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“Wij hebben besloten iets te doen”

Zaterdag 12 januari was de feestelijk onthulling van het kunstwerk
dat Margriet Snaterse voor de wijkbewoners van de Kepplerstraat en
de Noorderbeekdwarsstraat onlangs maakte. Het saaie hoekpand
met dichtgetimmerde ramen is nu een plek van waaruit dieren en

vrolijk spelende kinderen de straat inkijken. Wetenschapper Keppler
zelf is ook afgebeeld. Op 12 januari was er champagne voor de
buurtbewoners. Ook kunstenares Margiet en Marije Mostert van
D66 waren erbij aanwezig. Lees verder op pagina 11.

Buurtwinkel
Wij Weimar is
open

tekst: Aad van Schie foto: John Martienus

Op 17 januari opende burgemeester
Krikke met het onthullen van het logo
de nieuwe buurtwinkel Wij Weimar. Het
pand ligt aan de Noorderbeekdwarsstraat 218/hoek Weimarstraat. Wij Weimar is een initiatief van de Stichting Buurteigenaren Valkenbos & Regentes (Bev&r).
Dankzij ruimhartige steun van het Stadsdeel Segbroek kunnen vanuit dit pand allerlei organisaties en initiatieven uit de
buurt hun activiteiten ontplooien.

Verbeteren van de winkelstraat

Wij Weimar wil een positieve uitstraling
hebben naar de buurt en de Weimarstraat
zelf. Zij streeft in samenwerking met winkeliers en gemeente naar het realiseren
van een beter winkelbestand via stevig
winkelstraatmanagement en branchering,
meer variatie in winkels. Dat is wel iets van
lange adem, maar elke stap telt.

Vaste en incidentele gebruikers

Buurtgroepen kunnen tegen vergoeding

Burgemeester Krikke opent pand Wij Weimar
gebruik maken van het pand. Duurzaam
Den Haag en De Groene Regentes zijn inmiddels al vaste gebruikers en met andere
clubs vinden gesprekken plaats. Incidenteel gebruik van de ruimte kan uiteraard
ook, als het maar past binnen de buurtfilosofie van de initiatiefnemers. Diverse clubs
willen ook regulier vergaderen in het pand
en de Buurtkrant KonkreetNieuws is inmiddels verhuisd van Bethel naar de Weimarstraat. In de winkel zullen ook kleine

exposities gehouden worden. Fotografe
uit de wijk PIEK doet hier met een fraaie
serie foto’s van boksers de aftrap. Wellicht
worden er in de toekomst ook kleine optredens georganiseerd.

Buurt VVV

Wij Weimar wil op weg naar een Buurt
VVV: met wijkwandelingen vanuit dit pand
en informatie voor oude en nieuwe bewoners.

De winkel wil een ideeënbank, een inspiratiebron zijn voor bewoners die plannen
hebben om hun buurt te verbeteren.
Voorlopig is de winkel elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur open voor iedereen. De organisatie is op zoek naar meedenkers, gastheren/gastvrouwen en naar
kunstenaars die iets te bieden hebben.
Meld u in de winkel of stuur een mail naar
info@wijweimar.nl.
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VAN DE REDACTIE

D

at hebben we geweten! Een special over wonen in ReVa maken is ongelooflijk
ingewikkeld. Maar een actueler onderwerp is niet te bedenken. De kranten
staan vol met artikelen over de vastgelopen woningmarkt. Dus wat meer inzicht geven in wat er in onze wijk gebeurt is dan wel het minste wat we kunnen doen.
tekst: Aad van Schie

Meer mensen moeten de schaarse
ruimte delen
ReVa is een populaire woonwijk. Kijk je naar de
wooncijfers dan valt op dat er veel jonge mensen wonen, maar ook relatief weinig gezinnen.
De woondichtheid is gigantisch en neemt vooral
door de toename van dure en meestal kleine
huurappartementen en van kamerverhuur nog
steeds toe. De schaarste aan ruimte voor groen,
parkeren van auto’s en fietsen moet gedeeld
worden door steeds meer mensen.
De prijzen van koopwoningen stijgen de
pan uit en beleggers kopen in Den Haag 20%
van de huizen op. Een van onze redactieleden
constateerde: “We zouden ons eigen huis nu
niet meer kunnen aanschaffen.” Vanuit de
lokale politiek gaan stemmen op om weer een
vorm van woonvergunning in te voeren en een
zelfbewoningsplicht. Dat kan lucht geven in
die overspannen woningmarkt. Maar het werkt
natuurlijk pas op termijn.

De invloed van de burger
Wij besteden in deze krant aandacht aan
de in onze ogen te beperkte invloed van de
burger op wat er in zijn omgeving gebeurt. We
interviewen de gebiedsregisseur van Segbroek

over haar rol en die van andere spelers in de
gemeente. Hoe kan het beter worden met de
nieuwe Omgevingswet? We praten met een
wijkmakelaar over de koop/verkoopmarkt en
met een projectmanager van de sociale verhuurder Staedion over de huurwoningen en de
verduurzaming daarvan in de nabije toekomst.

Hoe niet en hoe misschien wel
Het dossier De Perponcherstraat zetten
we voort als voorbeeld van hoe het niet zou
moeten in de buurt. Maar we hebben ook een
positief verhaal over de transformatie van ons
oude postkantoor in betaalbare en duurzame
appartementen voor starters. En hoe zit
het met die woningsplitsing die nog steeds
doorgaat, dit ondanks de beperkingen van het
jongste Bestemmingsplan ReVa?

Even doorbijten
Een aantal artikelen over het wonen is
ongebruikelijk lang, maar we hopen dat u
er de tijd voor neemt. Natuurlijk hebben we,
zoals gebruikelijk, artikelen over ondernemers
en over culturele zaken. Wat gebeurt er in
die Electriciteitsfabriek eigenlijk en hoe is die
lange Laan van Meerdervoort ontstaan, zijn
intrigerende vragen die we beantwoorden. Het
einde van Sociëteit Engels en de verhuizing

Adverteren?
www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

“

We zouden
ons eigen huis nu
niet meer kunnen
aanschaffen

”

van de Regentenkamer naar Het Koorenhuis
verdienen ook aandacht.

KonkreetNieuws is verhuisd

De krant verhuist ook overigens, zoals in het
artikel over de buurtwinkel van Wij Weimar
staat. Na vier jaar plezierige huisvesting in
Buurt- en Kerkhuis Bethel gaan we naar dat
winkelpand in de Weimarstraat, meer in
het hart van de wijk. Meebewegen met de
ontwikkelingen in de buurt met behoud van
redactionele onafhankelijkheid.

Oproep
Onze gewaardeerde redacteur Ed Vervoorn
gaat op zoek naar nieuwe uitdagingen en
zal de redactie jammer genoeg verlaten. Ed
schreef -vanaf het begin van de vernieuwde
KonkreetNieuws- vooral over culturele instellingen, activiteiten en personen in de wijk en
publiceerde als geen ander schitterende interviews. Wij, èn de lezers, zullen zijn deskundige
en enthousiaste bijdragen missen. Daarnaast
was Ed ook de webredacteur van KonkreetNieuws. Wie voelt zich geroepen om de taak
van webredacteur op zich te nemen? En ja, de
economisch redacteur is er ook nog niet. Dus
kom maar op!

De volgende nummers van
KonkreetNieuws
verschijnen 16 april, 25 juni,
20 augustus, 15 oktober, 10 december

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl

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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BEWONERSINITIATIEF

“

Je loopt langs
een mooi pand,
en dan zou je wel
willen weten wat
daar vroeger in
zat

Vervoer en
begeleiding voor
senioren (60+) in
Segbroek

”
Presentatie

Tegelweetjes
Op vrijdagmiddag 12 januari deed wethouder Van Asten, die cultuur én onze wijk in zijn portefeuille heeft, op het Koningsplein de aftrap van het project Tegelweetjes. Een initiatief van
Myrthe Cools, waarmee de bewoners van ReVa met behulp van QR-codes op de stoeptegels
interessante wetenswaardigheden over de buurt kunnen oproepen.
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Voor de gelegenheid was er een strakke
mobiele Kaldi-coffeebar ingehuurd en
Myrthe trakteerde op gebak. Het enthousiasme was groot, en terecht, want het initiatief is voor alle bewoners van ReVa leuk
en informatief.

Wat zat hier vroeger?

Myrthe: “Je loopt elke dag langs een mooi
pand, en dan zou je wel willen weten wat
daar vroeger in zat. Je ziet de nieuwbouw
op het Regentesseplein en vraagt je af wat
daar vroeger stond. Je wilt weten wanneer bepaalde huizen hier in de buurt zijn
gebouwd. Of waarom is deze straat zo genoemd? Ik dacht dat het wel leuk zou zijn
om dergelijke antwoorden met QR-codes

Door Erik van Schaaik

aan te geven en het leek me dat de gemeente dit idee misschien wel kon oppakken!”

50 tegels

Dat laatste is nu inderdaad gebeurd. Samen met Myrthe en alle mensen die Tegelweetjes hebben aangeleverd, heeft de
gemeente ervoor gezorgd dat er nu wel 50
witte QR-tegels liggen in ReVa. De wethouder is er blij mee en feliciteert Myrthe met
dit project. En er mogen nog meer Tegelweetjes bij komen van hem. Ook een mooi
initiatief om naar andere wijken van Den
Haag uit te breiden.

Tegelweetje Koningsplein

Als aftrap scant de wethouder de QRcode van het Tegelweetje op het Koningsplein en leest voor:

“Het achter de duinen gelegen Den Haag
was in de belle epoque een chique stad die
moest wennen aan de nieuwe grote volkswijken, die in ras tempo verschenen op de
omliggende veengronden. De bewoners van
de nieuwe wijken werden spottend ‘veenbewoners’ en ‘Hagenezen’ genoemd, terwijl
de Hagenaars die vanouds de hoger gelegen
zandgronden bewoonden, zich beschouwden als de beter gesitueerden. Gewoonlijk
hanteert men nu de Laan van Meerdervoort
als grens tussen de zand- en veenbewoners,
ongeacht de ondergrond van de bebouwing.
Bron: Martin van Wallenburg”
Wie wil weten waar de andere Tegelweetjes liggen, kan dit vinden op www.tegelweetjes.nl. Daar kun je ook nieuwe Tegelweetjes aanleveren!

Vrijwilligers rijden en begeleiden
buurtbewoners
Bent u 60 jaar of ouder en kunt u door
mobiliteitsproblemen niet meer zelfstandig reizen met het openbaar vervoer,
de wijkbus of de taxibus? Denk dan eens
aan Begeleiden en Rijden Segbroek. Via
deze dienst rijden vrijwillige chauffeurs
senioren met hun eigen auto naar afspraken in of buiten het stadsdeel. Bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbezoek,
de kapper, de opticien, een activiteit in
de buurt of familiebezoek. Inmiddels
maken zo’n 180 bewoners uit Segbroek
gebruik van deze dienst.
Wilt u of een familielid gebruik maken
van deze dienst, belt u dan voor meer
informatie of aanmelding naar ons telefoonteam. Het telefoonteam is elke
ochtend tussen 09.00 uur en 11.00 uur
bereikbaar via toestel 070-3364716 of
per mail: bersegbroek@xtra.nl

Zelf chauffeur worden?
Dat kan natuurlijk ook. Heeft u interesse,
neem dan contact op met: s.menken@
voorwelzijn.nl, tel. 070-2052480.

De Buurtschuur

De Buurtschuur (zie ook het decembernummer van KonkreetNieuws) voor onze wijk is
sinds kort gevestigd aan de Boylestraat 20
bij Stichting Eekta.
Heb je tijd en zin om vrijwilliger te worden?
Ben je handig? Er zijn taken genoeg: de
ruimte onderhouden, gereedschap inventariseren, opknappen, repareren, de administratie bijhouden enz. Als je geen ‘klusser’
bent, kun je ook op een andere manier helpen!
Heb je gereedschap wat je niet meer gebruikt? Of ken je iemand die nog wat ‘op de
plank’ heeft liggen? Geweldig wanneer je
gereedschap wilt schenken aan De Buurtschuur! Neem contact op met Jeroen Boon:
boon.je@gmail.com
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Familie & Recht

KUNST IN DE WIJK

Valentijn

nodigend ook, met die armgebaren. Alsof ie
ons een grap vertelt, alsof hij ons meeneemt
in zijn verhaal. Maar De Jong zou De Jong niet
zijn als er niet iets vreemds was: het nogal fors
uitgevallen hoofd is een samenraapsel van de
koppen van Willem Dafoe (van Shadow of the
Vampire) en van Klaus Kinski, de acteur die
in de films van Herzog altijd de rollen krijgt
waar hij eindigt in razernij en wanhoop. Allesbehalve de vriendelijke nar. Allesbehalve de
goedmoedige aluminium beelden, de Grosse
Geister, van Thomas Schütte, waar ze ook wel
iets van weg hebben.

tekst: Ien Ubaghs, familierechtadvocaat/mediator

De liefde
Het is bijna Valentijnsdag. De dag waarop
stiekem verliefden dan wel bestaande geliefden elkaar verwennen met cadeaus of
bloemen.
Alle reden om stil te staan bij de liefde en de
relaties die hieruit voortvloeien.
Ach, de grote liefde… Die heerlijke liefde
kent te veel gezichten, te veel verschijningsvormen om in één vorm te gieten.
In mijn praktijk zie ik hoe mensen zich op
verschillende manieren met elkaar verbinden.
En meer nog –vandaar deze column over
liefde- hoe mensen kunnen reageren als die
grote liefde, die ene relatie voorbij is.

