groene Esperantoplein 
flink dreigt te vertragen. Het is vast niet 
toevallig dat net in dit nummer een verhaal 
verschijnt over de afvaltrein en de Haagse 
Afvalverbranding. Het gevecht tegen de 
‘pijpen’ zette destijds de buurt flink op 
stelten en dat gebeurt dus nu ook weer in 
de Weimarstraat. Als we positief denken, 
moet er nu gauw resultaat gaan komen. En 
natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de 
hopelijk positieve rol die de nieuwe bur-
gemeester Jan van Zanen gaat spelen voor 
ReVa.

De zon schijnt en de terrassen 
puilen uit

Leven genoeg na die vervelende corona-
periode, ook al zijn we natuurlijk nog niet 
van dat virus af. Goed gevulde terrassen op 
het Regentesseplein en op tal van andere 
plekken. Zoals bijvoorbeeld op het prachtig 
vernieuwde De Constant Rebecqueplein. 

Er gaan tot onze verbazing zelfs nieuwe 
restaurants open. Daarentegen heeft de 
in kleine kring populaire kroeg ‘De barre 
hond’ zijn deuren moeten sluiten. Jammer. 
We kregen er twee Gulden Klinkers bij: in 
de Uitvindershof en aan de Beeklaan. Dik 
verdiend natuurlijk. Ook de schuine kade 
aan de Suezkade nadert op dit moment 
zijn voltooiing. Dankzij een attente buurt-
bewoner stuitten wij op wellicht de oudste 
stenenzetter van Nederland. Dat bekende 
beeldje van de stenenzetter aan de voet 
van de Afsluitdijk heeft opeens een heel 
andere betekenis gekregen. Wat een mooi 
ambacht. Met het afronden van dit werk 
en dat van de recente vernieuwing van 
de Kleine Veenkade, kunnen alle kades in 
ReVa er weer een poosje tegen. En die van 
de Suezkade gaat gelukkig weer vergroe-
nen. We hebben ook een bijzonder verhaal 
over de natuur en de vogels in de wijk en 
een story over de enige professor onder 
de naamgevers van straten in de wijk. Nog 
wel een Kaiser.

Nu de theaters nog
De Nieuwe Regentes is weer voorzichtig 

opengegaan en aan het einde van de zomer 

in het weekend van 4 tot 6 september volgt 
bij DNR en Zaal 3 de opening van het nieu-
we seizoen. We snakken weer naar theater 
na dit bizarre halfjaar. Hopelijk kunnen 
ook de vele musici in de wijk weer aan de 
slag en zetten clubs als de Electriciteits-
fabriek en De Dutch Don’t Dance Division 
hun activiteiten ondanks het negatieve 
subsidiebesluit voort.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Als er een titel verzonnen zou moeten worden voor deze editie, dan zou dat 
zo maar die van een actueel televisieprogramma ‘De opstandelingen’ kun-
nen zijn. Het gist en het broedt in de wijk: opstand in de Weimarstraat over 

de onveiligheid, actie in het Energiekwartier over gebroken beloften en het gevecht 
tegen het vuil in park De Verademing.

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 13 oktober & 
8 december

“Er gaan tot 
onze verbazing 

zelfs nieuwe 
restaurants 
open ”

Nu verkrijgbaar!
5 JAAR KARTOENS in 

KONKREETNIEUWS door John den Exter. 
Gebonden uitgave, 52 pagina’s. 

Prijs: 5 EURO
Maak 5 euro over (of een veelvoud hiervan) op bank-
rekeningnr. NL 28 INGB 0007 305750 ten name van 

St. Konkreet Nieuws o.v.v. ‘5 jaar kartoens’ + je adres, 
en je krijgt het boekje thuisbezorgd. 

Cucina Italiana

restaurant • catering

Regentesselaan 24a  |  2562 CS Den Haag  |  070 363 46 06
info@dabraccini.nl  |  www.dabraccini.nl 

Open donderdag t/m zondag  

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

Uitstel aanleg  
Esperantoplein en  
recreatieve fietsroute  
Energiekwartier

tekst: AAd VAn schie

 
Op 28 april was er een digitale infor-
matiebijeenkomst over de volgende 
fase van de bouwplannen. Merkwaardig 
genoeg stonden er toen twee zaken niet op 
de agenda: de realisatie van het groene Es-
perantoplein en het nieuwe plan om alsnog 
te gaan bouwen op Kavel A, de rommelige 
parkeerplaats dicht bij lijn 11 en de gaspijpen. 
Bij de mededelingen werd er toch iets over 
gezegd. Dit leverde heel wat verontwaardi-
ging op. Vervolgens vonden er op 2 juli en 16 
juli vervolgbijeenkomsten plaats. In de laatste 
bijeenkomst kwamen het Esperantoplein, 
de bebouwing van Kavel A en de recreatieve 
fietsroute aan de orde.

Gebroken beloften
Al in 2016 is er gestart met de voorbereiding 
van het groene ontmoetingsplein in het 
centrum van de wijk. Wat betreft de planning 
was er altijd duidelijkheid. Na de realisatie 
van Kavel B, de woningen tegenover De 
Prael, zou gestart worden met dit, samen 
met de bewoners ontworpen, plein. Op 6 
februari 2020 werd zelfs al het beplantings-
plan gepresenteerd. Aan het einde van die 
bijeenkomst kwam de mededeling over een 

plan om toch op Kavel A te gaan bouwen. 
Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de 
realisatie van het plein. Inmiddels is duidelijk 
dat dit een uitstel van jaren gaat worden. De 
ruimte waar het plein zou komen, is nu nodig 
voor parkeren. In 2021 kan hooguit de helft 
van het ontwerp worden uitgevoerd, zo lijkt 
nu het compromis te worden. Maar nog niets 
is zeker. De bewoners hebben inmiddels de 
stadsdeelwethouder aangeschreven.

Ook uitstel fietsroute 
Deze recreatieve fietsroute tussen Valken-

bos, De Verademing, Energiekwartier en Cen-
trum zou een prachtige verbinding met de 
achterliggende buurt vormen. Nu Kavel A een 
bouwplaats wordt, kan ook dit ambitieuze 
fietspad over de trambaan van lijn 11 en via 
de brug naar de elektriciteitscentrale, voorlo-
pig de kast weer in.

Op www.energiekwartier.nl/online-infobij-
eenkomst-16-juli staan de bespreekstukken 
en een video over het ontwerp Esperantop-
lein en de recreatieve route. Met dank aan Pe-
ter Arxhoek, bewoner Bautersemstraat en lid 
ontwerpteam Esperantoplein, die ons inzage 
gaf in de stukken.
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 De opkomst was ondanks het slechte weer groot.

VAUGEL Door Erik van Schaaik

tekst: mArieke BAuwens  Foto’s: Piet Vernimmen

 
Op 4 juli laten bewoners van de Wei-
marstraat en omgeving horen dat ze er 
meer dan genoeg van hebben: van alle 
overlast die veroorzaakt wordt door 
bezoekers van coffeeshops. Een kleine 
week eerder was er op klaarlichte dag een 
schietpartij, en het was alleen maar mazzel 
dat iedereen er met de schrik van afkwam.

De opkomst is groot ondanks het slechte 
weer groot. De eigenaar van coffeeshop 
Galaxy en de voorzitter van de Vereniging 
Haagse Cannabis Shops zijn er ook. Aan de 
ene kant vindt de eigenaar van Galaxy het 
protest terecht. Er zijn te veel coffeeshops 
in de Weimarstraat, dat vindt hij ook. Aan 
de andere kant... Hij vertelt over het  over-
leg met de gemeente over een andere plek. 
Hij had serieuze opties, maar deze werden 
afgewezen of er komt geen respons. En er 
zijn afspraken gemaakt over de beveiliging 
en openingstijden. Dat de schietpartij de 
druppel was voor bewoners, dat begrijpt 
hij best. Maar er was die zondagmiddag 
geen ruzie in de zaak, maar op straat, aan 
de overkant. Er was wel wat bij hem ge-
kocht, maar die gasten waren weg. Wie 
is er dan verantwoordelijk? De voorzitter 
van de Haagse coffeeshops knikt bevesti-
gend en vult aan: het kan overal gebeuren.

Heel veel toeval
Daar geloven bewoners niet meer in, vol-

gens een van de bewoners achter de mi-
crofoon. Zij woont hier nu 20 jaar en heeft 
de straat en de buurt alleen maar slechter 
zien worden. De coffeeshops trekken te 
veel mensen zonder enige binding met de 
buurt. En de schietpartij was zeker geen 
uitzondering. “Dat zegt de politie steeds: 
het zijn incidenten, het is toeval. Maar dat 
gebeurt dan toevallig wel heel erg vaak 
hier. Er mag 30 km gereden worden, maar 
er wordt met 50 door de straat gescheurd. 
Er wordt van alles uit de auto gegooid, er 
wordt permanent dubbel geparkeerd. Als 
je er iets van zegt, word je uitgescholden 
en geïntimideerd. Het gaat maar door. 
Mensen worden bang.”

Een hartenkreet
“Wij wonen hier, dit is ons thuis. Het is 

geen doorvoerroute voor drugs. We zijn 
gelukkig in deze straat en in deze wijk, en 
hier willen we met onze kinderen wonen. 
We willen hier niet weg. Maar als het zo 
doorgaat, doen we dat wel. En dan zijn wij 
niet de enige; dan vertrekken er meer ge-
zinnen. En hoe zonde zou dat zijn.” Er zijn 
ook wethouders, raadsleden, en zelfs een 
lid van de Tweede Kamer, van het CDA. Hij 
pleit, met de Haagse CDA-raadsleden, voor 
de toevoeging van Concentratie als criteri-

um voor toe-
lating van cof-
feeshops. Ook wethouder Van Asten vindt 
dit. “Door de bank genomen gaat het best 
goed met coffeeshops: er zijn duidelijke re-
gels, en de meeste coffeeshophouders hou-
den zich hier ook aan. Maar hier zie je dat 
het klanten uit de wijde omgeving trekt, er 
komen mensen vanuit  het hele Westland, 
met scooters en auto’s. Zo is dit deel van de 
straat inderdaad een soort doorvoerstraat 
geworden, en dat kan niet. Coffeeshops 
moeten verhuizen; naar een goede plek 
aan de rand van de stad, waar klanten met 
auto’s heen kunnen en weer door kunnen, 
niet in een woonwijk zoals ReVa. Daar is 
overleg over.”

Geloofwaardigheid
Maar waarom duurt het zo lang? Het is al 

jaren zo, en bewoners zien het alleen maar 
erger worden. Van Asten: “Coffeeshops 
worden gedoogd, maar de aanvoer is ille-
gaal, dat blijft raar. En ondermijning - want 
er is méér aan de hand en daar hebben 
we het ook over - is lastig aan te pakken. 
Als gemeente zijn we beperkt in de hand-
having.” Maar ook Van Asten vindt dat het 
niet snel genoeg gaat, en hij is blij met deze 
actie. “Bewoners moeten zich echt laten 
horen.”

Bij de fractievoorzitter van GroenLinks 

Arjen Kapteijns loopt de regen inmiddels 
in zijn kraag. “Hartstikke goed dat er zo-
veel mensen zijn. Ook als GroenLinks, zijn 
we hier allang mee bezig en zo langzamer-
hand is het iets waar we ons als gemeente 
over moeten schamen. Vorig jaar is er een 
motie aangenomen dat er echt alterna-
tieve locaties voor coffeeshops moeten 
komen. Het is niet zo dat er niets gebeurt, 
maar dat moet nu toch zichtbaar worden. 
Verplaatsen klinkt overigens eenvoudig, 
maar dat is het natuurlijk niet. Er moeten 
plekken gevonden worden waar men er 
geen last van heeft, en ook daar moet met 
bewoners en/of ondernemers gesproken 
worden.” En verder moet een wijk als ReVa 
betaalbaar blijven. Aan ‘verhipping’, zoals 
Kapteijns het noemt, zijn ook grenzen. Niet 
iedereen voelt zich daarbij thuis. 