Het adieu
Een scheidingsmediation heeft ten doel
voormalige partners op een evenwichtige
wijze definitief afscheid van elkaar te laten
nemen. Vanzelfsprekend komen juridische
en financieel/zakelijke vraagstukken hierin
aan bod maar een scheiding is in eerste
instantie wel het (pijnlijke) einde van een
(liefdes)relatie. Emoties voeren de boventoon en die maken het scheiden allerminst
minder complex. De mediation rept van
de scheidingsmelding, het adieu. Ofwel de
scheidingswens met de reden waarom hij
of zij wil scheiden. Duidelijk moet worden
waarom en hoe, pas dan volgt de zakelijke
en juridisch afwikkeling.
‘Goed scheiden doe je samen’ is geen loze
kreet. Het is van onschatbaar belang, ook
en vooral als kinderen zijn betrokken. Gelukkig zien veel ouders in dat je als partners uit
elkaar kunt gaan en als ouders verbonden
blijft.

Als de liefde voorbij is
Jan Drost, cultuurfilosoof – van vooral de
liefde- en schrijver werd verlaten door zijn
vriendin en schreef hierover het boek ‘Als
de liefde voorbij is’. Waarom doet liefdesverdriet zoveel pijn? Zijn boek gaat over de
liefde, het afscheid en opnieuw beginnen:
een pleidooi voor een manier van leven
waarin de liefde centraal staat en eigenlijk
niemands leven ooit verlaat.
Dus ook als je lang en gelukkig samen wilt
blijven en van geen afscheid ooit zult weten,
een prima cadeau voor je Valentijn. Als je
durft!

De Speler

Theater

tekst en foto: Piet Vernimmen

Werk van de vooraanstaande kunstenaar
Folkert de Jong is te zien in Shanghai, New
York, Mexico, Valencia, Milaan en Parijs. En
… op ons Koningsplein. Oké, sinds een jaar
staat ook een beeld van hem op het Spui, hoek
Korte Poten, maar ‘De Speler’ op het Koningsplein is in 2014 zijn eerste werk in openbare
ruimte.

Wassenaarse dames. “Folkert de Jong is gespecialiseerd in levensgrote beelden met maniakale, obscure smoelwerken en dito poses. Elk
type is een gestolde nachtmerrie,” schrijft Marina de Vries al in 2005 in de Volkskrant.

Van paard naar sokkel tot speler

Folkert de Jong (1972) wordt bekend door
zijn levensgrote uit plakken styrofoam gesneden beelden. Dat styrofoam plakt hij vervolgens met purschuim aan elkaar. Ondanks het
baby-blauwe materiaal leveren de beeldengroepen in een galerie of museumzaal altijd
een parade op van gekken en randfiguren: een
staaltje absurd theater. Vaak ook refererend
aan illustere figuren die de geschiedenis heeft
voortgebracht zoals J.P. Coen of Balthasar Gerards.

Het Koningsplein wordt in 2002 opgeknapt
en krijgt dan het uiterlijk zoals het dat nu heeft.
In 2003 verrijkt ‘Paardenkracht’ het plein: een
skelet van een paard op een grote sokkel. Dit
subtiele werk van beeldhouwer Zadok BenDavid overleeft echter de najaarsstormen
niet, en jarenlang kijken de omwonenden uit
op een hoge lege sokkel. Een bewonerscommissie zoekt in 2009 samen met STROOM naar
een nieuwe kunstenaar. Dat wordt uiteindelijk
Folkert de Jong, de kunstenaar die tot dan toe
voornamelijk geobsedeerd is door de gedachtewereld van fanatici, godsdienstwaanzinnigen, seriemoordenaars en andere randfiguren.
Het is wat je noemt een opmerkelijke, dappere
keuze van bewoners en STROOM.

Gestolde nachtmerrie

De Speler

De Jong zoekt steeds de grens op van wat nèt
kan en wat het publiek als gruwelijk bestempelt. In veel van zijn galeriewerk staan installaties, groepen figuren, waarbij ‘The Addams
Family’ verbleekt tot een gezellig theekransje

Hij staat op een pseudo-houten kistje, zo
meegenomen uit Hyde Park, en spreekt ons
toe, vier meter hoog, als nar van de koning
met een knus hoedje op het hoofd. Vriendelijk
voorover-gebogen, beetje glimlachend. Uit-

Styrofoam

De Speler is van brons, mooi passend in de
bronzen standbeeldentraditie die Den Haag
nu eenmaal heeft: Johan van Oldenbarnevelt,
Johan de Witt, Descartes, Willem van Oranje,
de Flaneur, Eline Vere, Couperus en straks ook
nog Aletta Jacobs. Samen met tientallen anderen bevolken ze de stad als figuren uit een
historisch theater. En ‘De Speler’ ziet er met zijn
groene en paarse kleuren – hoewel een nieuw
verfje wel op zijn plaats zou zijn - uit als een
speler die vóór op het podium in de gekleurde
spotlights staat.

Hoplr

Facebookpagina

Sinds kort kunnen bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier gebruik maken
van Hoplr, de besloten buurtapp voor bewoners van het Koningsplein en omgeving. Je
kunt de buurtapp gebruiken om een ladder of
boormachine te lenen, om een lokale vakman
of betrouwbare babysit te zoeken, om mee
de inrichting van een nieuw speelpleintje te
bepalen, om meldingen van je gemeente of
afvalophaaldienst te ontvangen, om mensen
die hulp nodig hebben te verbinden met hulpvaardige buren om samen een buurtbarbecue
te organiseren ... Aanmelden is heel eenvoudig en gratis.

De redactie ontdekte laatst het bestaan van
een aardige Facebookpagina ‘Regentesse en
Valkenboskwartier wijk’. Als lezers nog meer
aardige facebookpagina’s en/of websites weten die van belang zijn voor de bewoners van
ReVa, dan houden wij ons aanbevolen.

De sociale media
een buurtapp en een
facebookpagina
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Een dwarsdoorsnede van Den Haag

WONEN IN DE WIJK

Laan van Meerdervoort
tekst en foto: Piet Vernimmen

December 2018 verscheen ‘Laan van Meerdervoort – Een dwarsdoorsnede van Den
Haag’ van Margot Berends, Jolly van der Velden en Liza van Kuik. Samen met Van Kuik zien
we al lezend de laan in bijna 100 jaar groeien
van de Zeestraat (rond 1875) tot aan De Chinese Muur (rond 1965). Het boek besteedt ruim
40 pagina’s aan het gedeelte van de laan dat
grenst aan ReVa.

De partijen
Als de eerste huizen aan de laan bij het Willemspark verschijnen, kan niemand vermoeden
dat de laan uiteindelijk 1803 huisnummers
gaat tellen. Liza van Kuik legt helder uit welke
partijen in de verschillende periodes een rol
spelen: de oorspronkelijke grondbezitters, de
financiers, de bouwgrondmaatschappijen, de
bouwmaatschappijen en de aannemers. En de
aangrenzende gemeente Loosduinen. Daarnaast heb je dan nog de Haagse invloedrijke
stedenbouwkundigen zoals Van der WaeyenPieterszen, Lindo en Berlage.

Voorschriften en regels
De laan - en het uiterlijk ervan- volgt feitelijk
de stadsuitbreidingen aan de linker- en rechterzijde richting het huidige Kijkduin. De gemeente probeert, naarmate de laan vordert,
het deftige karakter te behouden. Als de laan
de Carnegielaan gepasseerd is en aannemers
bouwen tot aan het Verversingskanaal, verbiedt
de gemeente bijvoorbeeld gescheiden boven –
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en benedenwoningen en gemeentelijke maatregelen stimuleren een gevarieerd gevelbeeld.
Toegestane herenhuizen tussen de villa’s passen als vanzelf in het aanwezige straatbeeld. De
brede laan kent een schelpenpad in het midden: een geliefd wandelpad voor de gegoede
burger.

Lindo en ReVa
Gemeentearchitect en stedenbouwkundige
Isaac Lindo ontwerpt in 1896 een uitbreidingsplan voor Den Haag. Dat is hard nodig, zeker als
je leest dat de verschillende bouwmaatschappijen in die jaren elk hun eigen stratenplan maken.
Hele wijken, zoals de omgeving van het Koningsplein, worden zonder gemeentelijk toezicht uitgevoerd. Als eerste directeur van de Dienst Gemeentewerken krijgt Lindo de taak om toezicht
te houden op de aanleg van straten en het zorgen voor een goede verkeerscirculatie. Aan hem
hebben we onder andere de diagonaal lopende
Regentesselaan te danken. Als de woningwet
van 1901 wordt aangenomen, past hij het plan
uit 1896 in 1903 aan. Binnen dat nieuwe plan valt
nieuwbouwwijk Valkenboskwartier.

Tussen Verversingskanaal en Fahrenheitstraat
De gemeente probeert door fraaie architectuur kapitaalkrachtige bewoners te trekken
voor dit gedeelte van de laan. Een mooi voorbeeld hiervan is de Huishoudschool uit 1899 ter
hoogte van de Archimedesstraat. De Haagsche
Zandfabriek Kranenburg laat in 1905 aan de
andere kant van de Archimedesstraat door ar-

Kasteelachtig art-nouveau stadspaleis
chitect Jan Olthuis kasteelachtige art-nouveau
stadspaleizen neerzetten.
Voorbij het Valkenbosplein komen panden in
art-nouveau, maar ook in chaletstijl én de woningen krijgen voortuintjes: 3 meter diep. Liza
van Kuik: ‘Bewoners waren vrij in het inrichten
van hun tuin, maar de gewassen mochten niet
meer dan een meter hoog zijn. Ook moest de
tuin met een door de gemeente goedgekeurd
ijzeren hekwerk omgeven worden”. (pag 103)

ReVa
Margot Berends en Jolly van der Velden wijzen
ons in het boek op meer dan 80 opmerkelijke

Regentesse- en Valkenboskwartier
De relatie met water

De Beeklaan is genoemd naar de Westerbeek die hier vroeger stroomde. Wanneer gemaal
Schoute bij Scheveningen op volle capaciteit uitmaalt, hangen de woonboten aan de Conradkade scheef. Oppervlaktewater is belangrijker dan menigeen denkt.
tekst: Redactie
het regenwater. Een groene gevel werkt
isolerend en kan het binnenklimaat van
woningen behoorlijk verbeteren. Met een
Drukte in de ondergrond
Het wordt steeds drukker in de on- geveltuin en/of een afgekoppelde regendergrond:
grondwateronttrekkingen, pijp kunnen bewoners het rioolstelsel
warmte- en koudeopslag, parkeergarages, ontlasten. Ook ‘tegels eruit en groen erin’
tunnels, kabels en leidingen. Ze kunnen helpt om wateroverlast bij heftige regenallemaal effect hebben op het grondwa- buien te beperken. Bovendien is er meer
tersysteem. Vooral onttrekkingen lijken ruimte voor planten en insecten.
invloed te hebben. Ook het klimaat verandert met meer en fellere regenbuien. Het Stimuleringsregeling Lokaal
regenwater moet worden vastgehouden,
Sinds kort is de Stimuleringsregeling Loin plaats van het zo snel mogelijk via het kaal water geopend. Antoinette Jans van
riool af te voeren.
het Hoogheemraadschap: “Ik roep iedereen op hier gebruik van te maken. Delfland heeft ook een regeling voor klimaatDuurzaam omgaan met water
Het Hoogheemraadschap Delfland, zeg adaptatie en groene daken. Samenwerking
maar het waterschap, voorkomt in het ste- loont. Overheden maar ook particulieren
delijk gebied wateroverlast en zorgt voor kunnen waterdoorlatende verharding
schoon water. Bewoners kunnen zelf ook aanleggen en waternatuur. Halfverhardinbijdragen aan een gezonder leefomgeving. gen zoals grind, steenslag, schelpen, houtGroene gevels, balkons en galerijen helpen spaanders, zijn nóg beter. Uitdagingen
de lucht schoon te houden en zorgen voor genoeg, de komende jaren. Delfland, Den
verkoeling. Ze vertragen het afstromen Haag en provincie, maar ook bewoners en
van regenwater. En planten absorberen bedrijven staan aan de lat. Samen!”

“Oppervlaktewater
belangrijker
dan menigeen
denkt”

zaken op en langs de laan. Wat ons gebied betreft gaat het over onder andere Sunny Court,
Cornerhouse, de Panoramaflat, de Huishoudschool, het Valkenbosplein en de winkelgalerij
bij de Fahrenheitstraat.

Met nieuwe blik
Het boek begint met een foto van Huize Meerdervoort uit 1877 en eindigt met het kunstwerk
‘Mechanisch Insect’ van Aart van den IJssel uit
1960 aan de Kijkduinsestraat. De keuze voor die
twee foto’s geeft mooi weer hoe de auteurs oog
hebben voor details. Elke ReVa-bewoner fietst
na dit boek met een nieuwe blik door de laan.
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?

•
•

REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

•

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).

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

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,Laat u goed informeren door de familierecht specialist.
Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

_________________________________________________________________
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Ga stemmen!

Antoinette Jans uit Den Haag is nummer twee op de lijst.
Ze vertelt:
“Wanneer je op de kosten wilt letten, is het handig iemand met ruime ervaring
in bestuur en financiën te hebben. Dat ben ik.

Waterschappen zorgen voor schoon en gezond water, voor
bescherming tegen te veel én te weinig water. Op 20 maart
a.s. zijn er weer waterschapsverkiezingen.

Waarom stemmen en op wie?
Wanneer je stemt, laat je je stem
horen. En je bepaalt de richting.
De Algemene Waterschapspartij
staat voor een modern bestuur.
Met betrokken, deskundige en
lokaal gebonden leden. De AWP
heeft zich bewezen. De AWP
neemt mensen echt serieus en is
onafhankelijk van de landelijke
politiek.
Waterschappen betalen hun taken
vrijwel volledig uit eigen belastingen en krijgen geen geld van
het rijk. Naast burgers betalen
ook bedrijven, boeren en andere
overheden waterschapsbelasting.
De AWP is voor een rechtvaardige
verdeling van de lasten.

Ik sta voor duurzaamheid en veiligheid, voor de juiste prijs. Delfland betaalt
zijn bijdrage aan het Deltaprogramma met de kustversterking op Scheveningen nu direct, zodat er geen rente bij komt. Dat komt door de motie die ik,
voordat ik tot hoogheemraad benoemd werd¸ heb ingediend.
Mijn focus ligt op waternatuur en gezond water. Geen plastic of medicijnen in
het water. Want ik wil dat onze kleinkinderen ook van water kunnen genieten.
Het nieuwe Molenvlietpark bij de Rotterdamse baan is dank zij mijn inzet als
hoogheemraad ook een waterberging. Afgelopen zomer heb ik ervoor gezorgd
dat we zoet water uit het IJsselmeer kregen. De sluizen op de Nieuwe Waterweg heb ik beperkt dicht laten zetten. Het Piet Heinplein, onderdeel van mijn
portefeuille, wordt weer open water.
Weidevogels komen terug in “onze achtertuinen”, de Ackerdijkse plassen
en Schieveen, door peilbeheer op maat. Samen met provincie, gemeenten,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. En ik laat het gemaal Schoute bij
Scheveningen aanpassen om de glasaal naar de plek waar hij geboren is, te
laten zwemmen. Als ik me ergens voor inzet, net als voor het burgerinitiatief
Gevaarlijke oversteek IJsclubweg, komt het ook van de grond. Bij de vorige
verkiezingen, in 2015, is dat beloond met ruim 11.000 voorkeurstemmen.
Iedereen kan mij direct bellen: 06 27 85 09 52.
Kortom: uw stem klinkt door!”

Kijk op www.AWP.nu en zoek me op via LinkedIn. En ik post natuurlijk op Facebook en Twitter.
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ARCHITECTUUR IN DE WIJK

Verborgen juweeltjes
Franklinstraat 122/124
Onze wijk zit vol verborgen juweeltjes. Meestal lopen we er gewoon langs zonder ze op te
merken: een portaaltje met prachtig tegelwerk, fraai glas-in-lood, een bijzondere raampartij.
Een van die – een beetje – verborgen juweeltjes is de pui van het pand in de Franklinstraat
122/124.
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Het pand is gebouwd in 1898. In 1911 liet
slager P. van der Marel de benedenwoning (tot
dan was het een woonhuis) tot slagerij verbouwen naar een ontwerp van architect P. van der
Gugten. Er kwam een geheel nieuwe pui en een
groot etalageraam.

Bleek van begeerte
Het pand staat uitvoerig beschreven in het
in 2014 verschenen boek ‘Bleek van begeerte,
winkelarchitectuur in Den Haag’ van Botine
Koopmans: “De bouwstijl van deze pui met de
Javaans aandoende versieringen is in de historiserende Um-1800 stijl en verwant aan die van
de Bonneterie. Boven het raam is in het fries
van de kroonlijst ‘vleeschhouwerij’ te lezen.
Het fries is extra breed om voldoende ruimte te
geven aan de letters. De naam van de slager is
op een natuurstenen plaat vermeld, omgeven
door sierlijk gebeeldhouwde krullen.”
Verder vermeldt zij dat de slager in 1914 om
de hoek in de Daguerrestraat een vleeshal liet
bouwen, nog herkenbaar in de brede houten
omlijsting. Wanneer de slagerij is verdwenen is
niet bekend.

Botten
Helena en Ton Tielen wonen er al 10 jaar als
huurders. Helena: “Het is leuk om in dit mooie
pand te wonen. Mensen blijven er echt voor
staan. We hebben ook iets van de historie teruggevonden in de tuin, die we helemaal hebben afgegraven en opgeknapt. We hebben er
veel botten gevonden en een groot 3 cm dik
marmeren werkblad uit de slagerij, dat onder
het terras was begraven. Daar hebben we nu
een tuintafel van gemaakt.”

Ossenkop
Ton: “Wij vinden de ossenkoppen in de pui
ook heel mooi. Die verwijzen natuurlijk ook
naar de slagerij. In de linker ossenkop is de
brievenbus verwerkt. Ook staat het oude telefoonnummer met vier cijfers nog in de pui’. Binnen in het pand is niet meer zo veel te zien van
de oude slagerij. Maar de eigenaar heeft bij het
opknappen van het pand de oorspronkelijke
verfkleuren weer aangebracht in de bovenverdieping.

Nog een vleeschhouwerij
Op de Weimarstraat 32 bevindt zich overigens
een winkelpand dat erg lijkt op het pand in de
Franklinstraat. Niet zo verwonderlijk: ook dat
was een ‘Vleeschhouwerij’, zoals nog in grote
letters op de pui staat aangegeven en ook dit
was een ontwerp van architect P. van der Gugten.
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‘Van het
werkblad
hebben we een
tuintafel
gemaakt’
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Haagse stroom

DUURZAAM IN DE WIJK

De Electriciteitsfabriek - van 1906 tot ver na 2030?

tekst en foto: Piet Vernimmen

In 1901 besluit de Haage gemeenteraad
om de elektriciteitsvoorziening in eigen
hand te nemen en vijf jaar later al levert
de Electriciteitsfabriek aan het huidige
De Constant Rebecqueplein de eerste
stroom. Eind jaren ‘20 kunnen alle Hagenaars
‘elektrisch licht branden’. Sinds 1906 is er het
nodige veranderd in de Haagse wereld van de
elektriciteit. En we staan anno 2019 pas aan het
begin van de ècht grote veranderingen.

Schadee
Stadsarchitect Adam Schadee maakt eind 19e,
begin 20e eeuw elke dag overuren. Er komt een
hausse aan bouwopdrachten voor openbare
instellingen bij de gemeente binnen: van badhuizen tot scholen, van brandweerkazernes tot
ziekenhuizen en… een elektriciteitscentrale.
Schadee ontwerpt de centrale aan het De Constant Rebecqueplein als een paleis. Een statig
gebouw dat met al zijn versieringen vertrouwen uitstraalt. Kantelen, siermetselwerk, torentjes, een stadswapen. Een bordes. Sierlijke letters als betrof het een chique winkel.

De jaren ‘50 tot de jaren ‘80
Vanaf beginjaren ’50 voorziet deze centrale een
groot gedeelte van Den Haag, Rijswijk en Voorburg
van stroom. Tot het aardgas uit Slochteren stookt
de centrale op kolen. Door de oliecrisis in de jaren
70 (twee zelfs, die van 1973 en die van 1979) ziet
Nederland in dat ‘energie’ niet oneindig is. Overigens, in de beginperiode van dat aardgas was de
gedachte dat dit aardgasgebruik erg tijdelijk zou
zijn, de intentie was toen om een groot aantal kerncentrales in Nederland te plaatsen. Maar ja…

De jaren ’80 tot nu
Na de oliecrisis realiseert het bedrijf zich dat
het warme restwater efficiënt en economisch
rendabel inzetbaar is. Via lange buizen - je ziet
ze op het terrein - gaat de warmte inmiddels
naar meer dan 120.000 van de 260.000 Haagse
huishoudens. Den Haag is dan de derde stad
in Nederland die stadsverwarming krijgt. Het
water verlaat het bedrijf met een temperatuur
van 120 graden en komt terug met een temperatuur van 70 graden. Ook dat 70-graden water
is rendabel te maken. Het komt terug met een
temperatuur van 40 graden en er zijn ook klanten die 40 graden goed kunnen gebruiken.

Efficiënt gebruik
Het koelwater hergebruiken is een mooi
voorbeeld van efficiënt omgaan met energiebronnen. Ook STEG-turbines, zoals die op
‘onze’ centrale, zijn efficiënt. STEG staat voor
Stoom(turbine) en Gas(turbine); de centrale
draait op stoom en gas. De gasturbine, de eerste, wordt in beweging gebracht door de verbranding van aardgas of door de vergassing
van steenkool. Ook kan gas ontstaan door vergassing van biomassa. De tweede turbine, de
stoomturbine wordt aangedreven door stoom,
in feite het water dat wordt verhit door de verbranding van de gassen van de gasturbine.

De liberalisering van 2004
Tot 2004 zijn er in Nederland 12 energieaanbieders en waar je woont bepaalt je energieleverancier. De liberalisering van 2004 verandert
het nodige op de energiemarkt en Nederland
kent inmiddels 47 aanbieders. De concurren-

tie is groot, maar er zijn vooral veel mogelijkheden voor de klanten om een verstandige keuze te
maken: Wat kost het? Hoe is de service? Heeft de
leverancier een slimme meter? Hoe duurzaam is
de stroom die ik ontvang? Heb ik een echt groene
leverancier?
Een drietal bedrijven is marktleider: Essent,
Nuon en Eneco hebben samen meer dan 6 miljoen klanten.

Groene stroom
Van de 47 bedrijven zijn er 31 die enkel groene
stroom leveren in Nederland. Het gaat dan weliswaar om veel, wat kleinere bedrijven met een
beperkt marktaandeel, maar daar staat tegenover
dat ze de laatste jaren sterk groeien. En dan zit die
groei vooral in de groene, duurzame bedrijven.
Echt groene bedrijven zijn volgens WiseNederland, het instituut dat bedrijven beoordeelt op
de mate van ‘groen’, Qurrent, Pure Energie, Om,
Vandebron, PowerPeers, Huismerk Energie en
Greenchoice.
Pure Energy en Qurrent zijn volgens dat instituut de meest duurzame energieleveranciers in
Nederland. Ook het grotere energiebedrijf Eneco
timmert volgens WiseNederland aan de weg als
het gaat om een duurzame stroomvoorziening.
Het concern investeert veel in windenergie.

Sjoemelen met groen
Elk bedrijf wil meer klanten. Enkele bedrijven maken reclame met groene stroom die
ze ‘groen’ mogen noemen, omdat ze gebruik
maken van buitenlandse stroomcertificaten. Die
ontwikkeling zet zich gelukkig niet door. Groenklanten zijn kritisch en laten zich geen ‘grijs voor

groen’ verkopen. Een toenemend aantal van die
ondernemingen koopt inmiddels wind- of zonnestroom in bij Nederlandse stroomproducenten.

Kolen en gas en …
De centrale aan het De Constant Rebecqueplein stookte op kolen, nu op gas en in de nabije toekomst gaan we van het gas af. Maar ja,
de centrale is nog vrij jong, dus het is handig om
die te laten bestaan voor piekmomenten, voor
als het bijvoorbeeld weer eens wekenlang tien
graden vriest (en we kunnen schaatsen…). De
hele infrastructuur is er en bij een erg strenge
winter zou de centrale ingezet kunnen worden
als een soort back-up.
Deskundigen zien de locatie wel een toekomst houden. Het bedrijf is momenteel verdeeld in een fossiele tak, Uniper, en een niet
fossiele, duurzame tak E.On. Deze E.On zou bijvoorbeeld op deze locatie een grote rol kunnen
blijven spelen door gebruik te maken van geothermische bronnen, aardwarmte dus. En ook
de warmte vanuit het Rotterdams havengebied
kan hier ingezet worden.