Burgemeester(s) 
Een paar dagen na de schietpartij werd 

de nieuwe burgemeester, Jan van Zanen, 
geïnstalleerd. In zijn toespraak noemde 
hij ondermijning als prioriteit. In de Volks-
krant wordt een van de initiatiefnemers 
van WijWeimar geciteerd: “Pauline Krikke 
opende het Wijklaboratorium, Remkes is 
langs geweest. Van Zanen mag komen slui-
ten, zodra de problemen zijn opgelost.”

Drugs eruit... ...buurt erin
BEWONERS IN DE WIJK
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Familie & Recht  

Het begin van een 
nieuw leven  
tekst: ien uBAGhs, FAmilierechtAdVocAAt/mediAtor  

Bij de komst van een kind zijn er veel 
onderwerpen waar de (aanstaande) 
ouders samen over na moeten den-
ken. Hoe werk en zorg te combineren* en 
wat dit financieel betekent. Ook juridisch 
moet het goed geregeld zijn. Denk aan de 
vaststelling van het juridisch ouderschap 
door erkenning en het gezamenlijk gezag 
(bij ongehuwden), het opstellen van een 
ouderschapsplan en de ouderschapsverlof-
regelingen.

Aanvullend geboorteverlof
De regeling van het geboorteverlof staat 
volop in de belangstelling. Een partner heeft 
in de eerste vier weken na de geboorte recht 
op één week betaald verlof. Sinds 1 juli 2020 
heeft de partner ook recht op maximaal vijf 
weken aanvullend betaald geboorteverlof, 
op te nemen binnen een halfjaar na de be-
valling. Er is recht op uitbetaling van 70% 
van het loon. De werkgever kan hiervoor 
een uitkering aanvragen bij het UWV. Door 
het aanvullend geboorteverlof krijgen beide 
ouders de ruimte om kennis te maken met 
het kind en de zorgtaken te verdelen. On-
derzoek heeft aangetoond dat ruime ouder-
schapsverlofregelingen positieve effecten 
hebben op de gezondheid, het welzijn, de 
leerprestaties en verdiensten van de vol-
gende generatie. De periode vanaf de be-
vruchting tot het tweede levensjaar is cru-
ciaal voor de ontwikkeling van het kind.**   

Ouderschapsverlof: wie zal dat 
betalen?
Beide ouders hebben nu recht op in totaal 
26 weken ouderschapsverlof per kind. Deze 
verlofweken kunnen in de eerste 8 levens-
jaren van het kind worden opgenomen. Op 
dit moment is het ouderschapsverlof wet-
telijk nog onbetaald. Het kabinet heeft ech-
ter plannen voor een deels betaald ouder-
schapsverlof. In mei 2020 is het wetsvoorstel 
naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf 
augustus 2022 kunnen ouders dan voor de 
eerste 9 weken een UWV-uitkering van 70% 
van hun dagloon ontvangen. Het betaalde 
ouderschapsverlof dient in het eerste jaar 
na de geboorte opgenomen te worden. De 
overige 17 weken zijn onbetaald en kunnen 
in de eerste 8 levensjaren worden opge-
nomen. Ontwikkelingen en zeer gewenste 
tegemoetkomingen voor ouders om in de 
gaten te houden!

Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/mediator

*zie de werkzorgberekenaar.nl. 
** Boekentip: 
‘De eerste 1000 
dagen’ van Tessa 
Roseboom, 
hoogleraar 
Vroege 
Ontwikkeling en
Gezondheid 
aan de UvA.
Leuk 
kraamcadeautje.

tekst: mArieke BAuwens  Foto: Piet Vernimmen

Burgemeester Krikke opende in januari 
2019 de buurtwinkel. Er verscheen een ar-
tikel in de Groene Amsterdammer over onder-
mijning in de Weimarstraat en omgeving en in 
opdracht van burgemeester Remkes werd daar 
onderzoek naar gedaan. Ondermijning in Den 
Haag, de verwevenheid van de onderwereld 
met de bovenwereld en de daarbij horende 
criminaliteit, bleek ernstig. En de uitkomst van 
dit onderzoek was dat het aangepakt wordt. Te 
beginnen met de Weimarstraat en de Zeven-
sprong.

Een jaar later waren de mensen van WijWei-
mar hoopvol: de gemeente pakt het deel tus-
sen de Beeklaan en de Valkenboslaan aan, en 
WijWeimar richt zich op positieve activiteiten. 
Bijeenkomsten met bewoners om de plannen 
te bespreken, stonden op stapel toen op 14 
maart alles stilviel.

Stop en shop
Marc Lampe, architect, Stephen Tas, land-

schapsontwerper, en Ben Veen wonen in ReVa 
en zijn actief in de visiegroep van WijWeimar. Ze 
vertellen over die ideeën en plannen. 

Marc: “Stop en shop, zo typeren we de Wei-
marstraat nu, in ieder geval een groot deel er-
van. Op weg van werk naar huis nog even snel 
naar de AH.” Stephen vult aan: “Of even snel 
naar de coffeeshop, auto uit, coffeeshop in en 
weer weg.”  

Dat moet anders, vinden ze, met meer aan-
dacht voor een ontspannen verblijf. Marc: “Je 
ziet het al veranderen. Er waren eerder amper 
terrassen, nu wel.” Stephen: “En in het eerste 
deel van de Weimarstraat barst het van de 
kleine lokale ondernemers. Dat kan ook in het 
derde deel; anders natuurlijk, maar de ruimte is 

er.” Ben: “De schietpartij daar, eind juni, maakte 
de urgentie dat er iets moet gebeuren heel 
duidelijk. En niet alleen op de korte termijn de 
coffeeshops eruit. We hebben een beeld van 
wat er kan en daarover gaan we met de buurt 
in gesprek.” 

Een bruisende straat? 
Het is nu een stenige straat. Druk, warm in de 

zomer, verkeer dat deels beide kanten opgaat, 
er staan wel bomen, maar die geven geen scha-
duw. Stephen: “Het is ook een mooie straat, met 
in onze termen ‘ruimtelijke kwaliteit’. Dan kan je 
het ook anders zien: mooie hoge bomen die 
koelte bieden, meer groen, bankjes, misschien 
het kruispunt wat hoger of een drempel om de 
snelheid eruit te halen.”

De Weimarstraat moet geen fietspad worden. 
De vorige fietsroute was geen succes en onder-
nemers gruwen ervan. Voor een aantal winkels 
is bereikbaarheid voor auto’s belangrijk. Die 
mogelijkheid moet er zijn, vindt WijWeimar. Het 
moet voor iedereen beter worden, voor bewo-
ners en ondernemers. ‘Auto-te-gast’ is een mooi 
alternatief, dat geeft ruimte aan iedereen. 

Ben: “Essentieel is ook om grip te krijgen op 
vastgoed. Er staat veel leeg in de Weimarstraat, 
en we moeten zien te voorkomen dat alle lege 
panden zomaar omgebouwd worden tot kleine 
appartementen. Daar moet echt eerst meer 
over worden nagedacht.” 

Voet tussen de deur
In de loop van ‘corona’ werden de gesprekken 

met de gemeente weer opgepakt. Burgemees-
ter Remkes kondigde een integrale aanpak 
van de Weimarstraat en de Zevensprong aan, 
en er werd een wijkmanager aangesteld, die 
maandelijks met o.a. WijWeimar, Mafuganova, 
winkeliers en coffeeshops contact heeft. Is de 
gemeente doortastend genoeg? Niet echt. De 
problemen met coffeeshops hadden allang op-
gelost moeten zijn. Ben constateert dat WijWei-
mar nu wel een voet tussen de deur heeft. “De 
urgentie is groot en laten we wel zijn, de ge-
meente faciliteert het foute geld. Het is bekend 
dat panden met zwart geld gekocht worden, 
de vergunningen voor verbouwingen worden 
door de gemeente gegeven en daarmee is de 
gemeente ‘mede-schuldig’ aan de concentratie 
en het coffeeshoptoerisme met alle overlast 
van dien. En die wijzigingen in openingstij-
den… een uurtje eerder dicht…  ach...’’

Bewoners willen invloed
Ben: “Er gebeurt van alles, en ontwikkelaars 

marcheren links en rechts om ons heen, al-
lemaal gericht op hoge rendementen. Onze 
ideeën zijn bekend. Maar toch worden wij, 
en andere betrokkenen, te vaak niet geïnfor-
meerd. Dieptepunt was de vergunning voor 
appartementen in het pand op de hoek van de 
Noorderbeekdwarsstraat, waarvoor de vergun-
ningsaanvraag door een storing in het systeem 
niet is gepubliceerd. En ook de plannen voor 
de voormalige drukkerij in de straat lijken al 
vergevorderd, zonder dat we hierover zijn geïn-
formeerd. Terwijl het bekend is dat wij hier an-
dere plannen mee hebben.” WijWeimar en met 
hen de andere betrokkenen hebben er nu echt 
genoeg van. Ze willen invloed. En de animo bij 
bewoners is groot. 

De maat is vol
“Met de schietpartij eind juni was de maat 

vol”, vertelt Ben. “Het was niet de eerste, en 
weer was het gerelateerd aan de coffeeshops. 
Die moeten dicht, of verhuizen, dat maakt niet 
uit. De gemeente en de coffeeshops moeten dit 
nu samen oplossen.” 

Besloten werd dat gesprekken met de ge-
meente pas doorgaan als de problemen rond-
om de coffeeshops echt opgelost zijn en de 
straat veilig is. 

WijWeimar 
en wat er 
vanaf 2019 
zoal gebeurde

Wandelingen vanuit WijWeimar
In verband met de coronamaatrege-

len heeft WijWeimar besloten om pas in 
september de uitgestelde wandelingen te 
gaan plannen. Iedereen die zich heeft op-
gegeven, wordt hierover vanuit WijWeimar 
geïnformeerd.

De leden van het Weimarchief zoeken 
collega’s vanuit de buurt om hun team 
te versterken. Theo, Gerard en Sebastiaan 
doen onderzoek in de archieven over de 
geschiedenis van het Regentesse/Valken-
boskwartier. Daarnaast publiceren zij in 
de KonkreetNieuws, verzorgen historische 
wandelingen en bereiden themabijeenkom-
sten voor.

Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich 
melden bij weimarchief@gmail.com.
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tekst: AAd VAn schie  Foto: Piet Vernimmenn

 
In de raadsvergadering van 14 mei is 
een motie aangenomen om stadsbreed 
de alsmaar voortwoekerende verkame-
ring van panden op zeer korte termijn 
te stoppen. Al eerder in november 2019 
was een motie aangenomen om de verka-
mering in zeven wijken een halt toe te roe-
pen. Vervolgens nam de raad op 14 en 15 
juli op voorstel van GroenLinks, Christen-
Unie en Hart voor Den Haag een verder-
gaand besluit om de Huisvestingsverorde-
ning 2019 voor het einde van 2020 op een 
aantal punten te wijzigen. Wethouder Bal-
ster zegde toe tot uitvoering over te gaan.

Over wat al die wijzigingen betekenen 
voor de stad en specifiek voor ReVa, voe-
ren wij een gesprek met een van de indie-
ners van het voorstel, Mariëlle Vavier van 
GroenLinks.

Overzicht wijzigingen

E  Aanvragen vergunning
Er dient weer een vergunning aange-

vraagd te worden als voor drie of meer 
personen een zelfstandige woonruimte 
wordt omgezet in een onzelfstandige 
woonruimte. Dit is nu nog vanaf vier per-
sonen. Dit is een duidelijke verbetering, 
omdat het aantal kamers de laatste jaren 
behoorlijk was toegenomen, zeker ook in 
onze buurt.

E  Geen vergunningen meer
Wordt in een wijk al meer dan 5% van 

de woningen gebruikt voor onzelfstandige 
bewoning door drie of meer personen, 
dan wordt een vergunning geweigerd. Val-

kenbos- en Regentessekwartier zitten nu 
respectievelijk op 8 en 9%. Dus voorlopig 
geen vergunningen meer. Mochten wonin-
gen, die in het verleden vergunningsvrij 
omgezet zijn in onzelfstandig woningen 
voor drie personen worden verkocht, dan 
bestaat de mogelijkheid de oude situatie te 
herstellen. Overigens zullen voor wonin-
gen beneden de WOZ-waarde van 199.000, 
vaak gelegen in de armere wijken, hele-
maal geen vergunningen meer worden uit-
gegeven.