November 2018 - de site van de
gemeente:
“De gemeente zet zich in voor een klimaatneutrale, groene en gezonde stad. Waarin ook
onze kinderen en kleinkinderen met plezier
kunnen leven. Daarom wil de gemeente dat
alle gebouwen in de stad uiterlijk in 2030 van
het aardgas afgaan en overgaan op duurzame
energie.”
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Cijfers Regentesse- en Valkenboskwartier per 1 januari 2018
Demografie:

Den Haag

Segbroek

Regentessekwartier

Valkenboskwartier

Inwoners

533.026

61.694

13.557

18.287

Groei aantal inwoners

7.281

625

328

1

Alleenstaanden

47%

46,8%

53,8%

50,8%

Samenwonenden

22,1%

24,8%

24,5%

23,1%

Samenwonenden met kinderen

21,5%

20,1%

14,7%

16,7%

Alleenstaande met kinderen

9,4%

8,2%

7%

9,4%

Huishoudens

264.909

31.813

7.596

9.987

Verhuispercentage

16%

20%

18,7%

Inwoners per km2 per 1-1-2019(bron metatopos.eu)

6.440

14.799

17.188

Wonen
Aantal woningen

256.694

31.813

7.192

9.555

Groei aantal woningen

2.818

355

182

26

Sociale huur woningen

31,9%

10,1%

18,1%

11,8%

Particuliere huurwoningen

21,7%

29,5%

41%

36,2%

Koopwoningen eigen gebruik

44,7%

58,8%

36,4%

51,1%

Gemiddelde leeftijd van de woningen

61,3 jaar

90,1

89,9 jaar

100,9 jaar

Appartementen

76.4%

82,6%

85,1%

76,4%

Eéngezinswoningen

22%

16,2%

12,2%

7,2%

Gemiddelde prijs

€284.370

€309.895

€313.089

€221.158

Bron: Den Haag in cijfers denhaag.buurtmonitor.nl

tekst: redactie

D66 wil de rijrichting in de Noorderbeekdwarsstraat gedeeltelijk omdraaien. Het
gebied trekt veel bezoekers van buiten de
wijk door de verschillende coffeeshops en
slijterijen.
De rijrichtingwissel zorgt voor een betere
spreiding van die bezoekersstroom.

Evaluatie met bewoners
“We hebben in principe niets tegen de vele
ondernemingen in de wijk, maar we willen
overlast voor omwonenden zoveel mogelijk
beperken en we willen een leefbare buurt”,
aldus fractievertegenwoordiger Marije Mostert (D66). In het verleden is er al enige tijd
getest met een rijrichtingwissel. “Hoewel het
stadsbestuur toen liet weten dat de overlast
tijdens de proef inderdaad afnam, is besloten de proef niet voort te zetten. Het lijkt
mij goed als we voor langere tijd testen met
een rijrichtingwissel en dan uitgebreid met
bewoners van het Regentessekwartier evalueren”, stelt Mostert.

Structurele aanpak
D66 wil daarnaast van het college weten
welke maatregelen het nog meer wil nemen
in de strijd tegen overlast. “De buurt kampt
echt al jaren met deze overlast. Het is tijd dat
we de problemen structureel aanpakken”,
vindt Mostert.
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tekst: Aad van Schie foto: Vladimir Frama

Staedion bezit ruim 36.000 woningen in Den Haag, en op een klein
plukje huurwoningen van Vestia na, zijn alle 1248 sociale huurwoningen in ReVa van Staedion.
Het gaat dan om de bestaande woningvoorraad en om de net gerealiseerde huurwoningen in het Energiekwartier.

Vrijesectorwoningen en huurwoningen
Project Het Zamen, het wooncomplex met 132 sociale huurwoningen
voor ouderen dat er al een aantal jaren staat, is het eerste resultaat van
nieuwbouw in dit buurtje. Inmiddels is aan de Loosduinseweg ook het
nieuwe Volta gebouw met 72 sociale huurappartementen in gebruik
genomen. In de periode tot en met 2022 worden er op deze E-locatie
genoemde (voormalige kerk en omgeving) ook diverse sociale huurappartementen gerealiseerd. Op welke manier en hoeveel precies, is nog
onderwerp van studie. De oude portiekwoningen, in totaal 48, worden
gesloopt en maken plaats voor vrijesectorwoningen. In totaal realiseert
Staedion in dit gebied 240 nieuwe sociale huurwoningen, een toevoeging van 192 sociale woningen/appartementen.

Een mooie gezellige hoek rijker
De ontwikkeling van het Energiekwartier is een uitdagende klus met
ambitieuze doelstellingen. Maarten Lindeboom: “Er ontstaat straks een
mooie mix van in totaal zo’n 425 tot 450 nieuwe woningen in dit buurtje.
Als in 2022 het centrale multifunctionele parkje, waarvan het ontwerp
samen met bewoners tot stand kwam, klaar is, is ReVa een mooie en gezellige hoek rijker.” Ook worden de kades vernieuwd en het gebied voor
fietsen en voetgangers beter ontsloten, dankzij een fietspad vanuit De
Verademing langs de kade achter de Prael met toegang naar de overkant,
richting De Constant Rebecquestraat via de brug bij de Energiecentrale.

Nieuwbouw en bestaande woningen verduurzamen
Alle nieuwe woningen in het Energiekwartier zijn duurzaam qua isolatie
en energiegebruik: Energielabel A is het uitgangspunt. Uit ervaring weet
Staedion dat nieuwe bewoners soms moeten wennen aan bijvoorbeeld
vloerverwarming, omdat het een andere warmtebeleving geeft. De huizen zijn aangesloten op de Stadsverwarming van de Elektriciteitscentrale
aan de overkant. Deze is nu nog gasgestookt, maar dat zal in de toekomst
ongetwijfeld veranderen.
Onder Het Zamen is een warmte/koude-opslag gerealiseerd. Bij renovatie van Staedion-woningen wordt gestreefd naar minimaal Energielabel
B, zo mogelijk in combinatie met zonnepanelen. Maarten Lindeboom: “In
2018 zijn op drie locaties pilotprojecten met zonnepanelen uitgevoerd.
Na evaluatie kunnen wij bepalen voor welke locaties de toepassing
van zonnepanelen geschikt is en welke planning voor 2019 haalbaar is.
Staedion is overigens voor verduurzaming sterk afhankelijk van landelijke
regelgeving en de gemeentelijke energieplannen. Specifieke keuzes per
gebied hebben grote invloed op de mogelijkheden en op het tempo van
duurzaamheidsontwikkelingen.”

Staedion in de stad: een blik in de toekomst
Een grote klus voor Staedion de komende jaren ligt in Den Haag Zuidwest. Het gaat hier om nieuwbouw en het opknappen van bestaande
woningen. Staedion startte onlangs samen met gemeente Den Haag en
Heijmans het haalbaarheidsonderzoek naar de aanpak van de buurten
Zichten, Dreven en De Gaarden. Maarten Lindeboom: “Voor Staedion en
het projectteam is het zowel een enorme klus als een prachtige uitdaging
om de buurten divers, klimaat- en toekomstbestendig te maken én beter
te verbinden met de stad.”
Bij het vernieuwen van de buurten is veel aandacht voor sociale
samenhang. De komende 10 jaar breidt in Den Haag Zuidwest het
woningaanbod fors uit, waarbij het huidige aantal van circa 1.200 sociale
huurwoningen gelijk blijft en er ingezet is op toevoeging van minimaal
3.000 koop- en vrije sector huurwoningen. Naast verbetering van de woningvoorraad, is in de plannen ook veel aandacht voor herinrichting van
de openbare ruimte en de uitbreiding van onderwijs- en diverse andere
maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen.

Staedions rol als
woningcorporatie
in ReVa
Maarten Lindeboom,
manager projecten
bij Staedion
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“Wij hebben besloten
iets te doen”
Actieve bewoners verenigen zich
É

Vervolg van de voorpagina

Tekst en foto: Piet Vernimmen
Net zoals omwonenden van het Koningplein
met succes erin slaagden het kunstwerk ‘De
Speler’ van Folkert de Jong te laten plaatsen,
zo is ook de versiering van de zes panelen
aan de Kepplerstraat door Margriet Snaterse een mooi voorbeeld van een geslaagd
burgerinitiatief. Een groep bewoners aan
de Kepplerstraat heeft zich gerealiseerd dat
samenwerking effectief is. Niet klagen en
ongelukkig worden, maar samen in overleg
gaan: met elkaar, met het Stadsdeelkantoor,
met de politie en desnoods met de burgemeester. Samen praten en plannen maken
om de leefbaarheid van de wijk te behouden
en te vergroten.

Hobbygarage
Tot voor kort had het pand op de hoek van
de Kepplerstraat en de Noorderbeekdwarsstraat zes dichtgetimmerde ramen: twee aan
de korte zijde en vier aan de lange zijde. Het
pand was jarenlang in gebruik als krantenuitgifte en werd later een hobbygarage van een
particulier. Brenda Rak van Bewonersgroep
Leefomgeving: ”Het is er rustig en zo’n hobbyruimte, daar heeft de wijk geen enkel probleem mee. Maar al die kale houten panelen
waren op zijn zachtst gezegd een ongezellig
gezicht en voor omwonenden een doorn in
het oog. Wij wilden niet het gevoel hebben in
een afbraakwijk te wonen.”

Margriet Snaterse

Elkaar versterken

Via Wijkbudget kwamen de buurtbewoners uit bij Fonds 1818. Iemand had hen in
augustus 2018 geattendeerd op het werk van
Margriet Snaterse. “We hebben hier gezeten
met een aantal buurtbewoners en Margriet
erbij, om te praten wat wij zoal in gedachten
hadden. Onze vraag aan Snaterse was vooral
om iets vriendelijks te maken, het thema ‘ontmoeting’ hadden we er graag in gezien. Het
zijn nu ramen geworden waar je naar binnen
kijkt. Elk raam geeft een inkijk in een andere
wereld. En iedere bewoner kan en passant
lezen dat Keppler een Duitse astronoom, astroloog en wis- en natuurkundige was. Maar
vooral: de Kepplerstraat oogt weer vrolijk.”

Bewonersgroep Leefomgeving probeert op
een goede, prettige manier met elkaar en
met de mensen van het stadsdeelkantoor
te communiceren. “De kwestie is ook een
beetje, ga je hier weg, of ga je er wat aan
doen? Wij hebben besloten er iets aan te
doen. Als je als buurtbewoners niet aan de
bel trekt, weten de mensen van de gemeenteraad of van het stadsdeel ook niet wat er in
de stad gebeurt. Met vereende krachten kun
je veel oplossen. Als er wat is en we bellen de
gemeente, dan merken we dat zij dat serieus
oppakken. Er zijn vrij veel van die clubjes
van buurtbewoners en als je contacten
onderhoudt dan versterk je elkaar. Je moet
natuurlijk wel uitkijken dat alles wat je ziet,
niet je eigen leef- en woonplezier onderuithaalt. Kijk, je komt hier niet voor niets in een
wijk als deze wonen. Er is levendigheid en dat
is goed.”

Bewonersgroep Leefomgeving
De activiteiten van Bewonersgroep Leefomgeving beperken zich niet tot deze
gevelplaten. De bewoners zijn ook op andere
terreinen actief om mogelijke achteruitgang
tegen te gaan. Een tijd geleden zat er in de
buurt ineens een pizzeria, en dat ging met
erg veel kabaal gepaard en met nogal wat
ongewenste verwante randverschijnselen.
De buurt was er niet bepaald blij mee. “Toen
hebben we de stadsdirecteur ingeschakeld
en het stadskantoor heeft dat toen snel
opgepakt. Binnen een maand waren ze weg.
En vanaf die tijd hebben we met een aantal
buren hier in de straat regelmatig overleg
om te zien hoe we de kwaliteit van de buurt
kunnen behouden en verbeteren.”

Coffeeshops
De bewoners proberen samen de buurt te
verbeteren, de kwaliteit te behouden. “Er zijn
hier de afgelopen jaren een aantal kinderen geboren en wij willen graag de buurt
kindvriendelijk houden. Neem het aantal
coffeeshops hier vlak om de hoek. Dat die
coffeeshops er zijn is niet erg, maar hier is wel
sprake van overkill en het gaat toch voornamelijk over het publiek dat ze aantrekken.
Dat kunnen we als buurtbewoners niet accepteren. Ja, en als je tegen de burgemeester
of tegen de directeur van het stadsdeelkan-

toor zegt, ‘Wij accepteren het niet!’ dan krijg
je wel een heel ander gesprek. We realiseren
ons dat we in Nederland nu eenmaal een
heel erg tolerante houding tegenover een
aantal zaken hebben en voor buurten is het
lastig om die te doorbreken.”

Nietjes, tegels en speeltoestellen
“Ons volgende project is om hier in de
straten wat fietsnietjes te plaatsen en we
hebben plannen om gezamenlijk ‘Tegel eruit,
plantje erin’, het project Steenbreek in onze
buurt te realiseren. Daar is in 2019 hopelijk
budget voor. Bas de Bruin van het stadsdeelkantoor heeft beloofd samen met ons na
te denken over een mogelijke bestemming
voor een aantal leegstaande panden hier in
de Weimarstraat. En speeltoestellen op het
Newtonplein, daar willen we ook graag over
meedenken.”

Samen verantwoordelijker
“Je actief in de buurt opstellen heeft voor
iedereen positieve gevolgen: mensen kennen
je, spreken jou en elkaar aan. Je kunt samen
meer bereiken. In een stad zijn sommige
mensen best wel op zichzelf, het is niet zoals
in een dorp waar bewoners zich meer verantwoordelijk voelen. Een buurt in een stad
is geen dorp, maar je kunt wel een heel eind
die kant op.”
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‘Cozy apartment…’
Ja, maar voor wie?
tekst: Marieke Bauwens

‘Dichtbij het strand, het openbaar vervoer en een supermarkt vlakbij’. Uit een
review op de site van Airbnb blijkt dat
het hier een geheel zelfstandig appartement betreft, midden in ReVa. Vier weken
te huur voor bijna 1900 euro.

Website
“Gaat u op vakantie? Dan kunt u uw woning
of een deel van uw woning verhuren aan toeristen. Bijvoorbeeld via een online platform zoals
Airbnb, Booking.com of Wimdu. U moet zich
dan wel aan een aantal regels houden.” Zo staat
het op de website van de gemeente Den Haag.

Regels
Die regels zijn bijvoorbeeld dat verhuur alleen
incidenteel mag en niet ieder weekend of iedere
maand. Het mag alleen door eigenaars, of als men
toestemming heeft van de particulier verhuurder.
Voor huurders van corporatiewoningen is het verboden.
De gemeente geeft een aantal redenen voor de
gestelde regels. Een van die redenen is dat woonruimte schaars is in Den Haag en gebruikt dient te
worden om in te wonen. Als woningen regelmatig of structureel worden verhuurd aan toeristen,
worden ze onttrokken aan de woningvoorraad.

Langdurige verhuur
Maar er is het nodige mis in die wereld en dan
hebben we niet over de leuke B&B ’s, de men-

Speelplek Daguerrestraat
Tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen
Net toen buurtbewoners hadden bedacht
dat het speeltuintje in de Daguerrestraat aan
een opknapbeurt toe was, viel een brief van
bureau Graswortel in de bus met een uitnodiging om ermee aan de slag te gaan.
Dat kwam dus echt heel goed uit. Zo vertellen
Geertje, van Emmaus, en haar vriend Jorg, pal
aan de overkant.

Een wilde ruige, groene plek
Het waren leuke bijeenkomsten en kinderen
konden vertellen wat voor speeltoestellen ze
fijn zouden vinden. Buurtbewoners waren het
snel met elkaar eens: geen voorgeprogrammeerde speeltuin, geen nette, maar juist een
wilde, ruige en groene plek. Niet meer stenig,
zoals het was, maar met zitbanken in uitgeholde boomstammen, een boomhut en veel
natuurlijke materialen. Veel meer groen door
meer beplanting en doordat aan de randen de
indeling voor parkeren en fietsen gewijzigd
zou worden (zie KonkreetNieuws, juli 2018).
Een plek waar kinderen hun gang kunnen gaan
en iedereen terecht kan. Buurtbewoners waren
tevreden en blij dat ze bij de herinrichting een
actieve rol hadden en al vroeg mee hadden
kunnen denken.

Toch een teleurstelling
Een paar maanden later zijn bewoners toch te-

sen die af en toe een kamer verhuren, toeristen
welkom heten.
Nee, we hebben het over langdurige verhuur
van complete woningen - óók in ReVa. Vijf weken voor 2200 euro, dan een paar nachten niet
beschikbaar en vervolgens weer drie weken
achter elkaar. Of verdeeld over een maand, vier
nachten niet. Of een aanbod van 1675 euro voor
een maand. Zes weken voor meer dan 3000 euro.
Verhuurders uit de andere kant van het land die
ook in andere landen appartementen verhuren.
Het is soms wat zoeken; langer dan een paar
dagen online reserveren lijkt niet mogelijk,
maar uit de reviews blijkt dan iets anders. Gasten die vertellen dat ze er drie maanden met
veel plezier waren, of je leest over een langere
periode heel veel en regelmatige reacties; daar
is het toch echt anders. Aanprijzingen als plek
voor ‘door de week’. Verhuurders die aangeven
zelf vlakbij te wonen: handig voor als er problemen zijn.

Moraalridders?
Er zijn complete appartementen voor een
lange periode te huur voor veel geld. Terwijl er
tegelijkertijd door de gemeente naarstig gezocht wordt naar mogelijkheden voor nieuwbouw en om gebouwen te verbouwen tot
woningen en appartementen. Starters en gezinnen die hier dolgraag willen wonen, maar
dat hen niet lukt vanwege de hoge (huur)
prijzen en het tekort aan woningen. We zijn
geen moraalridders, maar dit is op zijn minst
allemaal erg tegenstrijdig.

leurgesteld over het resultaat. Het is beter dan
het was, dat zeker, maar niet zoals verwacht. Eigenlijk is het maar een beetje anders: dezelfde
indeling met andere speeltoestellen. Een nette,
afgebakende speelplaats, en vooralsnog (bij
dit schrijven) zonder de boomstammen. Het
groen aan de kant van de Beeklaan is nu al een
hondenuitlaatplaats geworden. En er zijn meer
fietsnietjes geplaatst dan afgesproken

Het kan anders
Het kan anders, dat weten de betreffende
bewoners zeker. De extra fietsnietjes weer
weg zodat kinderen meer ruimte hebben
en verhoogd groen bijvoorbeeld, waar geen
honden in kunnen en er meteen een plek is om
te zitten.

Overlast Weimarstraat
De politiek ziet wat er
gebeurt
tekst: Redactie / Uit de Haagse Pers

ChristenUnie/SGP, VVD, GroenLinks
en PvdA slaan alarm om overlast en
onveiligheid rondom de Weimarstraat. Ook Marije Mostert van D66 vraagt
in deze KonkreetNieuws aandacht voor
de problematiek. Niet meer toezicht,
maar een ander beleid.
Rondscheurende auto’s, vechtpartijen
op straat en drugsgebruik in portieken,
het is aan de orde van de dag in en rondom de Weimarstraat. Medio januari was er
een nieuw dieptepunt met een steekpartij
met dodelijke afloop. Bewoners sloegen
al eerder bij de gemeenteraad alarm over
de onveiligheid in en verloedering van
hun buurt. Pieter Grinwis (ChristenUnie/
SGP), Ayse Yilmaz (VVD), Arjen Kapteijns
(GroenLinks) en Janneke Holman (PvdA)
zijn geschrokken van de verhalen van
bewoners en roepen het college op tot
actie: “Als je de bewoners hoort, wordt
één ding duidelijk: dit zijn geen incidenten meer. Waar voorheen de problemen
zich concentreerden in de Weimarstraat,
zijn deze inmiddels ook goed merkbaar
in omliggende staten als de Fultonstraat,
Noorderbeekdwarsstraat etc. Voor de bewoners en deze fracties staat het als een
paal boven water: deze wijk staat op een
kantelpunt. En daarom is krachtig ingrijpen door gemeente Den Haag nodig. “Met
meer toezicht en handhaving gaan we het
tij niet keren. Met de bewoners vragen
wij daarom om ander beleid.” Hieronder
citeren we de vier Haagse politici afzonderlijk. Maar ze willen er gezamenlijk iets
aan doen!

Janneke Holman PvdA
Janneke Holman woont zelf bij de Weimarstraat en kent de problemen: “Het
rommelt al langer in de Weimarstraat,
daarom is er de afgelopen jaren meer
handhaving gekomen. Nu zien we dat
dat ervoor heeft gezorgd dat overlast zich
heeft verplaatst naar omliggende straten.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daarom is het tijd om stevig in te grijpen om
de buurt leefbaar te houden.”

Pieter Grinwis ChristenUnie/
SGP
Pieter Grinwis denkt dan bijvoorbeeld
aan betere branchering in het gebied: “Je
ziet hier veel overlast, doordat veel dezelfde winkeltjes tot ’s avonds laat open
zijn. Dat zorgt voor rondscheurende auto’s
en motoren in de avonduren en nachtelijk
kabaal op straat. Als je strikter bent op wie
een vergunning krijgt en wie niet, kan je
dit soort problemen voorkomen. Een goede eerste stap zou het aanstellen van een
winkelstraatmanager zijn die echt iets te

vertellen krijgt.”

Ayse Yilmaz VVD
Ayse Yilmaz vult aan: “De overconcentratie aan coffeeshops werkt hier zeker niet
aan mee. Het is duidelijk dat er een integrale oplossing moet komen. Het kan niet
zo zijn dat zo’n mooie buurt hierdoor ten
onder gaat.”

Arjen Kapteijns Groen Links
Dát er nieuw beleid moet komen, is duidelijk voor deze partijen. Arjen Kapteijns:
“We zijn blij dat de bewoners hierover
aan de bel hebben getrokken en ons hebben uitgenodigd. De gemeente moet nu,
samen met bewoners en betrokkenen,
zich inspannen om deze problemen aan
te pakken en op te lossen. Zodat de Weimarstraat en omringende straten een fijne
en prettige leefomgeving worden en blijven voor iedereen.”

Vragen aan de voorzitter van
de gemeenteraad
De vier partijen hebben hun zorgen
geuit bij de gemeenteraad. Zij stellen de
voorzitter de vraag. “Is het college het met
de bewoners eens dat meer toezicht en
handhaving niet genoeg is, maar dat het
beleid moet veranderen? Is het college
bereid om ingrijpende (beleids)maatregelen te treffen, waarmee de leefbaarheid én
veiligheid in de buurt daadwerkelijk verbetert? Zo ja, is het college bereid om met
buurtbewoners in gesprek te gaan welke
maatregelen hierbij helpen? Zo nee, wat
gaat het college dan doen om de veiligheid, leefbaarheid én het woongenot van
deze Haagse burgers te bevorderen?”

En nu?
In hun brief aan de voorzitter van de gemeenteraad vragen de partijen aandacht
voor de overconcentratie aan coffeeshops, het al dan niet aanstellen van een
winkelstraatmanager, de maatregelen na
het verschenen ondermijningsbeeld, het
invoeren van een vergunningsplicht voor
de risicobranche, het reguleren van openingstijden.
Het zijn vragen waar de raad niet omheen kan. Zal er dan binnenkort toch iets
gaan veranderen in de Weimarstraat (en
omgeving!)?

Bewoners sloegen
al eerder bij de
gemeenteraad
alarm over de
onveiligheid in en
verloedering van
hun buurt
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Geen macht en geen
bevoegdheden,
maar verbinden en overtuigen
tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

Francien de Hoop is sinds maart 2018
gebiedsregisseur bij de gemeente voor de
stadsdelen Segbroek en Loosduinen. Ze
woont al jaren in het Regentessekwartier.
De combinatie van het stedelijke en het
dorpse is wat haar zo aantrekt in ReVa. “Mensen kennen elkaar, er zijn veel onderlinge
contacten. Het is echt mijn thuis.”
Als gebiedsregisseur heeft ze geen daadwerkelijke bevoegdheden en geen macht.
“Ik verbind de afdelingen van mijn dienst,
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Dat zijn
twaalf afdelingen waaronder economie,
stedenbouw, planologie en mobiliteit. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de andere
diensten én voor bewoners en bedrijven. Dan
zorg ik dat alle vragen op de goede plek terecht komen; in mijn eigen dienst of elders.
Dat valt niet altijd mee, moet ik zeggen, het
is een kunst om alle kikkers in de emmer te
houden,” zegt ze lachend, “en ik probeer dat
met allemaal dwarsverbindingen bij elkaar te
houden.”

Overtuigingskracht
“Omdat ik dus geen macht heb, moet ik mensen ervan overtuigen dat dingen echt gedaan
moeten worden, dat er iemand van ‘het stadhuis’ bij een bewonersavond is bijvoorbeeld.
Zo ook met niet-collega’s, zoals bijvoorbeeld
projectontwikkelaars. In 2020 gaat de
nieuwe omgevingswet in. Dan is
het een verplichting om bewoners te informeren of te raadplegen.