E  Overige regels
Er moet een beleidsregel ontwikkeld 

worden waarin de geluidseisen nader zijn 
uitgewerkt, er moet een onderzoek komen 
op welke wijze ‘leefbaarheid’ op buurt-
niveau bepalend kan zijn voor het al dan 
niet toestaan van kamerbewoning, en bij 
nieuwbouw en herontwikkeling zal ook 
ingezet worden op de duidelijke behoefte 
aan onzelfstandige woonruimtes.

Al met al vindt Mariëlle Vavier het besluit 
stevig en ze verwacht er resultaat van.

Veel andere aandachtspunten
Er zijn overigens nog genoeg andere aan-

dachtspunten, zoals het verbeteren van de 
registratie van kamers. Een werkbezoek 
aan Berlijn, waar werkelijk alles geregis-
treerd wordt op dit vlak, leverde veel infor-
matie op. Nu kan men met veel moeite aan 
cijfers komen op basis van andere regis-
traties die plaatsvinden. Zeker ook in een 
buurt met veel zakelijk vastgoedexploitan-
ten zijn er aandachtspunten. De vastgoed-
sector krijgt te veel ruimte om zijn gang te 
gaan als het gaat om vergunningen voor 
het realiseren van kleine studio’s tegen 
hoge huurprijzen, en de belastingvoorde-
len die zij genieten ten opzichte van parti-
culiere kopers (geen overdrachtsbelasting 
en ook bij verkoop gunstige condities). En 
dan is er nog het witwassen, dat via de 
vastgoedsector welig tiert. Verder zijn het 
opvolgen van meldingen door de Pandbri-
gade en het strikter toepassen van de wet 
BIBOB (Bevordering integriteitsbeoorde-
lingen door het openbaar bestuur) nood-
zakelijke maatregelen. En het privaatrecht 
wint het toch vaak van het publieksrecht. 
Zo spelen de statuten met sociale regels 
van de VVE’s geen rol bij het aanvragen 
van vergunningen.

Conclusies
Alle hiervoor genoemde maatregelen 

hebben zeker betekenis voor de kamer-
markt in onze wijk. In de actuele overzich-
ten van de vergunningaanvragen komt een 
omzettingsaanvraag in onze wijk nauwe-
lijks meer voor. Het echte resultaat zal ech-
ter later moeten blijken. Uiteindelijk komt 
het altijd aan op de kwaliteit van de uitvoe-
ring. Alert blijven dus.

Einde aan verdere verkamering?

En dan is er nog het 
witwassen, dat via de 

vastgoedsector 
welig tiert 

tekst: Anneke de GrAAF  Foto: Piet Vernimmen

Op 4 juni stuurden meer dan 70 be-
zorgde bewoners van ReVa aan de ge-
meente een brief over De Verademing, 
die naar hun mening langzaam maar 
zeker aan het verloederen is. Zij wilden 
graag een gesprek met de gemeente. Toen daar 
na een paar weken nog niet op was gereageerd, 
stuurden zij op 23 juni opnieuw een brief.

Piet Driest, woordvoerder namens de be-
zorgde bewoners en zelf wonend aan De Ver-
ademing, beschreef in beide brieven de pro-
blemen waarmee het park te kampen heeft. 
Door het steeds intensievere gebruik van het 
park, o.a. door bewoners van de nieuwe wo-
ningen in het Energiekwartier, en de in zijn 
ogen doorgaande verkamering, neemt ook de 
druk op het park toe. De afwezigheid van wa-
ter, toilet en voldoende afvalbakken laat zijn 
sporen na. Overal ligt weggesmeten rotzooi, 
zoals pizzadozen, lege flessen, lachgasballon-
nen, blikjes, peuken en wietzakjes. Door de 
afwezigheid van een toilet wordt in het park 
gepoept en gepiest. Ook het hondenverbod 
wordt niet gehandhaafd. En met name bestel-
koeriers gebruiken het park als verkorte door-
gang. Bij het park is nota bene een lachgas-
vulstation gesignaleerd. En van handhaving is 
niets te bekennen.

Dode bomen
Er staan dode bomen (25-jaar oude ceders) 

en struiken die de herinrichting van De Ver-
ademing niet hebben overleefd. Voor het 
kabelnetwerk van T-mobile werd het park 
omgeploegd en daarna nóg een keer voor het 
netwerk van KPN.

Inzet bewoners
Omwonenden doen hun best en willen echt 

wel meewerken aan een park waar ze blij mee 
kunnen zijn. Er zijn groepen die zich bezig hou-
den met compostbakken, er is het initiatief van 
de ‘plastic ridders’ die het park geregeld oprui-
men, sommige mensen geven het stuk park 
voor hun deur water, een groep plant bloemen 
en struiken, de omwonenden zorgen voor de 
bijenkorven. Maar het werkt demotiverend als 
de gemeente ondertussen het signaal afgeeft 
weinig om het park te geven.

Vraag aan gemeente
De bewoners willen nog steeds graag een 

gesprek met de verantwoordelijke wethouder 
Hilbert Bredemeijer. Concrete zaken die zij 
vragen aan de gemeente zijn: een drinkwa-
tertappunt, een toiletblok, schoonmaakron-
des op zaterdag en zondag, periodieke rondes 
met de Gluton poep- en peukenzuigers en ex-
tra onderhoud en toezicht.

Bewoners bezorgd over 
verloedering van 
De Verademing

WONEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAF  Foto: ron Bus

“Hoe vaak lopen we niet achteloos 
langs stoepplantjes, we zien ze niet 
eens. Maar ze zijn ook bewoners van de stad 
of het dorp waar we wonen. Ze zijn al heel 
lang onder ons en hoewel ze een onopvallend 
bestaan leiden - het zijn taaie rakkers. En ze 
zijn belangrijk!”

Zo start de tekst van een leuk en leerzaam 
initiatief van de Leidse Hortus botanicus om 
eens aandacht te besteden aan die op het 
oog wat minderwaardige stoepplantjes. En 
voor sommige mensen slordig en ongewenst 
onkruid. Ook de gemeente haalt al dat groen 
tussen de tegels en tegen de puien van huizen 
geregeld weg. Een heel karwei, en misschien 
kan het ook wel een tandje minder.

Ook in ReVa
De Hortus denkt dat als kinderen én volwas-

senen wat meer over die stoepplantjes weten, 
de waardering voor deze hardnekkige groei-
erdjes vanuit de kleinste gaatjes en spleetjes 
groter zal worden. Een vanuit Frankrijk en En-
geland overgewaaid initiatief om van de stoep-
plantjes de namen erbij te zoeken en deze met 

stoepkrijt aan te geven, heeft al veel navolging 
gevonden in het hele land. Misschien had 
men er tijdens de lockdown tijd voor en is er 
sindsdien meer aandacht voor de natuur en 
met name het kleine en nabije. Hoe dan ook, 
we vonden het interessant om ook in ReVa een 
gebiedje te onderzoeken op stoepplantjes en 
deze waar mogelijk aan te geven. Op hortuslei-
den.nl/onderwijs/stoepplantjes-1 kun je meer 
informatie vinden, waaronder ook 52 afbeel-
dingen van stoepplantjes. 

In het najaar komt er een boekje uit: ‘Minigids 
stoepplantjes’ van de KNNV. Ook kun je op je 
telefoon gratis determinatie-apps opladen.

Stoepplantjes determineren 
en botanisch stoepkrijten
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De vakkundige, ervaren makelaar in  Regentesse en 
    Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt! 
 
 
 
 
    

  Bel voor een gratis waardebepaling! 
  Nu tijdelijk gratis professionele foto’s bij verkoop 
          van uw woning ter waarde van € 150,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 
Alle dagen geopend van 

07:00 t/m 20:00

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

24/7 afhaalautomaat 
Regentesse Apotheek
• Haal uw pakje medicijnen op wanneer 

het u uitkomt.
• De automaat staat op de hoek van de 

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

geeft drukwerk weer kleur!

Hoe warm ook,
wij houden

het hoofd
koel !

Meer dan alléén maar drukwerk.

 Advies          Vormgeving        Drukwerk         Printwerk        Afwerking         Brochures         Voorraad

Marconistraat 109, 2809 PG  Gouda
T 0182 76 90 90 • E info@smiet-offset.nl

Professioneel advies over uw huid 
of huidklachten nodig?

Acne/ Acnelittekens
Lymfoedeem
Ongewenst haargroei
Pigmentstoornissen
Nazorg (borst)kanker
Verwijderen van goedaardige
huidplekken
Huidverbetering
Aanmeten steunkousen
Peelingbehandelingen

Gratis intake
Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
Behandeling door HBO gediplomeerde en 
kwaliteitsgeregistreerde professional

Beeklaan 144
Volendamlaan 1260  
Den Haag
tel: 06 19 97 93 67  
www.huidtherapiecutaan.nl
info@huidtherapiecutaan.nl

Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral 
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes! 
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tekst: lAurA VAn herPen Foto: esther GerAdts 

Life at The Lonely Fuch

Ze woonden er nog maar net toen haar 
zoon betrokken was bij vuurwerk-in-
container-gedoe. “I was so embar-
rassed!”. Een “sorry” en “dat waren 
wij dus” in de straatapp. Het stuit-
te op niks dan begrip en herkenning.

De straatapp. Van belang is het 
juiste gebruik van de juiste groep. 
1 voor nood en 1 voor leuk. Daar is 
ze streng op.

De vrouwen dragen het. En jawel, de 
mannen helpen. Indien gevraagd.

Zij kent het uit Alaska, met de zo 
veel grotere afstanden. Je voelt je 
veilig. Je weet je gezien.Tijdens 
de lockdown zag ze haar zitten. 
Elke dag. In de zon. Werkend in het 
open raam.

Zo veel alleenstaande vrouwen – 
nee, ook mannen! – in het midden-
deel van de Fuchsia. Het schreeuwt 
om wijntjes, straatfeestjes, zorg 
voor elkaar. Die keer dat ’s och-
tends het licht nog brandde bij Jo-
pie. Ze leeft niet meer. Zij en 
haar buur naar binnen. Daar zat ze. 
Gewoon aan haar bureautje. Geen be-
nul van de angst. Ongezien zijn ze 
weer vertrokken. Het moet niet op 
betutteling gaan lijken tenslotte.

Later als ze oud is zal ze zich ook 
zo gekoesterd weten. Met of zon-
der man. Nooit alleen in The Lonely 
Fuch.

Buren in Beeld

tekst en Foto: AAd VAn schie

Ook de Doestal viel helemaal stil met 
de komst van de coronacrisis. Natuurlijk, 
de paarden bleven in beweging en ze werden 
goed verzorgd, maar dat was het. De beheer-
ders van de stal besloten aan de slag te gaan 
met het opknappen van de binnenruimte. Voor 
de buitenzithoek kwamen via de gemeente uit-
gezaagde zitbanken van neergehaalde popu-
lieren bij Ockenburg beschikbaar.

En toen kreeg Yvonne Bienas, die ook als vrij-
williger bij de Doestal actief is, het briljante idee 
om een groot wandschilderij voor de achter-
wand van die buitenzithoek te maken. Yvonne 
komt oorspronkelijk uit Duitsland, volgde de 
Kunstacademie in Enschede en verhuisde later 
naar onze wijk. “Perspectief tekenen leerde ik al 
van mijn kunstzinnige vader, maar op de Acade-
mie leerde ik veel bij. Vaak schilder ik abstract, 
maar voor hier moest het iets anders worden. 
Ik wilde de ‘trompe-l’oeil’- techniek gebruiken 
om heel veel diepte aan het schilderij te geven.”