Tot die tijd probeer ik iedereen te bewegen
om bewoners bij bouwprojecten te betrekken. Iedereen moet inzien dat bewoners
serieus genomen moeten worden en een
waardevolle inbreng kunnen hebben. Bovendien is het ook in ieders belang. Uiteindelijk
gaan ontwikkelingen sneller als je bewoners
vanaf het begin erbij betrekt. Het is ook leuk
en dankbaar om met de buurt te overleggen!
En het moet straks toch… zo kunnen ze nu al
oefenen.” Francien heeft de indruk dat haar
inspanningen aanslaan. Er wordt steeds vaker
contact met haar opgenomen.

Wel of geen inspraak
Voor bewoners is het vaak onduidelijk wanneer ze nu wel of niet betrokken worden en
wel of niet inspraak hebben. Over de ‘Jumboplannen’ hoorde de buurt bijvoorbeeld via de
pers. Bewoners van de De Perponcherstraat
moesten er zelf achter komen dat er plannen
waren, en hetzelfde gold begin 2018 voor de
bewoners rondom de voormalige school in de
Daguerrestraat.
In november 2017 is in de gemeenteraad een
motie aangenomen waarin staat dat, als er
afgeweken wordt van het bestemmingsplan,
belanghebbenden tijdig moeten worden geïnformeerd. Francien: “Grofweg is het zo dat
als een initiatief in het bestemmingsplan past,
de vergunning kan worden aangevraagd, en
er dan - op dit moment - geen verplichting
is om de buurt op de hoogte te brengen.” Als
gebiedsregisseur enthousiasmeert Francien
partijen om dat wel te doen. En de gemeente
kan daar ook bij helpen,
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Francien de Hoop, de
gebiedsregisseur voor
Segbroek

vertelt ze. “Als een vergunningsaanvraag niet
in het bestemmingsplan past, moet er wel altijd met de buurt gecommuniceerd worden.”

Francien: “Volgens de wet ben je vrij je huis
te verkopen aan de hoogste bieder. Dat is lastig tegen te houden.”

Inspraak en informeren

Sociale huurwoningen

Francien is blij met de nieuwe omgevingswet
straks. “Daarin worden inspraak en het informeren van de buurt goed geregeld en komen
alle lijnen bij de gemeente uit. Die kent de situatie ook veel beter dan de rijksoverheid. We
gaan ons uiterste best doen om per situatie
alle belanghebbenden in beeld te krijgen.”

In ReVa vind je van oudsher niet veel sociale huurwoningen. In het Energiekwartier zijn
het er nu wel wat meer. Is het een idee dat
ook projectontwikkelaars verplicht worden
om voor sociale huur te bouwen? Francien
vertelt dat dit al gemeentelijk beleid is. Van de
500 woningen is 30% sociale huur; dat is een
gemeentelijke afspraak, vastgelegd in het coalitieakkoord. Bij grote nieuwbouwprojecten
is dat een verplichting en daar wordt in het
vergunningstraject op toegezien.

HIT-team
Bewoners die mee willen praten over de bebouwde omgeving horen ‘vroeger of later’ de
term ‘HIT-team’. Velen hebben daar een wat
duister beeld bij: Den Haag moet bouwen, het
HIT-team zorgt ervoor dat dat kan. Francien:
“Zo is het niet, HIT staat voor Haags Initiatieven
Team: een team met collega’s van veel verschillende afdelingen en diensten; archeologie,
GGD, tot de afdelingen stedenbouw en planologie. Projectontwikkelaars kunnen daar, ter
advisering, hun plan inbrengen en (ver)bouwplannen worden getoetst of ze aan de regels
voldoen. In feite is het HIT-team faciliterend.”

Prijzen die de pan uitrijzen
KonkreetNieuws hoort vaak van bewoners
dat de huren van appartementen in de huidige bouwprojecten niet mals zijn en erg vaak
boven de huurgrens liggen. Ook ontvangt de
redactie regelmatig geluiden over de tendens dat vastgoedbeleggers een pand
kopen, standaard opknappen en voor
(veel) meer geld verkopen. Zou
dat niet beperkt kunnen
worden?

De ‘gemêleerdheid’ vasthouden
Francien: “De Weimarstraat zie ik echt als de
levensader van de wijk en ik wil hier graag
met collega’s en samen met bewoners mee
aan de slag. We willen de straat graag aantrekkelijk maken en houden. De andere kant, de
Zevensprong, is ook zo’n plek die de aandacht
van de gemeente heeft. Dat is geen eenvoudige opgave overigens: het gebied ligt in drie
stadsdelen, met meerdere verantwoordelijke
politiebureaus. Maar het is de toegang tot de
wijk. Het zou zo mooi zijn als het daar echt
veel aantrekkelijker én veiliger wordt. Ik vind
het belangrijk dat het deel van de wijk tussen
de Weimarstraat en de Loosduinseweg opgeknapt wordt en de woningen betaalbaar
blijven. Maar vooral hoop ik dat ReVa
niet helemaal veryupt! In ieder geval niet meer dan het nu is. Ik vind
het veel leuker als het divers blijft,
en dat we de ‘gemêleerdheid’ kunnen vasthouden.”
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Een uitbouw kan fijn
zijn, maar heeft
gevolgen voor de
waterhuishouding

De nieuwe Omgevingswet
Meer ruimte voor gemeenten, snellere besluitvorming.
Maar ook grotere betrokkenheid van de samenleving?
Participatie moet geregeld zijn.

Tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

‘En nu die omgevingswet! Het is nog een
hele klus om erachter te komen wat die in
gaat houden vanaf 2021, en vooral wat (en
of) er iets verandert voor bewoners. Het is
een complex geheel waar je snel in verdwaalt.

Grote gevolgen
Volgens het kenniscentrum omgevingswet is
het de grootste wetmatige verandering die Nederland ooit heeft gekend. Van 26 wetten naar
1, van 5000 wetsartikelen naar 350, van centraal naar lokaal; ga er maar aan staan. Duidelijk
is dat de omgevingswet grote gevolgen heeft
voor inwoners, bedrijven en de overheid.
Regels moeten inzichtelijker worden, en eenvoudiger in gebruik. Plannen moeten integraal
zijn, het gaat dus om een samenhangende
benadering van de leefomgeving. Decentrale
overheden krijgen meer ruimte om het beleid af
te stemmen op de lokale behoeften. De betrokkenheid van de samenleving wordt vergroot
en initiatieven worden gestimuleerd. En de besluitvorming gaat sneller. Dat zijn in een notendop de doelen van de nieuwe omgevingswet.
Initiatieven kunnen straks gemakkelijker genomen worden. Door gemeente, ontwikkelaars en
door burgers.

Burgerparticipatie
De omgevingswet legt meer nadruk op burgerparticipatie aan de voorkant van het proces.
Uitgangspunt is dat partijen, dus ook bewoners,
vroegtijdig betrokken worden bij de besluitvorming, maar hoe dat moet gebeuren regelt de

Verbouwing
schoolgebouw in de
Daguerrestraat

Nu

Begin 2018 kwamen bewoners er bij toeval
achter dat er plannen waren om het schoolgebouw te verbouwen. Tweemaal eerder
weigerde de gemeente een vergunning voor
studentenwoningen, o.a. omdat er in het bestemmingsplan
‘Maatschappelijk-Welzijn/
Onderwijs’ was opgenomen. Wonen zou gerelateerd moeten zijn aan zorg en de gemeente

wet niet. Dat is maatwerk en kan dus per situatie verschillen. Daar richt zich de kritiek dan
ook vooral op.

Het LSA is kritisch
Zo stelt het Landelijk Samenwerkingsverband
Actieve bewoners (LSA) dat de omgevingswet
primair betrekking heeft op onderdelen van het
gemeentelijke beleid, daar waar het lastig is om
een voet tussen de deur te krijgen. Denk hierbij
aan stadsontwikkeling en -beheer, vergunningen, mobiliteit, grond- en vastgoedbedrijven en
openbare ruimte. Een complexe systeemwereld
met veelal weinig transparantie in besluitvorming. Er heerst een vooral economische oriëntatie en men is sterk gericht op de wereld van
projectontwikkelaars en bouw- en aannemingsbedrijven. Burgerparticipatie wordt hier in de regel bescheiden ingevuld en bewoners worden te
vaak als NIMBY (Not In My Back Yard) behandeld.
De LSA denkt dat de nieuwe omgevingswet
als zodanig daar niet veel aan zal veranderen.
De wet kent nobele doelen, als integraal kijken
naar de kwaliteit van de leefomgeving, vroegtijdige participatie en uitnodigend zijn naar
initiatiefnemers. Maar die zijn volgens het LSA
zo algemeen gesteld dat er geen dwingende
werking van uitgaat om het wezenlijk anders
te doen. Sterker nog, er zitten in de omgevingswet een aantal zaken die zelfs averechts kunnen
uitwerken: het risico dat overheden weer jarenlang met hun eigen beleid en eigen systemen
bezig zijn en nog meer ruimte krijgen om in
een-tweetjes tussen bestuur en marktpartijen
ad hoc beslissingen te nemen die afwijken van
samen gemaakt beleid. Tot zover het LSA.

vond de parkeerdruk in de wijk te groot. Dit
bracht bewoners op het idee om zelf te bedenken wat ze waardevol voor de buurt vonden.
Hun voorstel: begeleid wonen voor jongeren,
of voor mensen met een verstandelijke beperking. Met op de begane grond ruimte voor
kleine bedrijfjes en ZZP’ers.
Hun verbazing was groot toen bleek dat alles al in kannen en kruiken was. Hun ideeën
werden door de beleggers opzijgeschoven.
Het was allemaal al bekeken, werd er gezegd.
Het zou niet realiseerbaar zijn en bedrijfjes
niet levensvatbaar, was de reactie. En energie-

In de wet staat dat er bij elk initiatief opgenomen
moet worden hoe participatie geregeld wordt. Als
dat niet gebeurd is, wordt de vergunningsaanvraag niet in behandeling genomen. Als dat uiteindelijk onvoldoende wordt uitgevoerd, bestaat
de kans dat het opnieuw moet. Processen worden
versneld; binnen zes weken na een vergunningaanvraag moet er een besluit zijn.
Dat er binnen de gemeente veel moet veranderen, is duidelijk. Integraal werken is immers
veel meer dan samenwerken. Zo moeten gemeenten, ook de gemeente Den Haag, af van
het sectorale denken en werken; een hele klus
want de structuren zijn daarop gebaseerd. Een
integrale manier van werken heeft grote voordelen. ‘Leven en wonen’ is nu eenmaal niet sectoraal.
Ook het voordeel van participatie van bewoners moet gezien worden. Het inzicht dat bewoners het beste weten hoe het in hun buurt
toegaat, daar moeten gemeenten goed van
doordrongen worden.

Ook de burger
Maar integraal denken en werken houdt niet
op bij de gemeente. Ook burgers zullen anders
moeten denken en meer kwesties mee laten
wegen. Om het héél klein te houden: een uitbouw kan fijn zijn, maar het heeft gevolgen
voor de waterhuishouding en de hitte in de
stad. Alle gemeenten sluiten zich aan bij op het
landelijke digitale systeem (DSO). Daar is het
voor iedereen mogelijk het proces van vergunningaanvragen goed te volgen.

De Jumbo

Nu

Een grote Jumbo op het kruispunt
Beeklaan en Weimarstraat heeft gevolgen
voor de wijde omgeving. Het pand had al
een winkelbestemming en het bestemmingsplan hoefde dus niet veranderd te
worden. En als het bestemmingsplan niet
wijzigt, hoeft momenteel de buurt niet
geïnformeerd of geconsulteerd te worden.
Dat gebeurde ook niet. Op een bepaald
moment werd bekend dat het pand verbouwd werd tot een supermarkt, met appartementen erboven. Over de gevolgen
daarvan werd niet met buurtbewoners gesproken, het was een voldongen feit.
Na 1 januari 2021
Na 2021 zou het – idealiter - anders gegaan zijn: in het plan zou participatie opgenomen zijn. Daar staat dan duidelijk in
hoe de initiatiefnemers met betrokkenen,
waaronder bewoners, in gesprek gaan. En
omdat er in de omgevingswet integraal gewerkt wordt, zouden andere kwesties ook
aan de orde zijn en waren de (directe en indirecte) gevolgen voor de buurt meegenomen. Er zou een discussie met de buurt geweest zijn: over wat goed is voor de buurt,
en wat er nodig is in de Weimarstraat en op
de Beeklaan. En er zou gesproken zijn over
de gevolgen van deze plannen en waar ze
aan zouden moeten voldoen.

1 januari 2021
De nieuwe omgevingswet gaat in op 1 januari
2021. Wil participatie van bewoners goed werken, dan moet het College de komende tijd heel
duidelijk grenzen aangeven en beleidsregels
moeten vóór die tijd afgekondigd zijn.
Zowel de nieuwe Jumbo als de verbouwing
van het schoolgebouw aan de Daguerrestraat
zijn twee voorbeelden (zie kader) waaraan we
de werking van de omgevingswet kunnen verduidelijken.
Informatie van de VNG, het kenniscentrum
omgevingswet, de LSA, Platform31 e.a.
Met dank aan de Haagse MUG, bewonersorganisatie De Groene Eland en aan Hans Wisse,
secretaris Project implementatie Omgevingswet van de gemeente Den Haag.

neutraal, met minimaal zonnepanelen op het
dak, was ook niet realiseerbaar en bovendien
te duur.
Na 1 januari 2021
Na 1 januari 2021 is er de verplichting om
op te nemen hoe bewoners geïnformeerd
worden, en de plannen moeten dan integraal
beoordeeld worden. Het gaat dan niet alleen
om het oplossen van woningtekorten, maar
ook over het klimaat, de consequenties voor
de buurt, het aanbod woonruimte etc.

Idealiter
Deze term staat tussen streepjes in de tekst.
In de nieuwe omgevingswet staat dat participatie in het initiatief meegenomen moet
worden. Dat gebeurt ook, want zonder zo’n
paragraaf wordt een aanvraag immers niet in
behandeling genomen. Maar wanneer zo’n
paragraaf door de gemeente goed genoeg gevonden wordt, is nu nog niet duidelijk.
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Het Regentessekwartier en het Valkenboskwartier hebben elk een oppervlakte van ongeveer een vierkante
kilometer (100 hectare).
Het Regentessekwartier (90 hectare
land) telt 13.500 bewoners, verdeeld
over 7600 huishoudens.
Het Valkenboskwartier (106 hectare
land) heeft 18.200 bewoners verdeeld
over 9880 huishoudens. (een aardige
website is www.allecijfers.nl/wijk)
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Woningsplitsing in ReVa
Voor de een ‘n zegen, voor velen ‘n last
Tekst en foto: Piet Vernimmeni
Den Haag telt 533.000 inwoners. Met gemiddeld 6400 inwoners per vierkante kilometer
is het de meest dichtbevolkte stad van
Nederland. Met de 13.500 en 18.200 gaan
onze wijken daar ver overheen. Splitsing van
panden, kamerverhuur en soms ook dakopbouwen zorgen voor verdichting in de wijk.
Het is begrijpelijk dat wijkbewoners zich zorgen maken. Zij ervaren dat de leefbaarheid in
het gedrang komt en willen dat het splitsen van
panden ogenblikkelijk stopt. Is dat juridisch wel
haalbaar? Een gesprek hierover met Robert
Buurke, notarieel jurist op het gebied van burgerlijk recht en privaatrecht.

Privaatrecht en publiekrecht
Juristen op het gebied van burgerlijk recht/privaatrecht hebben te maken met drie onderwerpen: het familierecht, het ondernemersrecht en het onroerend goed recht. Robert: ”Ik
ben al 20 jaar gespecialiseerd in het onroerend
goed. Je kunt zeggen dat dat saai is, omdat het
over stenen gaat, maar achter stenen zitten
mensen, en dat maakt het bijzonder. Daar
komt bij dat je bij het splitsen van woningen
ook te maken hebt met de relatie tussen de
overheid en de burger en dat valt dan weer
onder het publieksrecht. En voor de overheid gelden weer aparte regels.”

Vergunningen
Woningsplitsing valt onder het privaatrecht,
maar de vergunningverlening is publiekrecht.
Volgens de heersende leer geldt dat de gemeente alleen maar op privaatrechtelijke weg
iets mag ondernemen als er publiekrechtelijk
geen middelen voor zijn. Robert: ”Een vergunning voor splitsing mag de gemeente
alleen maar afwijzen op een aantal in de wet
genoemde gronden. Als die gronden niet aanwezig zijn, moeten ze de vergunning verlenen.
De gemeente probeert vaak op privaatrechtelijke
gronden zo’n vergunning toch af te wijzen. Het
lijkt erop dat de macht van de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling (DSO) erg groot is.”

De voors….
Het antwoord op de vraag wat de
voor- en nadelen zijn van verdichting
door woningsplitsing is afhankelijk
van de belanghebbende. De gemeente
zal niet altijd tegen zijn, immers meer
inwoners betekent meer inkomsten
vanuit het Rijk. Bovendien kent de stad
een tekort aan woonruimte. Voor de
ondernemers in de wijk kan splitsing
ook gunstig zijn: hoe meer wijkbewoners, hoe meer potentiële klanten. En
niet te vergeten: de beleggingsmaatschappijen of particuliere beleggers
verdienen aan een gesplitst pand meer dan aan
een pand met één huurder.

en de na’s….
Een groot nadeel van splitsing van panden
(vaak eengezinshuizen) is dat het woningaanbod voor gezinnen met kinderen kleiner wordt.

Zij zullen hun heil buiten de wijk zoeken. En omdat het aanbod voor gezinnen kleiner wordt, zal
de prijs van die woningen stijgen en niet meer
voor modale inkomens bereikbaar zijn. Gezinnen met kinderen heb je nodig: die zorgen voor
een prettige sociale cohesie in de wijk.
Robert: ”Een gezonde wijk is gebaat bij een
diverse samenstelling: ouderen, jongeren én
gezinnen met kinderen. Op dit moment is nog
maar 20% van de Haagse woningvoorraad een
eengezinswoning. Als wijkbewoners bezwaar
maken tegen splitsing van panden beroepen
zij zich vaak op het begrip ‘leefbaarheid’. Te veel
mensen in de straat levert meer afval op, meer
geparkeerde auto’s, te veel fietsen, overlast,
mensen wonen te dicht op elkaar. Maar als de
gemeente meegaat met de eisen van de bewoners en bezwaar maakt tegen splitsing van een
pand, is de kans groot dat zij in later stadium
terecht wordt gewezen door de Raad van State,
want ‘leefbaarheid’ is juridisch een vaag begrip.”

Statenkwartier, Nassaubuurt, Archipel en Valkenboskwartier
Bewoners van ReVa merken de effecten van
de splitsing van panden. Honderden Haagse
woningen werden de laatste jaren gesplitst. Het
Valkenboskwartier heeft de twijfelachtige eer op
deze lijst het hoogst te scoren. Maar ook het Regentessekwartier staat in de top-5.
Robert: ”In 2017 vroegen de bewonersorganisaties van het Statenkwartier, Nassaubuurt,
Archipel en Valkenboskwartier bij de gemeente
een verbod op het splitsen van woningen. Elke
wijk een eigen verzoek met eigen argumenten.
Voor de Archipelbuurt wijzigde de gemeente
in 2017 het bestemmingsplan. Maar de andere
buurten hadden tot in de Raad van State het nakijken. De stad had ook kunnen werken met een
parapluregeling enkel voor woningsplitsing. Het
probleem speelt in elke wijk en je moet het echt
over de breedte van de stad aanpakken.”

Concept woonagenda 2019
Boudewijn Revis, wethouder van Stadsontwikkeling en Wonen, stuurde begin december 2018 zijn ‘Concept Woonagenda’ aan de
Commissie Ruimte. Daarin staat op pagina 12:
“Bouwkundig splitsen van woningen kan negatieve gevolgen hebben voor het karakter en
de leefbaarheid in een buurt. (…) Ook moet
Den Haag zuinig zijn op woningen voor grotere
huishoudens (…) Daarom kijken we kritisch
naar woningsplitsing. Daar waar het de leefbaarheid en het karakter van de buurt aantast,
roepen we dit een halt toe. Dit leggen we vast
in de Huisvestingsverordening.”

Tegengestelde belangen
Robert Buurke hierover: ”Deze concepttekst is
nog weinig concreet. Je moet je ook realiseren
dat de gemeente aan de ene kant woningsplitsing wil toestaan, want met meer inwoners
krijgt de stad meer geld vanuit het Rijk. Als ze
woningsplitsing tegen wil gaan, zijn dat tegenvallende inkomsten. Aan de andere kant zien ze
wel degelijk de overlast.”

Als slot
Begin 2019 komt volgens plan de Woonagenda in de gemeenteraad. Hopelijk komt die
minimale woninggrootte die ondersplitsing onmogelijk maakt ook in de nieuwe Huisvestingsverordening te staan. En is dan ook het voorstel
van Pieter Grinwis van de Christen Unie/SGP
daarin verwerkt: “Om te voorkomen dat huizen
worden verkocht aan vastgoedhandelaren in
plaats van aan gezinnen, vind ik een zelfbewoningsplicht een goed idee.”

Nieuw gemeentelijk beleid
De stad onderkent in veel gevallen de bezwaren van wijkbewoners, maar heeft momenteel
weinig mogelijkheden om in te grijpen. Ze wil
wat betreft het splitsen van woningen nieuw
beleid invoeren. Zo wilde voormalig wethouder Joris Wijsmuller het probleem al aanpakken
via een nieuwe aangepaste stadsbrede Huisvestingsverordening. Dan zou daar in kunnen
staan dat de nieuwe woning minstens 40 of
50 vierkante meter moet hebben en uit een of
meerdere volledige woonlagen moet bestaan.
Ook het begrip ‘leefbaarheid’ zou de raad juridisch uitwerken.

Ondersplitsing
Robert Buurke: “Het is goed dat er gesproken
werd over een minimale woninggrootte en volledige woonlagen. Op die manier voorkom je
dat de eerste eigenaar een pand splitst in drie
woonlagen en dat de volgende eigenaar de
woonlaag omvormt tot kamerverhuur. Tot nu
toe mag hij ermee doen wat hij wil. Die nieuwe
voorschriften zouden ondersplitsing voorkomen.”

Dakopbouw en kamerverhuur
Als bewoners een dakopbouw plaatsen
omdat ze bijvoorbeeld extra ruime willen
voor hun jonge kinderen, is daar weinig
op aan te merken. Als zij die dakopbouw
plaatsen om als nieuwe woonruimte te
verhuren, heeft dat gevolgen voor de bevolkingsdichtheid en zou het in het nieuwe beleid meegenomen moeten worden.
Ook de mate van kamerverhuur in
een wijk bepaalt de dichtheid en de
leefbaarheid. En in onze wijken worden
behoorlijk wat kamers verhuurd. Elke
wijkbewoner kan kamers verhuren, daar
heb je geen vergunning voor nodig.
Samen met woningsplitsing zou die kamerverhuur deel kunnen uitmaken van
de Huisvestingsverordening: hoe meer
kamerverhuur in een wijk hoe strenger
de regels voor woningsplitsen.
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Alle bezwaren van de
bewoners zijn afgewezen
Dossier Perponcherstraat 103

tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

In het juninummer van onze krant schreven
we over de hoorzitting van de Gemeentelijke
Adviescommissie Bezwaarschriften die de bezwaren van een flink aantal bewoners van de
De Perponcherstraat en het verweer daarop
van de projectontwikkelaar behandelde.
Inmiddels heeft de Commissie haar negatief
advies ten aanzien van die bezwaren uitgebracht aan het College en het College nam dit
advies over.

Parkeerdruk
Terug bij af voor de bewoners dus, al geven
zij het nog niet op. Enkele van hen hebben bezwaar ingediend bij de rechtbank.
We praten even na met de teleurgestelde
bewoners. Zij zijn ervan overtuigd dat hun
bouwkundige bezwaren en de bezwaren waar
het ‘t parkeerbeleid betreft terecht zijn. Raad
en College stappen wel heel gemakkelijk over
de gevolgen heen van het laten realiseren
van een appartementengebouw van een laag
kwaliteitsniveau en het laten toenemen van

maakt de gemeente en de eigenaar/verhuurder aansprakelijk voor calamiteiten als gevolg
van de zeer gebrekkige kwaliteit waarvoor
gekozen is. Voorbeelden van hoe het mis kan
gaan zijn er te over. Denk aan de Grenfelltoren
in Londen en recent in Scheveningen.”
Het pleidooi van de omwonenden om in plaats
van 24 huurappartementen 10 kwaliteitsvolle
beneden- en bovenwoningen in de koopsector
te realiseren, valt op droge aarde. Natuurlijk zou bij dit alternatief de economische
opbrengst voor de belegger lager zijn, maar
wat een kwaliteitsslag had er bij een hoger
ambitieniveau gemaakt kunnen worden.

de parkeerdruk in de De Perponcherstraat en
de directe omgeving. “De kans is groot dat
het gebouw, gezien de zeer hoge huurprijzen en de slechte bouwkwaliteit waar het de
brandveiligheid en de geluidswering tussen
de woningen betreft, een duiventil van steeds
doortrekkende huurders wordt, in plaats van
mooie woningen met nieuwe enthousiaste
buurtbewoners.”