Op weg naar de eeuwigheid
Als je naar de schildering kijkt, verdwijn je als 

het ware in het oneindige. Je stapt een plankier 
op dat zich eindeloos verlengt op weg naar een 
duinlandschap. Twee paardjes van de Doestal 

figureren in de groene weide achter het water. 
Kijken naar dit beeld maakt je heel rustig. “Ik 
ben er tevreden over. Vooral die boom op de 
voorgrond heeft me heel veel moeite gekost. 
Je moest er doorheen kunnen kijken, dus het is 
een boom in lentedracht.”  Het schilderij heeft 
geen titel nodig. Het spreekt voor zich.

Hoe verder met de Doestal
Inmiddels zijn de activiteiten met kinderen 

en met de oudere bewoners van Eykenburg 
gelukkig weer van start gegaan. Als je de stal 
wilt steunen, kijk dan op de website www.doe-
staldeverademing.nl. En kom vooral eens kijken 
naar het fraaie schilderij. Je hoeft hiervoor niet 
te reserveren.

Verdwijnen in de 
natuur in de 
loungehoek van 
Doestal 
De Verademing

BEWONERS IN DE WIJK

tekst redActie  Foto: Anouk dehue

Minibiebs zien we al enige tijd in 
het straatbeeld, maar nu is er ook de 
plantenbieb. Op het Koningsplein is op 
20 juli een plantenbieb geplaatst (aan de 
kant van café Sint Joris En De Draeck). Be-
woners kunnen hier stekjes, zaden, plant-
jes en bloemen ruilen.

Hoe werkt het? Maak een stekje van een 
plant uit je voor- of achtertuin en zet ‘m in 
de plantenbieb. Neem een ander stekje 

uit de plantenbieb mee en plant ‘m in 
jouw tuin. Zo wordt de biodiversiteit in de 
omgeving gestimuleerd! De buurt wordt 
gevraagd de plantjes in de bieb te onder-
houden. Zo is dit ook weer een mooie plek 
waar bewoners samen kunnen komen.

De plantenbieb op het Koningsplein is 
een initiatief van Rachel van Duijn, jon-
gerenwerker bij Voor welzijn. Samen met 
jonge buurtbewoner Eve Gainsford zorgde 
ze ervoor dat deze plantenbieb er kwam. 
Duurzaam Den Haag heeft de bieb ge-
sponsord en Kopgroep2030 ondersteunt 
de actie.

Wil jij ook zo’n plantenbieb in jouw 
straat? Neem contact op met de Kopgroep: 
info@kopgroep2030.nl of mail Rachel: 
r.vanduijn@voorwelzijn.nl

Plantenbieb: 
stekjes ruilen op 
het Koningsplein

Mooi nieuw biebkastje hoog op de poten, op 
adres Columbusstraat 222

Natuurlijk heeft Uitvindershof in de Van Swin-
denstraat ook een fraai biebkastje

“Vooral die boom op 
de voorgrond heeft 

me heel veel moeite 
gekost. ”

In de vorige KonkreetNieuws plaatsten we een verzameling minibiebs die we in 
ReVa hadden gevonden. Ondertussen zijn twee nieuwe boekenkastjes aange-

meld: een in de Columbusstraat en een in de Uitvindershof.
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De gemeenteraad 
en bewoners over 
de Weimarstraat 

tekst en Foto: Piet Vernimmen

Op de hoek van de Mient en de Val-
kenboskade, op de grens van ReVa, 
staat het kunstwerk ‘Boeken Berlage’ 
van Adrie Bruijs. Dat het beeld, een ode aan 
Berlage, hier staat, had nogal wat voeten in 
Heesterbuurtse aarde. De jarenlange juridische 
strijd tussen wijkberaad Heesterbuurt en de 
Haagse Welstandscommissie over de exacte 
plaats werd er al snel eentje van het kaliber 
‘hoe klein een grote gemeente kan zijn.’

Berlage Bank
De Heesterbuurt is in 1914 ontworpen door 

de architect Herman Pieter Berlage (1856-
1934). Harrie Zuidersma, de inmiddels overle-
den voorzitter van Wijkberaad Heesterbuurt, 
wilde dit honderdjarig bestaan van de buurt 
feestelijk herdenken. Zo realiseerde een groot 
aantal wijkbewoners de mozaïekbank ‘1914 - 
100 jaar Heesterbuurt en 100 jaar H.P. Berlage 
– 2014’. Die bank aan de Mient, hoek Kamper-
foeliestraat, was trouwens een ontwerp van 
Zuidersma zelf.

Geschenk
Begin 2013 kwam wijkberaad Heesterbuurt 

in contact met huisarts-kunstenaar Adrie 
(A3) Bruijs. Dat gesprek leidde al snel tot het 
voorstel een beeld van Bruijs te plaatsen, op 
de hoek van de Valkenboskade en de Mient, 
zeg maar tegenover die mozaïekbank een paar 
honderd meter verder. Het beeld, dat zou refe-
reren aan het belang van Berlage voor de wijk, 
was een geschenk van Bruijs aan de wijk. Adrie: 
“Al in 2014 was het klaar en stond het hier in 
de achtertuin te wachten tot het geplaatst kon 
worden.”

Welstand
En dat wachten duurde even, want de Wel-

standscommissie was fel tegen de genoemde 
locatie. Het beeldje van 120 cm hoog en 40 cm 
breed zou namelijk de ‘monumentale as’ van de 
Mient en de overgang naar de Valkenboskade 
verstoren. Dat een fors trafohuis en twee elek-
triciteitskasten daar vlak in de buurt stonden, 
was geen argument volgens de Welstandscom-
missie. De jarenlange strijd eindigde november 
2016 bij de Hoge Raad, waar het wijkberaad aan 
het kortste eind trok.

Alsnog verplaatst
En toen werd het beeld ‘Boeken Berlage’ juli 

2017 alsnog, o ironie, door een communicatie-
foutje geplaatst op de locatie die het wijkberaad 
oorspronkelijk voor ogen had. De Welstands-
commissie greep meteen in en nu staat ‘Boeken 
Berlage’ een paar meter verder. Bruijs: “Ja, het 
was gedoe, maar ik moet zeggen: op deze plek 
komt het beeld wel mooier uit, zo naast dat 
schuin aflopende voetpad.”

Boeken Berlage
‘Boeken Berlage’, staat aan de voorzijde van dit 

boekenbeeld gegraveerd. En ja, niet enkel zijn 
tienallen boeken óver Berlage verschenen, hij-
zelf schreef er ook de nodige, zoals het bekende 
‘Schoonheid in Samenleving’ dat bij Bruijs in 
de kast staat. “Normaal ben je als beeldhouwer 
vooral aan het hakken. Dat is ook het aardigste 
om te doen, maar bij dit beeld was ik voorna-
melijk aan het zagen. Het werd uiteindelijk 
een sierlijk, wat vrouwelijk ‘boekenkastje’. Met 
wat goede wil herken je er ook twee borsten 
en twee stevige billen in. Ja, wel lollig om zo’n 
geintje in een beeld te verwerken.”

Adrie Bruijs
Huisarts-beeldhouwer en iconenliefhebber 

Adrie Bruijs leerde het vak een jaar of vijftien 
geleden bij de Voorburgse kunstenaar Frans 
Kokshoorn, bekend van zijn bronzen figuren 
op de fiets. “Beeldhouwen geeft enorm veel 
voldoening, maar wel in combinatie met mijn 
werk als huisarts. Hele dagen fulltime hakken in 
marmer of steen lijkt me niks. Maar, toegegeven,  
ik ben wel erg productief en de afgelopen peri-
ode maakte ik een beeld of tien. Dan staat het 
hier vol. Ik geef ze aan vrienden of relaties.” De 
website brays-design.nl geeft een overzicht van 
het werk van deze erg bescheiden kunstenaar.

Boeken Berlage

tekst: weimArchieF  Foto: J.w. sluiter, nVBs-rAilVerzAmelinGen

Iedereen kent park De Verademing. Veel 
mensen weten nog dat op die plek de 
hoge schoorstenen van de Vuilverbran-
ding stonden. Maar wie weet nog van de 
Haagse Afvaltreinen? Dat verhaal begint in 1929.

Compost voor schrale 
zandgronden

In dat jaar wordt door de ministeries van Land-
bouw en Binnenlandse zaken de N.V. V.A.M. op-
gericht. Doel is het grote aanbod huisvuil uit de 
grote steden in het Drentse Wijster en vanaf 1950 

Nuenen te verwerken tot compost, waarmee 
schrale zandgronden vruchtbaarder kunnen 
worden gemaakt. Met de Nederlandse Spoor-
wegen wordt een contract opgesteld om het 
vervoer voor de Vuil Afvoer Maatschappij te ver-
zorgen. Den Haag zal als eerste stad zijn huisvuil, 
dat tot dan verbrand werd, in Wijster aanbieden.   

Den Haag
In Den Haag zal een laadstation voor de afval-

wagons moeten worden gebouwd. Een indus-
triespoortje loopt langs het spoor van tram 11 
naar station Hollands Spoor. Januari 1931 arri-
veert een testwagon op het terrein aan de Loos-
duinseweg om de doelmatigheid te testen. Bij 
geschiktheid zullen later zestig wagons van elk 
100 m3 worden gebouwd.

In de nacht van 8 op 9 oktober 1931 rijdt de 
eerste V.A.M. afvaltrein vanaf het terrein van de 
gemeentereiniging naar het Drentse Wijster. Het 
betreft hier dan nog een test, de echte dienstre-
geling van  ‘trein 4711’ gaat  begin 1932 van start. 
In aanvang zal tweemaal per week een volgela-
den trein Den Haag verlaten.    

Wijster
In Wijster komt een losstation en een compos-

teringsinstallatie. Op het losstation kunnen alle 
wagons middels een kantelbeweging via zijklep-
pen binnen een halve minuut geleegd worden. 

Het vuil stort enkele meters naar beneden, waar-
na het besprenkeld wordt met water en het com-
posteringsproces begint. Dit proces duurt enkele 
maanden, waarbij een temperatuur van 70 tot 
75 graden celsius bereikt wordt. Daarna zal de 
ruwe compost gescheiden worden van het niet 
verteerbare afval.

Gevonden voorwerpen
Er blijven dan ook nog dingen over in de cate-

gorie ‘gevonden voorwerpen’. Eenmaal per twee 
weken wordt er tussen Wijster en Den Haag ge-
communiceerd om de ‘kleinoden’ weer bij de 
rechtmatige eigenaar te krijgen. Opmerkelijk is 
het verhaal van marktkoopman en voormalig 
midvoor van Scheveningen Holland Sport Wim 
Zwarts. Per ongeluk wordt eind oktober 1963 
een geldtrommeltje met 4500 gulden met het 
huisvuil meegegeven. Eenmaal opgemerkt blijkt 
het geld al over de ‘Drentse akkers’ te zijn uitge-
zaaid. De familie Zwarts zoekt in eerste instantie 
vruchteloos, maar op 6 november weet Het Pa-
rool te melden dat mevrouw Zwarts na een week 
zoeken en graven het geld weer heeft gevonden. 
De munten zijn dan al ‘kokend heet’.

4,5 miljoen ton
In 1964 besluit de gemeente Den Haag tot de 

bouw van een vuilverbrandingsinstallatie, die 
in april 1968 door burgemeester Kolfschoten in 

proefbedrijf wordt gesteld. De nieuwe installatie 
behoort dan tot de grootste en modernste van 
Europa. Hiermee zal dan ook een eind  komen 
aan  het treinvervoer van de grootste klant met 
vele kilo’s afval (160.000 ton in 1967) per jaar naar 
de V.A.M. In totaal hebben er dan zo’n 155.000 
wagons met 4.5 miljoen ton afval het Regentes-
sekwartier verlaten. Ook de vuilverbrander be-
hoort nu tot opluchting van veel wijkbewoners 
alweer vele jaren tot het verleden. Het Haagse 
rest- en GFT-afval wordt tegenwoordig verwerkt 
door de AVR, nog deels voor compostering.    Haags vuil voor 

Drentse akkers

“Ik moet zeggen: op 
deze plek komt het 

beeld wel mooier uit”

 Een gevulde afvaltrein verlaat het Regentesse-
kwartier, hier de Loosduinseweg overstekend.  In dit 
geval naar de V.A.M. vestiging in Nuenen, 2 juli 1962.

tekst: mArieke BAuwens 

De gemeenteraad besprak vlak voor 
het reces de situatie in de Weimarstraat. 
Raadsleden willen dat de burgemeester 
sneller en harder optreedt. Jan van Zanen 
was toen twee weken burgemeester. Hij zei 
erover dat dat onvoldoende is om de stad te 
leren kennen. ‘‘Ik kan niet alles tegelijk. Maar 
ik ga voortvarend aan de slag.’’

Verschillende voorstellen werden bespro-
ken, zoals snelheidsbeperking, eenrich-
tingsverkeer, sluiting van coffeeshops en 
beperking van openingstijden. En dat er in 
het Westland een coffeeshop toegestaan 
moet worden; veel klanten komen daar im-
mers vandaan. De dag daarna, 15 juli, werd 
er gestemd. Westland wil geen coffeeshop, 
dit is onbespreekbaar. Andere voorstellen 
worden bekeken, en een motie om te on-
derzoeken of verhuizing van een coffeeshop 
naar een afhaalloket op een industrieterrein 
mogelijk is, is aangenomen.

15 juli in De Nieuwe Regentes
De gemeente nodigde bewoners uit om 

de situatie in de Weimarstraat te bespreken. 
Dit werd gewaardeerd, maar ook vreemd 
gevonden: de zorgen van bewoners worden 
besproken terwijl tegelijkertijd de gemeente-
raad over moties stemt. En er blijkt weer dat 
er méér aan de hand is dan de concentratie 
van coffeeshops: overbewoning, te veel fiet-
sen, te veel auto’s, nog meer kleine apparte-
menten, louche winkels, te dure woningen, 
speculaties. Het kwam allemaal voorbij.  

Een plan in oktober
De Weimarstraat is, met de Zevensprong, 

focusgebied wat betreft ondermijning. Het 
hele gebied vraagt aandacht van de gemeen-
te en overleg met bewoners. Stadsdeeldirec-
teur Segbroek, Annette de Graaf, belooft die 
avond dat de gemeente in oktober een plan 
voor de Weimarstraat presenteert.
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We vertrekken vanuit Rons huis in de Step-

hensonstraat. Meteen 
worden we gecon-

fronteerd met 
de verbeten 

strijd in 
deze straat 
tegen de 
meeuwen, 
als we de 

roofvogel-
vlieger bo-

ven de daken 
zien zweven. 

“Hier in de wijk ko-
men we kleine man-

telmeeuwen en zilvermeeuwen tegen. 
De eieren op de daken vervangen we 
soms door nep-eieren. Mag eigen-
lijk niet, want beschermde vo-
gels, maar ja, ze geven een hoop 
overlast. En dat komt door al 
die vossen in de duinen, waar-
door de meeuwen daar niet 
meer willen broeden.” Hij wijst 
op de voortuinen met veel bo-
men en klimop. “Ideale plekken 
voor de heggemus. In de binnen-
tuinen zitten volop merels. En 
als je de juiste nestkast-
jes ophangt is de kans 
dat koolmezen of 
pimpelmezen bij 
je komen broeden 
groot. Gatgrootte 
25 mm voor de 
pimpelmees en 28 
mm voor de kool-
mees.” Goed om te 
weten voor volgend 
jaar. 

Goed koolmeesjaar
We maken een uitstapje buiten de wijk 

en steken de Laan van Meerdervoort over 
om op de Suezkade langs de groenstrook 
te lopen. “Hier zijn veel vogels. Tijdens 
het begin van de lockdown waren ze heel 
goed te horen. In de stad fluiten vogels 
trouwens harder dan elders, om boven het 
stadslawaai uit te komen. Hier vind je fitis, 
tjiftjaf, heggemus en roodborst, en niet 
te vergeten de houtduiven met hun slor-
dige nesten hier in de bomen. En verder 
meerkoeten (witte snavel), waterhoen-

tjes (rood op de kop) en futen. 
Bewoners van een woonboot 
vertelden me deze winter dat 
ze zelfs een ijsvogel hebben 
gezien! Overigens is de kans 
dat die hier broedt niet zo 
groot, omdat de oeverwand 
niet geschikt is.” We horen een 
koolmees. “Het is een goed kool-
meesjaar, ze broeden twee weken 
eerder dan een paar jaar geleden. Bij 
goed weer kunnen ze wel drie nestjes 
voortbrengen.” 

Vleermuizenkast
Vanaf de brug lopen we aan de overkant 

terug via het zandpaadje langs de tram-
baan. Een lange rij populieren. Veel zijn 

er omgezaagd. “Het zijn 
kwetsbare bomen, 

die snel takken 
verliezen. Een 

paar weken 
g e l e d e n 
zag ik hier 
trouwens 
een boom-
k r u i p e r , 

die kruipt 
in cirkels om-

hoog, terwijl een 
boomklever naar 

beneden draait. Een 
boomkruiper heeft een 

fijn snaveltje waarmee 
hij voedsel uit de plooi-
en van de bast pikt.” 
Ron wijst op een vleer-
muizenkast in een van 

de bomen. “Dat is voor 
dwergvleermuizen. Op 

een mooie zomeravond 
kun je ze bij het licht van de 

lantaarn zien jagen op insecten.” 
Hij buigt zich over een piepklein zuur-

stokroze bloemetje. “Dat lijkt waarachtig 
wel iets anjerachtigs!” roept hij gelukkig. 
En wijst alweer op het volgende. 
“Bruggen zijn ideaal voor 
stadsduiven, want ze kun-
nen goed broeden in de 
richels en aan de onder-
kanten.”

Drama
Even naar het mini-

parkje Sunny Court. 
“Ook weer zo’n ideaal ge-
bied voor merels, zanglijs-
ters en kauwen. En die rare 
halsbandparkieten, net als kau-
wen holenbroeders, dus dat wil nog wel 
eens botsen.” We horen hier alarmerend 
vogelgekwetter, en zien een paar vlaamse 
gaaien. “O jee, dat gaat niet goed,” mom-
pelt Ron. “Die zitten achter de jonge kool-
mezen aan. ‘t Zal niet de eerst keer zijn dat 
ik zie dat ze de kop van een koolmeesje 
afbijten.” Gelukkig worden ze door de vol-
wassen koolmezen weggejaagd en blijft 

dit drama 
ons be-
spaard. 

Rommel-
eilandje

We steken weer 
de Laan over en lopen 
verder op de Conrad-
kade over het hondenuitlaat-
paadje langs de trambaan. We kij-
ken naar beneden in het water. “De nieuwe 
beschoeiing heeft wel voor verstoring ge-
zorgd. Een paar jaar geleden broedde hier 
beneden een meerkoet op zo’n aandoenlijk 
rommeleilandje.” Niet veel verder zien we 
er toevallig eentje broeden onderaan 
de fontein voor de Electriciteits-
fabriek, inderdaad ook om-
ringd door rommeltjes en 
plastic. “Als het goed is, 
moeten hier ook nijl-
ganzen zitten; dat af-
gesloten bruggetje is 
natuurlijk een mooie 
broedplaats. Als ze 
zover zijn, laten de 
pulletjes zich gewoon 
naar beneden vallen.” We 
zien er twee. “Het zijn eigen-
lijk eenden. Je zou het broeden 
kunnen bevorderen door hier vlon-

ders in het water te leggen. Maar ja, 
dat zullen ze wel niet doen.”

Picknickmandje
De Verademing op. 
“Hier zijn weinig 
broedvogels, want 
die houden niet 
zo van naaldbo-
men. In loofhout 

zit tien keer zoveel. 
En het is en blijft 

hier toch eigenlijk 
maar een kale 

vlakte,” bromt 
hij. Maar toch heeft 

hij hier wel eens een 
staartmees gezien. 
“Die halen zaadjes 
uit de kegels van de 
ceder.” En hij weet 
hier een kolonie heg-
gemussen te zitten, de 
enige hier in de wijk, zo-

ver hij weet. Ze zitten tussen de bijenkor-
ven en het mooie oude witte huis. “Weet je 
waarom? Omdat hier nog ouderwetse pan-

nen op het dak zitten. Heggemussen 
zijn solitaire broeders; die zijn 

weer anders dan gewone 
mussen, die kolonie-

broeders zijn.” 
De drukbezochte 

speeltuin kan wél 
zijn goedkeuring 
wegdragen. “Heeft 
de gemeente goed 

gedaan,” vindt hij. 
Aan de kant zit een 

duif zich tegoed te doen 
aan iets lekkers uit een 

picknickmandje, dat even onbe-
heerd staat. 

Wil je meer ReVa-vogels opzoeken, ga 
dan naar www.vogelbescherming.nl.

Welke vogels kunnen wij geregeld in onze wijk zien en 
horen en waar zijn ze te vinden? De redactie maakte een 
wandeling met natuurliefhebber en wijkgenoot Ron Bus. 

De vogels (en een enkele 
vleermuis) van ReVa

NATUUR IN DE WIJK

Fitis

Mantelmeeuw

Vlaamse Gaai

Roodborstje

Nijlgans

Fuut

TJiftjaf

Boomklever

Halsbandparkiet

Zanglijster
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De Celsiustraat, de Herschelstraat en 
het Newtonplein omgeven de Profes-
sor Kaiserstraat. Celsius en Newton waren 
wereldberoemde astronomen, die net als 
Kaiser een leerstoel bekleedden. Herschel was 
weliswaar minder bekend, maar hij bezat een 
adellijke titel. 

Groot sterrenkundig talent
Frederik Kaiser (Amsterdam, 1808) werd 

niet bij toeval wiskundige en astronoom. Hij 
verloor zijn vader op 10-jarige leeftijd. Omdat 
zijn moeder het grote gezin niet alleen kon 
onderhouden, nam een kinderloze oom de 
jonge Frederik in huis. Deze oom was wiskun-
dige en had als passie astronomie. Frederik 
hielp zijn oom in de nachtelijke uren met een 
observatie-instrument dat op dat moment ‘top 
of the bill’ was voor Nederlandse begrippen. 
De jongen bleek over een groot sterrenkundig 
talent te beschikken. Zo kon hij al op 12-jarige 
leeftijd met de sextant (een nautisch navigatie-
instrument) omgaan en allerlei sterrenkundige 
berekeningen uitvoeren. Drie jaar later nam 
hij de wiskundepraktijk van zijn oom over en 
publiceerde hij een berekening van een nade-
rende zonsverduistering.

Leidse Sterrewacht
Kaiser was pas 18 jaar toen hij een aanstelling 

kreeg als ‘observator’ van de ‘Leidse Sterre-
wacht’. Zijn intellectuele doorbraak kwam op 
27-jarige leeftijd. In 1835 was voor de tweede 
keer in de geschiedenis van de sterrenkunde 
voorspeld dat de komeet van Halley bij de zon 
zou terugkeren. Met zijn publicaties hierover 
maakte Kaiser meteen naam. Hij kreeg een 
eredoctoraat en de weg naar een academische 
loopbaan lag voor hem open. Het jaar daarop 
werd hij benoemd tot lector in de sterren-
kunde én directeur van het observatorium. In 

1840 werd hij bevorderd tot buitengewoon 
hoogleraar in de wis- en natuurkunde. In die 
periode betrok hij de dienstwoning naast het 
observatorium aan het Rapenburg. Kaiser bleef 
hoogleraar-directeur tot aan zijn dood in 1872.

Somber
In de praktische sterrenkunde en de behan-

deling van instrumenten was in Nederland 
niemand zo bedreven als Kaiser. Daarbij was hij 
ook nog eens enorm vasthoudend. Maanden-
lang kon hij zich aan vrienden en huisgezin 
onttrekken, om zich volledig in te zetten ‘voor 
het volbrengen van belangrijke sterrenkundige 
waarnemingen’. Het zal de sfeer in huis geen 
goed gedaan hebben. Daarbij liet zijn gezond-
heid hem gedurende zijn hele leven in de 
steek. Broer Jan Willem schreef in zijn jeugd-
herinneringen dat hij zich vooral het beeld van 
een ‘zwak kregelig kind’ herinnerde als hij aan 
de jonge Frederik dacht. Uit bewaard gebleven 
brieven rijst een beeld op van een voortdurend 
ziek, en vooral somber mens.

Maatschappelijk aanzien
Kaiser vond het belangrijk om maatschap-

pelijk aanzien te verkrijgen. Hij had bij zijn oom 
al gezien dat academisch aanzien je ‘salonfä-
hig’ kon maken. Toen Kaiser zelf carrière had 
gemaakt, wilde hij het liefst zo snel mogelijk 
afrekenen met zijn eenvoudige komaf. Na zijn 
huwelijk in 1831 met de vijf jaar oudere Aletta 
Barkey (1803-1872) was hij er dan ook ‘ijverig 
op uit [geweest] om de leemten in zijn eerste 
opvoeding aan te vullen, en een ieder die hem 
gekend heeft, weet hoe dit hem gelukte’, aldus 
een tijdgenoot. Waarom de gemeente Den 
Haag ervoor koos om de titel ‘professor’ voor 
zijn naam te zetten (in Leiden ligt de enige 
andere Kaiserstraat van Nederland, vlakbij 
de Sterrewacht, zonder ‘professor’ ervoor) is 
onbekend. Maar het zal hem beslist deugd 
gedaan hebben.

tekst: tAmArA Andriessen  Foto: JAcques riJnsBurGer

 
Wie kent haar niet: Janny van Wasse-
rette Weimar. Op zaterdag 18 juli sloot 
zij na ruim 32 jaar voor de laatste keer de 
deur van de wassalon achter zich. Janny 
was zeer geliefd bij haar klanten en zal 
door hen ontzettend gemist worden. En 
dat missen is wederzijds.

Moeilijke beslissing
Eigenlijk zou Janny per 1 augustus stop-

pen, maar zij moest dat wegens gezond-
heidsredenen eerder doen. “Begin juli 
kreeg ik een zware longontsteking waar-
door ik in het ziekenhuis terecht kwam. 
De beslissing om eerder te stoppen was 
moeilijk, want ik wilde graag afscheid ne-
men van mijn klanten. Helaas is dat - op 
een paar na - niet gelukt.”

De leukste baas
Eind jaren tachtig kwam Janny in Was-

serette Weimar werken. “De baas waar 
ik toen voor werkte had drie zaken en hij 
vroeg of ik in zijn wasserette in de Wei-
marstraat wilde werken. Ik wist al snel 
klanten te binden, waarvan een groot 
aantal jarenlang bleef komen. Mijn baas, 
Wil Voerman, was een ontzettend fijne 
man om voor te werken. De leukste baas 
die ik gehad heb. Toen hij zijn zaken ver-
kocht vond ik dat heel erg.” Helaas ging 
de nieuwe eigenaar failliet en ging Janny 
werken in een wasserette op de Regen-
tesselaan. Ook daar had ze een leuke 
tijd. Als ze door een nieuwe eigenaar van 
Wasserette Weimar wordt gevraagd daar 
weer te komen werken, keert Janny terug 
naar de Weimarstraat. En daarmee ook 
naar haar voormalige klanten.  

Extra service
“Veel klanten ken ik al jaren. Ik heb ze 

zien trouwen en kinderen krijgen. Een 
jonge vrijgezel die wekelijks zijn wasje 
bracht, stond jaren later weer in de was-
serette, met zijn vrouw! Eén bezoeker 
was wel heel erg speciaal: buurthond 
Live kwam iedere dag een hondenkoekje 
halen dat ik achter de toonbank had lig-
gen. Ik deed mijn werk met veel plezier 
en liefde. Ik maakte met iedereen een 
praatje en ik was altijd eerlijk en correct 
tegen klanten. Ik kocht vaak wasmiddel 
voor bijvoorbeeld de zwarte of witte was. 

Dat betaalde ik uit eigen zak, ik vond het 
fijn om extra service te bieden.”

Toekomst
Het zal wennen zijn om niet meer naar 

de wasserette te gaan. Maar stilzitten zal 
Janny niet. “Ik blijf twee dagen op mijn 
twee jongste kleinkinderen passen. Ook 
staat een verhuizing in de planning om 
dichter bij mijn kinderen en hun gezin te 
kunnen zijn.”

Dankbaar
Op haar laatste werkdag werd Janny 

verwend met een bos rode rozen van de 
bakker, een mooie orchidee van een klant 
en een warme omhelzing  van de kap-
per. Ze vindt het ontzettend jammer dat 
ze niet van iedereen afscheid heeft kun-
nen nemen. Maar ze laat weten: “Ik heb 
fantastische jaren gehad met ontzettend 
lieve klanten en daar ben ik dankbaar 
voor!”

Heeft u geen gedag kunnen zeggen te-
gen Janny? Dat kan alsnog door een e-
mail te sturen naar redactie@konkreet-
nieuws.nl. Dan sturen wij uw bericht 
naar haar door.

Afscheid Janny van Wasserette Weimar

  Janny met links vriendin Anneke 

Een klant: “Janny werkte keihard 
om de vele zakken met was 

te verwerken. En was nooit te 
beroerd er eentje extra te doen. 

Ze was altijd geïnteresseerd 
in anderen, maar vertelde ook 

graag over haar kleinkinderen. En 
Janny had een duidelijke mening 

over de verpaupering van de 
Weimarstraat. In al die jaren was 

ze hét gezicht van de wasserette!”

“Veel klanten 
ken ik al jaren. 
Ik heb ze zien 

trouwen en 
kinderen 

krijgen ”

Professor Kaiser, sombere 
sterrenkundige

Straatnamen en hun naamgever

 De Professor Kaiserstraat
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In 1963 werd in Nieuw-Guinea het ge-
bied van de Papoea’s door de Indonesiërs 
bezet. 10.000 Papoea’s vluchtten, o.a. naar 
landen van het Britse Gemenebest en naar 
Nederland. Zij riepen in 1971 de onafhanke-
lijkheid van Papoea Nieuw-Guinea uit. Ook 
het gezin waartoe Simon Sapioper behoorde, 
vluchtte naar Nederland. Zijn vader zat in het 
politieke verzet en had negen keer in de gevan-
genis gezeten. In 1984 nam Simon Sapioper het 
initiatief om deze vlucht naar Nederland jaar-
lijks te herdenken.

In 1994, 10 jaar na dit initiatief, organiseerden 
de Papoea’s in Nederland een herdenking in de 
Haagse Lukaskerk. Deze duurde een paar da-
gen en bracht Papoea’s van over de hele wereld 
bij elkaar. Simon Sapioper was secretaris van 
het herdenkingscomité. Organisaties als UNPO 
(Unrepresented Nations and Peoples Organi-
zation), Amnesty International en Vluchtelin-
genwerk Nederland waren betrokken. In 1995 
werd een volgende stap gezet: de oprichting 
van de ‘Nationale Papoeavereniging ‘95 West 
Nieuw Guinea’, ter gelegenheid waarvan ook 
een herdenkingsvlag werd vervaardigd. Simon 
Sapioper werd en is nog steeds voorzitter van 
de vereniging. De heer Tan Seng Thay, zelf geen 
Papoea, maar oorspronkelijk ook afkomstig uit 
Nieuw Guinea, was een grote steun vanaf het 
eerste uur.

Papoeacultuur
De vereniging zet zich in voor het behoud en 

de promotie van de Papoeacultuur en organi-
seert culturele activiteiten zoals theater en mu-
ziek. In eerste instantie ging het vooral om het 
onderling ontmoeten van de Papoea’s in Den 
Haag, maar langzamerhand breidden de activi-
teiten zich ook uit naar Papoea’s in heel Neder-
land. En ook buiten de eigen groep: de vereni-

ging wordt geregeld gevraagd om presentaties 
over de Papoeacultuur te komen geven en zij 
neemt deel aan festivals, klimaatcongressen 
en de Nacht van de vluchteling. Daarnaast zijn 
er internationale contacten. In 2019 deden de 
Papoea’s mee aan een voetbalinterland in Den 
Haag, georganiseerd door de Confederation of 
Independent Football Associations.

Onafhankelijkheid
Een kerntaak van de vereniging is belangen-

behartiging van de Papoea’s. Zij blijven streven 
naar onafhankelijkheid van Papoea. Sapioper: 
“Wij zijn nog steeds tegen de bezetting van 
Papoea en blijven vechten voor erkenning van 
onze zelfstandigheid. Daarvoor is de vereniging 
heel belangrijk. Wij hebben toegang tot voor 
ons belangrijke internationale fora, zoals het 
Europees Parlement en de VN. Het is de kunst 

om daar door netwerken de juiste plek te vin-
den. Langzaamaan hebben we er voet aan de 
grond gekregen.”

Jubileum
Simon Sapioper is bijzonder blij met het 

Haagse keurmerk voor vrijwilligersorganisaties 
van het PEP, dat de vereniging in 2019 ontving. 
Daardoor kan hij niet alleen ondersteuning 
voor het verenigingswerk ontvangen, het voelt 
ook als een erkenning van ‘zijn’ vereniging. De 
Nationale Papoeavereniging ‘95 West Nieuw 
Guinea bestaat dit jaar 25 jaar. Vanuit het kan-
toor in buurt-en-kerkhuis Bethel in de Thomas 
Schwenckestraat denkt men na hoe aan dit ju-
bileum aandacht kan worden besteed. Door de 
coronamaatregelen is de planning daarvan op 
dit moment erg lastig. Maar zeker is dat dit jubi-
leum niet ongemerkt voorbij zal gaan.

Feestelijk bedankt! 
Bij de kassa trekt papa met getuite lippen 
een paar briefjes uit zijn portefeuille. Mama 
mag de doos in ontvangst nemen: stevige 
stappers die tegen een stootje kunnen. Ze 
zijn aan de ruime kant zodat ik er voorlopig 
mee vooruit kan. Ik wacht de transactie niet 
af maar haast me naar buiten. Ik heb het 
goed gehoord, daar nadert het pierement. 
Even later staat het in al zijn glorie voor 
Bata schoenenmagazijn.
Schetterende bazuinen, brommende fagot-
ten, schelle fluiten en tot overmaat nog 
trommen en bekkens. In de smalle straat 
resoneert een massief kabaal. Guirlandes, 
arabesken en tierelantijnen omzomen 
panelen in zoete pasteltinten waarop weel-
derige dames mij veelbelovend toelachen. 
Voor het front twee starre jonkers die met 
een scharnierend handje driftig de bel aan-
tikken die ze in het andere ophouden.
Dat mijn ouders inmiddels ook tot de toe-
schouwers behoren, merk ik pas als papa 
mij twee centen in de hand drukt en naar 
de manser duwt. Die rammelt ritmisch met 
zijn oogst aan kleingeld. “Dank u feestelijk 
jongeheer”. Een nuffige dame overtroeft mij 
met een blinkend dubbeltje dat zij zwierig 
in het mansbakje werpt. Bij een “dank u be-
leefd jongedame” blijft het niet. “Jouw ogen 
zijn als sterren in het heelal, flonkerend als 
kristal, flonkerend als kristal….” Het orgel 
schettert en de manser jubelt. De coquette 
met de kristallen ogen maakt zich schielijk 
uit de voeten maar kijkt na drie passen 
glimlachend om.
Inmiddels heeft de geperforeerde leporello 
zich na zijn reis door de ingewanden van 
het orgel als een harmonica opgevouwen. 
In daverende stilte buigen draaier en man-
ser zich over het geborchte der draaiboeken 
om de nodige magische handelingen te 
verrichten. Ik neem waar dat de draaier 
omzichtig een vierkante fles tevoorschijn 
brengt waaruit beide mannen met de 
rug naar de omstanders een snelle teug 
nemen. Daarna gaat het weer los met alle 
registers open. De draaier wentelt het wiel 
en de manser danst met gespreide armen 
zijn publiek tegemoet. “Jajem jajem jajem 
moet er zijn, jajem jajem jajem moet er 
zijn, we nemen er een, we nemen er twee, 
we nemen er drie, we nemen er vie ie ier...” 
Mijn vader neemt mij bij de hand en zet 
er gelijk stevig de pas in. De zanger is vast 
niet op les geweest bij Cornélie van Zanten, 
maar klinkt luid en krachtig genoeg zodat 
de apotheose mij nog bereikt: “En als er dan 
geen jajem is dan nemen we maar bier.”
Welgemoed huppel ik met mijn ouders 
mee. Het gaat de goede kant op want aan 
het eind van de straat weet ik ijssalon Mari-
nello. Daar wachten mij ongetwijfeld twee 
bolletjes naar keuze. Ik neem mij voor om 
deze keer feestelijk te bedanken.

Bert de Croon

C
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tekst: redActie  Foto/AFBeeldinG: de Groene reGentes 

Coöperatie Haags Opgewekt (HO) is een 
initiatief van de Groene Regentes. Coöpera-
tie HO heeft als eerste zonnedak het dak van 
theater De Nieuwe Regentes met zonnepa-
nelen belegd. Dit zonnedak is sinds september 
2018 operationeel. De coöperatie zit niet stil en 
blijft op zoek naar nieuwe daken in de wijk.

Het afvalbrengstation aan de  
Uitenhagestraat

Dit gebouw is van de gemeente en wordt 
gebruikt door de dienst HMS (Haagse Milieu 
Services). Het dak heeft een zogenaamde 
zaagtandconstructie en kent tien kleinere 
daken. Vier van die daken zijn al belegd met 
zonnepanelen van de gemeente. Onze coöpe-
ratie Haags Opgewekt is van plan om zonnepa-
nelen op de zes andere daken te leggen. Op dit 
moment is de inschatting dat er ruimte is voor 
ongeveer 378 zonnepanelen.

Het dak van de  
Uniper Energiecentrale

Er wordt al langere tijd met de directie van 
Uniper gesproken over het plaatsen van zon-
nepanelen. Er is nog geen formeel akkoord 
gegeven, dus alles is nog onder voorbehoud. 
Het zou een prachtig resultaat zijn als een lo-
kale coöperatie als Haags Opgewekt zonnepa-
nelen mag leggen op het dak van een bedrijf 
in de eigen wijk. Op die manier wil Uniper 
iets terugdoen voor de wijk. Uniper ziet dit als 
onderdeel van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en wil hiermee ook een bijdrage 
leveren aan de energietransitie in Den Haag.

Het zou een enorme steun zijn voor de 
burgerparticipatie in onze wijk. Naar schatting 
passen er op dit dak 520 zonnepanelen.

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie kunt u de BLOGpost 

van de Groene Regentes lezen:  
haagsopgewekt.blogspot.com/2020/07/
nieuwe-collectieve-zonnedaken.html 

Nieuwe zonnedaken in de wijk

 Het afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat

 Het dak van de Uniper Energiecentrale

 Simon Sapioper

Papoea Vereniging viert in 2020 haar 
25-jarige bestaan
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tekst: AAd VAn schie Foto: Piet Vernimmen 

 
Eind 2019 begonnen de voorbereidende 
werkzaamheden aan de vernieuwing van 
de kade. Er verschenen regelmatig bootjes en 
drijvende platforms van het bedrijf Wallaard 
uit Noordeloos. In 2020 werd de fundering op 
houten palen vervangen door een onderlaag 
van betonnen palen en staal als nieuwe basis 
voor de kademuur. Voor de bouwvakvakantie 
2020 moest het werk opgeleverd worden, dus 
dat was hard doorpezen.

De eerste laag van de nieuwe kademuur 
bestaat uit het precies stapelen van de oude 
basaltblokken. Dit is het gespecialiseerde 
handwerk van de steenzetter. Basalt is niet meer 
te krijgen en omdat het bijna onverslijtbaar is, is 
hergebruik logisch. De steenzetter staat in het 
water, zoekt de juiste blokken uit van gemiddeld 
25 kilo zwaar en stapelt. Daarna kan de nieuwe 
muur verder opgetrokken worden.

Het verhaal van de steenzetter
Piet de Vos, geboren in 1947 in Giessendam, 

is de steenzetter bij dit project. Als dertienja-
rige schoolverlater ging hij met zijn vader, ook 
steenzetter, als leerjongen op karwei. Hij kreeg 
het werk al snel in de vingers. Een grote klus 
was in 1963 het kadewerk voor de Zuidelijke 
Flevopolder onder leiding van de Directie 
Zuiderzeewerken. Piet verdiende al snel boven 
zijn basissalaris een toeslag van 100 procent. 

Daarvan kocht hij een huisje, dat hij nu nog 
heeft. Mooi werk was dat, van ’s morgens vroeg 
tot zes uur ’s avonds, en de nacht bracht hij 
door in een keet op een kunstmatig eilandje. 
Fabelachtige uitzichten en werken met de 
getijden mee.

Zuinig op je lijf
In 1968 startte hij met zijn broer een eigen 

bedrijf, dat tot op heden bestaat. Daarnaast 
deed hij in zijn vrije tijd alsnog de mavo en 
havo en studeerde bij het LOI af in Weg- en Wa-
terbouw. Eventueel, om gezondheidsredenen 
bijvoorbeeld, zou hij dan ook les kunnen gaan 
geven. Dat bleek niet nodig. Op een aanval 
van spit en een kortdurende hernia na, heeft 
hij zijn werk altijd goed kunnen uitvoeren. Hij 
voelt zich op zijn 73ste nog in goede conditie, 
maar let wel: je moet zuinig zijn op je lijf. Zes 
uur werken per dag, op tijd rusten en nooit 
werken als het regent! Zo staat het overigens 
ook in de cao. Piet toont foto’s van een aantal 
gedenkwaardige werken die hij verricht heeft. 
Onlangs herstelde hij nog een door een aanva-
ring beschadigde dijk bij Schoonhoven.

Hoe verder
“Mijn broer is in 2005 gestopt, maar ik ga 

door zolang ik me goed voel, al leg ik me niet 
vast op langjarige contracten. Meestal doe ik 
het werk aan dijken, zoals in de Rotterdamse 
haven, waar ik al heel lang werk. Daar hebben 

ze alleen al 200 km kade te onderhouden. Dit 
werk onder water aan de Suezkademuur, die 
op 45 graden staat, is vrij uitzonderlijk voor mij. 
Mijn leven lang voel ik me een vrije vogel als ik 
aan het werk ben: de uitzichten, de geuren. Je 
ruikt dingen die je in de stad niet meer op kan 
snuiven.” Piet heeft vier kinderen waaronder 
drie zonen. Die hebben allemaal gestudeerd. 

Hij betaalde het collegegeld, maar in de 
vakanties moesten de jongens bij hem werken: 
“Blokjes (sixpacks) krijgen en bruin worden”. Hij 
woont nog steeds in Giessendam “tussen de 
stenen”, zoals hij dat noemt. Aan de Suezkade 
maakt hij tien meter per dag. Een leuke klus 
voor een routinier als hij. “Daarna zien we wel 
weer.”

Vernieuwing kademuur Suezkade
Het verhaal van de steenzetter

tekst: redActie  Foto: Frits rotteVeel

Je ziet ze steeds vaker in de buurt: vo-
gels, vlinders, bijen, hommels. Vooral 
deze zomer genieten we volop van al-
les wat Bloeiend Beeklaan in de herfst 
geplant heeft op de Beeklaan en in de 
zijstraten. Ineens staat de buurt vol tulpen, 
blauwe druifjes, dahlia’s en andere geurende 
en kleurende planten.

Op vrijdag 3 juli was het feest op de 
Beeklaan te midden van deze groene pracht. 

Wethouder Van Asten kwam samen met de 
vrijwilligers van Bloeiend Beeklaan de Gulden 
Klinker instraten. Er waren hapjes en drankjes 
en lovende woorden van de wethouder over 
de jarenlange verbeteringen die Bloeiend 
Beeklaan de straat heeft gebracht.

Gewapend met gieters, handschoenen en 
schepjes gaat Bloeiend Beeklaan verder met 
graven, spitten en planten. Heb jij daar ook zin 
in? Stuur een bericht naar bloeiendbeeklaan@
gmail.com, en doe de volgende keer ook mee.

Gulden Klinker voor Bloeiend Beeklaan
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tekst en Foto: AnnemArie PiersmAn

Wie bij Vishnu Nagar naar binnen loopt, 
waant zich even in een andere wereld. 
Kleurrijke beelden van hindoegoden, 
muren bekleed met bloemen, Indiase 
muziek, een waterval en de geur van wie-
rook. Het is de winkel van de 27-jarige Akash 
Anroedh, speciaal gericht op de Indiase en Su-
rinaamse Hindoestaanse doelgroep. “Het is een 
beetje little India.”

Feesten en rituelen
“Vier jaar geleden overleed mijn vader”, ver-

telt Akash. “Volgens het hindoeïsme moet je 
dan een heel jaar rouwen. Daar horen allerlei 
rituelen bij. Maar het was lastig om de juiste 
spullen daarvoor te krijgen. Zo ben ik op het 
idee gekomen om een winkel te beginnen met 
alles wat nodig is voor Hindoestaanse feesten 
en rituelen. Per jaar vieren Hindoestanen wel 
zo’n 20 feestdagen. Zoals Divali, het lichtjes-
feest, en Holi Phagwa, het poederfeest. En dan 
heb je nog de geboortes en trouwerijen.” In 
2017 opende Akash een kleine winkel in Rot-
terdam. Dat werd een succes. Eind vorig jaar 

opende hij zijn tweede winkel, aan de Regen-
tesselaan 235-237 in Den Haag.

Fabrieken in India
Drie keer per jaar reist Akash naar India om 

producten te kopen voor zijn winkels. “Ik laat 
alles zelf maken in fabrieken, afgestemd op de 
smaak van de mensen in Nederland. Die smaak 
is net wat ingetogener dan in India. Het moet 
wel in het interieur passen.” Rond feestdagen is 
het druk. Dan komen mensen uit heel Neder-
land hun spulletjes kopen, en zelfs uit Duits-
land en België. De winkel wordt dan feestelijk 
ingericht, er is live muziek en er zijn hapjes en 
drankjes, al kan dat nu even niet vanwege co-
rona. “Ook mensen die in India op vakantie zijn 
geweest komen hier graag. Die lopen dan rond, 
en zeggen: ‘Zo was het ook in India’.”

Alles voor Hindoestaanse feesten en rituelen

Vishnu Nagar: religieuze hindoewinkel 
“Per jaar vieren 

Hindoestanen wel 
zo’n 20 feestdagen”

ONDERNMEN IN DE WIJK

tekst en Foto: AnnemArie PiersmAn

Anderhalf jaar twijfelden ze of ze voor 
zichzelf zouden beginnen. Hadden ze 
eindelijk de knoop doorgehakt, breekt de 
coronacrisis uit. Het overkwam Ingrid van den 
Heetkamp en Maria Moisidou, eigenaars van 
Kitty’s corner aan de Valkenboslaan 23. Ingrid 
had net haar baan opgezegd. Gelukkig mocht 
ze nog wat langer blijven. In mei begonnen ze 
met opknappen van hun eigen zaak. Op 1 juni 
gingen ze open, tot blijdschap van de buurt: 
“We hebben al een paar vaste klanten.”

Vakantiegevoel
Kitty’s corner is de droom van Ingrid en Maria. 

De vriendinnen kennen elkaar al 25 jaar. Maria 
is half Grieks, Ingrid heeft in een Spaans restau-
rant gewerkt en de kokkin is Italiaans. Mediter-
raans eten is de verbindende factor. Ingrid: “We 
serveren nu nog vooral Italiaanse gerechten. 
Maar we willen ook Griekse en Spaanse ge-
rechten op de kaart. Een lekkere souvlaki. Of 
een heerlijke paella.” Kokkin Patricia komt uit 
de streek Ligurië in Noord-Italië. “Zoals zij hier 

kookt, kookt ze thuis ook”, vertelt Ingrid. “Echte 
home cooking. Geen opsmuk, maar pure en 
eerlijke smaken. Het eten wordt zoveel moge-
lijk vers bereid.” Géén voorgekookte pasta dus, 
benadrukt kokkin Patricia. “Bij ons kun je écht 
Italiaans eten.”

Hemelse tiramisu
Ingrid: “Ons eten brengt je terug naar het Ita-

lië van je vakantie. Eén gast komt steeds terug 
voor onze pasta met knoflook en peper. Een 
heel simpel gerechtje, maar precies zoals hij 
het in Italië had gegeten. En de tiramisu van 
Patricia vindt iedereen hemels.” Die positieve 
reacties vindt Ingrid het leukste van haar werk. 
“Hoe gelukkig ik daar wel niet van kan worden.” 
Soms vragen mensen om iets te maken dat ze 
op vakantie hebben gegeten, en dan doen ze 
dat. Thuisblijven en toch een vakantiegevoel 
krijgen: bij Kitty’s corner kan het.

Huiselijk geluk op een bordje

Kitty’s corner: mediterraans buurtrestaurant 
“Geen opsmuk, maar 

pure en eerlijke 
smaken”

Introductie Haghe Blond 
in De Prael
tekst: AAd VAn schie  Foto: JAcques riJnsBurGer 
 

Het is zover: brouwerij De Prael heeft haar eerste ei-
gen bier gebrouwen met de illustere naam ‘Haghe 
Blond’. Wethouder Bert van Alphen van Sociale 
Zaken lanceerde op donderdag 16 juli samen met 

de verse Haagse nachtburgemeester Pat Smith dit 
nieuwe product in een gezellig volle De Prael.
We spraken met operationeel directeur Jan 
Koppen over hoe blij  ‘zijn’  mensen zijn om weer 
aan de slag te zijn in de onderneming. De lock-
down was voor een aantal personeelsleden een  
moeilijke periode en soms moesten de mensen 
via huisbezoeken wat opgemonterd worden.
We spraken ook een werkneemster die net vijf 

dagen aan de slag was. Ze vindt het fijn, maar 
ook heel spannend. Ze struikelde bijna met 
twee volle glazen Haghe Blond over de drem-
pel, maar dat liep gelukkig nog net goed af.
Nu zijn dus eindelijk deze sociale bierbrouwers 
van De Prael aan de gang gegaan. Op naar het 
volgende eigen brouwsel. Proost met dit pit-
tige biertje op een historisch moment in het 
bestaan van De Prael.
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070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

.

4.7 op Google

Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700
www.houtwinkelzaag.nl | www.cncdenhaag.nl

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk.Zaagservice & CNC Freeswerk.Maatwerk Specialist.Doe Het Zelf Artikelen

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog 

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

JACO KOEVOET

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet 

verder kan!

LOOPBAANCOACHING
Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht 

bij je past en hoe je daar voor gaat!

MOBIEL 06 204 33 947   EMAIL JACO@DEREISGEZEL.NL   WEBSITE WWW.DEREISGEZEL.NL

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

• Zumba, bbb, bootcamp,
   Pilates mat + reformer lessen,

   step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

• 
• kleine groepen/persoonlijke aandacht
• gratis kinderopvang
• eerlijke prijzen 
• lessen voor elk niveau
• english spoken!

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl www.notariskantoorpost.nl

Het kantoor voor alle werkzaamheden op notarieel gebied,
ook voor estateplanning.

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg
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.Altĳd een passende oplossing.Kies een Style die bĳ je past.Meet & Montage Service.20 jaar Garantie

Laan van Meerdervoort 258
070-3452700

www.houtwinkelzaag.nl/raffito
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance)
Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192: 
0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt 
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148: 070-2052660 
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeek-
dwarsstraat 218. Open zaterdags van 
13.30 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148: 
070-205 26 60

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor 
meldingen en klachten over milieu, ge-
luid, stank, ongedierte, openbare straat, 
riolering, straatverlichting etc: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47 

Cultuur en agenda
sAmenstellinG: Anneke de GrAAF

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

NEST - A FAIR SHARE OF UTOPIA 

Tentoonstelling@Nest en CBK Zuidoost 3 
sep – 22 nov 2020
‘Als je vandaag zou sterven en één genera-
tie later terugkeert, in welke wereld zou je 
dan geboren willen worden, ongeacht waar 
of wie je bent?’ Dat is de vraag die aan de 
kunstenaars van de groepstentoonstelling 
‘A Fair Share of Utopia’ is gesteld. Voor deze 
tentoonstelling is Nest de samenwerking 
aangegaan met de Amsterdamse kunstin-
stelling CBK Zuidoost; een tweeluik dus. Een 
groep kunstenaars afkomstig uit verschil-
lende plekken van de wereld maakt nieuwe 
werken, waarin ze deze vraag proberen te 
beantwoorden. Zie www.nestruimte.nl

NEST - VERWEND NEST

Kinderworkshops, 1x per maand
Ben jij tussen de 6 en de 12 jaar? Dan nodigt 
Nest je uit om Verwend Nest te worden en he-
dendaagse beeldende kunst te komen ontdek-
ken. Voor maar € 60,- per jaar doe je één keer 
per maand op woensdagmiddag met andere 
kinderen mee aan een workshop. Tijdens deze 
workshop bekijk je eerst samen met een Nest-
docent de tentoonstelling, hierna ga je aan 
de slag met wat je gezien hebt en maak je een 
eigen bouwwerk, sculptuur, schilderij of te-
kening. De eerste keer mag je gratis meedoen 
om te zien of je het leuk vindt! Meer info, 
mail naar info@nestruimte.nl.

NEST - WAT NIET IS MAAR KAN ZIJN  

Publicatie, verkrijgbaar vanaf 3 september
Bij de tentoonstelling ‘A Fair Share of Uto-
pia’ in Nest verschijnt een verhalenbundel: 
‘Wat Niet Is Maar Kan Zijn’. Daarin verken-
nen tien schrijvers en negen kunstenaars 
of het mogelijk is hun eigen belangen opzij 
te zetten voor een betere wereld voor vol-
gende generaties. 
Met teksten van: Michelle Alexander, René 
ten Bos, Dean Bowen, Sander Donkers, Cla-
rice Gargard, Sisonke Msimang, Rashid No-
vaire, Vamba Sherif, Jan van de Venis en 
Louwrien Wijers. Kosten €15,-. Te verkrij-
gen bij Nest en via www.nestruimte.nl.

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

GALERIE PAPER ART & DESIGN

Tentoonstelling Vonk van Geluk, tot en met 
3 oktober 2020
Werken en installaties van Ilse Pierard (B) 
en Gabi Rets (NL): met alledaags én bijzon-
der papier vertellen ze op hun eigen manier 
over het leven. 
Gabi Rets speelt met alledaags papier. Ge-
scheurde en verlijmde kranten vormen luch-
tige lijnconstructies die hun eigen schaduw 
werpen. Voor de galerieruimte heeft Rets 
twee nieuwe series gemaakt, houders en 
toeschouwers, waarin naast het spel met 
materiaal en structuur ook kleur een rol 
krijgt toebedeeld. 

Binnenuit Festival Den Haag: uit is 
binnen dit jaar!

Het cultuurseizoen wordt afgetrapt op vrij-
dag 4 tot en met zondag 6 september tijdens 
het BinnenUIT Festival Den Haag. Een speci-
ale editie van het festival, dit jaar niet op het 
Lange Voorhout, maar in huis bij de culturele 
instellingen.

Drie dagen lang dompelt Den Haag zich 
onder in theater, dans, beeldende kunst, mu-
ziek en performances. Zoals de naam verraadt 
vindt het BinnenUIT Festival plaats in cultu-
rele instellingen. Theaters, podia en andere 
instellingen houden open huis om op die ma-
nier de coronarichtlijnen nauwkeurig te kun-
nen volgen. Op vrijdag, zaterdag en zondag 
kunnen bezoekers door heel Den Haag ken-
nismaken met de locaties en het aanbod voor 
het nieuwe seizoen.

Het volledige programma van de deelne-
mende instellingen wordt bekend gemaakt 
op de website van het festival. In verband met 
de coronamaatregelen is het noodzakelijk 
om een bezoek van te voren te boeken. Om 
bezoekers een handje te helpen, kunnen zij 
op een plattegrond van Den Haag zien waar 

zij kunnen genieten van kunst en cultuur. Zo 
kunnen bezoekers bijvoorbeeld vertrouwde 
theaters combineren met verrassende kunst-
centra, of ontdekken wat er in de eigen wijk 
allemaal te doen is. Een greep uit het aanbod: 
Lonneke van Leth danst in De Nieuwe Regen-
tes en De Dutch Don’t Dance Division laat in 
haar studio zien hoe de prachtige voorstellin-
gen tot stand komen.

Naast de nieuwe opzet van het UIT Festi-
val, zijn er ook volop vertrouwde elementen 
te vinden. Traditiegetrouw trappen de Cul-
tuurankers af op vrijdagavond. Ook kunnen 
bezoekers tegen scherpe prijzen tickets ko-
pen. Wie liever zelf creatief bezig is, kan een 
bezoek brengen aan de Online Cultuurmarkt. 
Kunstcentra, amateurgezelschappen en mu-
ziekscholen presenteren zich hier en laten 
zien welke cursussen en workshops worden 
aangeboden.  uitfestivaldenhaag.nl

Indooreditie 
UIT Festival 
Den Haag 
opent nieuwe 
cultuurseizoen

llse Pierard richt zich in haar artistieke pa-
pierwerken op de geabstraheerde vorm van 
een cel, de basis en de kleinste eenheid van 
het leven. In haar werkproces verkent ze 
een breed scala aan alledaags verpakkings-
materiaal, transparant papier, zijdepapier, 
metaalfolie of cellofaan. 
Weimarstraat 56; www.paperartanddesign.nl
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13 september

Open  
Monumentendagen

Laat je onderdompelen!

17 september & 
30 oktober

AUGUSTUS, SEPTEMBER & OKTOBER

9 oktober

De Grote Harry 
Bannink Podcast 

on Tour
Nederlandse liedkunst

DNR SERIES
Ukkieconcerten | Peuters op muzikale ontdekkingsreis 
Iedere woensdagochtend 

Peuterdans | Springen, swingen en vrij bewegen voor de allerkleinsten 
Iedere vrijdagochtend

DNR Filmclub | Uniek filmprogramma, met iedere maand een ander thema   
Iedere donderdagavond  

El Pub Flamenco | De plek om hedendaagse flamenco te beleven  
Eens in de maand op vrijdagavond 

DNR Bluesclub | Live blues muziek   
Eens in de maand op vrijdagavond

Klassiek in ‘t Ketelhuis | Kamermuziek van internationale allure  
Eens in de maand op zondagochtend

Workshops | Kom meedoen en meemaken!  
Samen met partners bieden we van alles aan. 

Kijk voor actuele informatie over veiligheid  
en programma’s op onze website.

4 & 6 september

SEIZOENSOPENING
Voorstellingsroute en actuele buurtthema’s

AUGUSTUS
14 | ZomerZout Festival | Tess et les Moutons

21 | ZomerZout Festival | Tim Akkerman
28 | ZomerZout Festival | Aleksandra Popovska & Zoli Soos

SEPTEMBER
4 | Seizoensopening | Korte en krachtige corona-proof cocktail 
6 | Seizoensopeningsgesprek | Creatieve oplossingen voor actuele thema’s 
12 | 10xDaan=Moed! (4+) | Durf jij dapper in het diepe te springen? 
13 | Open Monumentendag | Rondleidingen door ons historische pand 
18 | El Pub Flamenco | De plek om hedendaagse flamenco te beleven

OKTOBER
2 | DNR Bluesclub | Live bluesmuziek vanuit het hart 
3 | Spotlight Romania | Film en meer uit hedendaags Roemenië o.v.b. 
9 | De Grote Harry Bannink Podcast on Tour | Nederlandse liedkunst 
11 | Fluisterstad (2+) | Muzikaal sprookje over het vinden van je plek 
16 | Nachtlicht | Ontdek de nacht met Mike Boddé
21 t/m 23 | De Betovering | Internationaal kunstfestival voor kinderen
30 | El Pub Flamenco | De plek om hedendaagse flamenco te beleven
31/10 & 1/11 | Film: Tuvalu | Met live muziek van bont gezelschap

11 oktober

EL PUB FLAMENCO

FLUISTERSTAD (2+)
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www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt 