Rechtens verkregen niveau als
toverformule
Alle bezwaren wat betreft de bouwkwaliteit
vervallen door de toverformule ‘Rechtens
verkregen niveau’, waarbij vrijstelling verleend
wordt van de normen voor nieuwbouw vanuit
de oude functie van het zorggebouw. Formeel
zal dit wel kloppen al houden de bewoners
hun hart vast voor de risico’s waar het gaat
om brandveiligheid, gehorigheid en toegankelijkheid. Om nog maar niet te spreken van
de gebrekkige duurzaamheid: 24 gasketels in
dit appartementengebouw. En dat terwijl de
omgeving Koningsplein een prioriteitsgebied
is voor de energieomslag.

Hoe verder?
Huidige uitstekende achtergevel
De Perponcherstraat 103

Risico’s
Eén van de omwonenden waarschuwt in zijn
bezwaarschrift de gemeente uitdrukkelijk voor
de risico’s die de vrijstelling van de nieuwbouwnormen met zich meebrengt waar het
de veiligheid, gezondheid en de leefbaarheid
voor de toekomstige bewoners betreft. “De gemeente heeft wat dat aangaat een zorgplicht.
Wetgeving en normering voor nieuwbouw om
die normen na te leven zijn er natuurlijk niet
voor niets gekomen. Goedkeuring van dit plan

Natuurlijk hopen de bewoners nog op een
klein wonder via de nieuw ingezette bezwaren,
maar dat dit moeilijk wordt is hen wel duidelijk. De projectontwikkelaar heeft inmiddels
het reclamebord aan de gevel opgehangen.
Die heeft er blijkbaar alle vertrouwen in.
Met de geplande verdere uitbouw van de
achtergevel wordt het er niet fraaier op. Zie
ook de foto van de huidige achterzijde van het
complex. Volgens bewoners lijkt de moraal nu:
“Profijt van beleggers gaat boven het realiseren van kwaliteitsvolle stadswoningen en de
leefbaarheid in de wijk.”
Dit had ook allemaal heel anders gekund…

Van haarden en postpakketten
naar klimaatbestendige appartementen



Ja het lijkt toch echt te gaan gebeuren: de
transformatie van het fabriekspand uit 1906
aan de Fahrenheitstraat 335-341 tot een
prachtig complex van 43 tweekamerappartementen tegen een gemiddelde huurprijs van
570 euro.
De uitvoering gaat zowel recht doen aan de
cultuurhistorische waarde van dit gemeentelijke monument als aan de modernste uitgangspunten van klimaatbestendig wonen. In ons
juninummer van 2018 schreven we al eerder
over dit project. In een vervolggesprek met de
heer Jaap ’t Hart, de enthousiaste directeur van
de Koninklijke Haagse Woningvereniging, blijkt
dat nu de kogel zo goed als door de kerk is.




De uitdagende puzzels van het
project
Recht doen aan de uitkomsten van de bouwhistorische verkenning van dit monument
was de eerste puzzel. Als je kijkt naar de bijgevoegde foto van de nieuwe voorgevel, zie je
een aantal wijzigingen die teruggrijpen op het
roemrijke verleden van het pand. De voormalige ingang onder het torentje rechts keert terug
en er komen weer ramen in de gevel naast die
ingang. De Welstandscommissie is akkoord met
het ontwerp.
Bijzonder is ook dat aan de zijde van de Ampèrestraat, de voormalige dienstingang terugkomt. Dat wordt de ingang voor de fietsen en
elektrische scooters naar de interne berging en
fietsenwerkplaats. Zo krijgt de voormalige bedrijfshal een nieuwe functie.

Derde transformatie
Na veel hoofdbrekens is het gelukt om het
energielabel op EPC waarde 0 te krijgen: zonnepanelen, warmte/koude opslag onder het
gebouw, geen grote installaties op het dak.
Heel veel moderne techniek in dit gebouw. Dat
is kenmerkend voor de historie van het pand.
In 115 jaar is dit, na de verandering van haardenfabriek naar modern postkantoor in 1936,
de derde grote transformatie, nu naar een betaalbaar sociaalwonen-complex van een hoog
energiezuinig en architectonisch niveau. Dit
wat bleke deel van de Fahrenheitstraat krijgt
zijn karakteristieke bouwjuweel weer terug. En
dat wordt wel tijd, want het gebouw is na de
sluiting als postkantoor wel in de versukkeling
geraakt.














Mobiliteit, financierbaarheid en
een tijdpad
De Koninklijke gaat voor dit project uit van
een ander soort mobiliteit en dus geen parkeerplekken voor bewoners. Ook in die zin is het
een voorbeeldproject: faciliteiten voor fietsen,
elektrische scooters en openbaar vervoer vormen hier de oplossingen. Jaap: “De betaalbaarheid is voor de vereniging een moeilijke puzzel
geweest, maar de positieve uitkomst hiervan is
in zicht. Ik ga ervan uit, dat in het vroege voorjaar het voorlichtingstraject met een inloopbijeenkomst voor de buurt van start gaat. Vervolgens komt de vergunningsprocedure en dan de
realisatie in 2020.” Als dat allemaal lukt, dan rijgt
de Koninklijke een nieuwe parel aan haar ketting van karakteristieke woonprojecten in Den
Haag. En deze keer in onze buurt!
              

tekst: Aad van Schie bijgevoegd ontwerp: Kon. 1854
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Makelaar midden in de wijk
In gesprek met
Patricia Hoogeboom
Tekst: Marieke Bauwens foto: Diederik van Duuren
Als je meer wilt weten over wonen in ReVa,
is een makelaar een goede bron.
In de Copernicusstraat vind je De Regentes,
van Patricia Hoogeboom. Ze is een, zoals ze
het zelf noemt, ‘in-en-om-het-huis-makelaar’.

Vooral in Reva
Op haar website zie je dat ze vooral in ReVa
huizen te koop aanbiedt. Ze woont al sinds
2001 in de wijk en weet dus waar ze het over
heeft. Na allerlei omzwervingen - ze werkte
als grondaankoper bij de gemeente en bij
een groot Haags makelaarskantoor - begon
ze zes jaar geleden voor zichzelf en ‘aan huis’.
Dat heeft veel voordelen: geen winkel, flexibel, erg laagdrempelig en ze komt, zoals ze is,
graag bij mensen thuis.

Het leukste werk, maar nu even
niet
Ze vindt dat ze het leukste werk van de wereld heeft, alleen nu even minder. “Dat ligt
niet aan het werk, maar omdat ik mensen
door de huidige overspannen markt zo vaak
moet teleurstellen. Veel zoekers, maar weinig
leuk aanbod. En wat er is, is vooral erg duur. En
wordt nog steeds duurder.”

Wanneer eindigt het?
Iedereen weet nog van de schrijnende situaties van 2008 en daarna. Vaak (te) duur
gekochte huizen die door persoonlijke omstandigheden, zoals werkloosheid en echt-

scheidingen, voor veel minder verkocht
werden. Huizen onder water, en kopers met
huizenhoge schulden. En nu weer die stijgende prijzen. De woningmarkt moet toch
weer eens uit elkaar knallen of inzakken? Dat
begrijpt Patricia goed, maar ze verwacht dat
‘inzakken’ voorlopig toch niet. “Omdat er niet
veel wordt gebouwd, de schaarste blijft en
omdat door de lage rente geld goedkoop is.”

Aantrekkelijkste buurt in ReVa
Het wijkje tussen de Regentesselaan en
Beeklaan, Laan van Meerdervoort en Weimarstraat is erg in trek. “Een buurt van ‘rijke
bouw’. Oorspronkelijk bedoeld voor de gegoede middenklasse met geld.” Die gegoede
klasse woont er nog steeds, maar is anders
geworden. Patricia ziet veel mensen met vrije
beroepen, relatief hoogopgeleid en politiek
eerder links dan rechts. Het is een gezellige
buurt, dat trekt ook weer mensen uit bijvoorbeeld het Statenkwartier aan, die het daar
mooi vinden, maar de gezelligheid missen.

Verdrijving
Patricia: “Voor velen is de wens hier te wonen begrijpelijk, maar niet reëel. Je kan het
een gekte vinden, die stijgende prijzen, maar
zo is het op dit moment nu eenmaal. De prijzen stijgen en wij gaan er allemaal in mee.”
Wijken worden zo duurder en de samenstelling verandert. Mensen wijken uit naar
naburige wijken, die op hun beurt ook weer
duurder worden. Wat vindt Patricia van zo’n
ontwikkeling? “Aan de ene kant nemen

nieuwe mensen nieuwe impulsen mee. En
worden huizen opgeknapt. Maar je ziet ook
een zekere verdrijving. Wijken die eerder wat
bevolkingssamenstelling gemêleerd waren,
veranderen ook. Ze worden homogener. Witte
wijken worden nog witter.’’

Starters
“Starters worden links en rechts ingehaald
op de markt. Ze kunnen niet op tegen bijvoorbeeld een vastgoedbelegger die zonder enig
voorbehoud (van financiering) een prijs kan
bieden. Dat is voor een verkoper natuurlijk
aantrekkelijk. Wat soms wel zuur is: een net
afgestudeerd stel dat met hun inkomen boven de sociale huurgrens zit en aangewezen is
op de particuliere verhuur, betaalt soms hoge
huren. Maar ze krijgen, onder andere door de
strenge (studie)leennormen, géén hypotheek
die hen past. Dat voelt wel krom soms.”

‘Turn-Key’
Huizen worden gekocht door vastgoedbeleggers en standaard opgeknapt: grote tegels
in de gang, de separatie eruit, dezelfde badkamers, open keuken met een kookeiland in
de achterkamer. Brede industriële deuren. En
voor veel meer verkocht. Patricia: “Materiaal is
goedkoop. Arbeid is duur. Al die oorspronkelijke stijlelementen in zo’n pand opknappen is
prijzig. Brede standaarddeuren bijvoorbeeld,
zijn veel goedkoper. Gek genoeg is een TurnKey woning uiteindelijk vaak ook beter financierbaar. Kopers gaan, óók hier (!) voor dertien
in een dozijn; en het verkoopt!”
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• 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

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at

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

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag

ook voor uw elektrische fiets!

www.allroundglasservice.nl

Notariskantoor Post
van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag
info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

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

• Zumba, bbb, bootcamp,
Pilates mat + reformer lessen,
step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding
voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

ruk

Geeft d

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!
Verkoopplannen?
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!
WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

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

leur!

eer k
werk w

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Ook wij
gaan
bij een
beetje
sneeuw
gewoon
door!

Prinsegracht 176
2512 GG Den Haag
T 070 737 09 36
E info@smiet-offset.nl
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Haagse Vloercenter

Suribazaar

tekst en foto: Piet Vernimmen

tekst en foto: Piet Vernimmen

Toen feestartikelenzaak Bokstijn het magazijn aan de Weimarstraat 212 afstootte
en het pand leegkwam, greep Abdul Kaya
zijn kans en startte er februari 2018 het
Haagse Vloercenter. Hij woont zelf in
Laak en werkte een tijd bij Supermarkt
Firat aan de Weimarstraat.

Elkaar versterken

“Eerst ben ik gaan praten met de tapijtzaak aan de overkant om kennis te
maken en om mijn plannen toe te lichten. Maar we zitten niet echt in dezelfde
markt, dus dat was geen probleem. Ik
vind het namelijk belangrijk dat ondernemers goed met elkaar omgaan. Ik
verwijs klanten ook naar Van de Helm
hiertegenover. En straks als de Jumbo
er komt, dan krijgen we ook veel meer
aanloop. Ik denk dat de winkels hier
niet met elkaar concurreren, maar dat
we elkaar versterken.”

Mond-tot-mond reclame
“De woningmarkt doet het goed, dus
een vloercenter heeft veel potentie. Wij
profileren ons met vier kenmerken: we
leveren goede kwaliteit, verlenen goede
service en, ook belangrijk, het bezorgen en leggen is gratis. Als de klant een
product heeft uitgezocht, ga ik altijd
thuis langs om de vloer precies op te
meten. Ik neem dan drie of vier stalen
mee, want het kan wel eens zijn dat de
kleur bij de klant thuis net iets anders
oogt dan hier in de winkel. En als we de
vloer hebben gelegd, komen we binnen
een week of twee controleren of alles
goed is gegaan. Dat is belangrijk voor de
klant. Mijn zaak groeit door de mondtot-mond reclame.”

Laminaat, vinyl en PVC

Abdul heeft laminaat, vinyl en PVC in
verschillende prijsklassen, kleuren en
diktes. Het zijn ook de namen van zijn
drie huisdieren. Op de foto het speelse
katje ‘Laminaat’.

Malini Nathoe is bedrijfsleider en eigenaar van de Surinaamse bazaar aan
de Beeklaan 274. Heel erg vroeger was
het pand een garage, daarna kwamen
er langere of kortere tijd verschillende
Surinaamse bedrijfjes in en sinds tien
jaar al zit Suribazaar hier in het pand,
de enige Surinaamse supermarkt in
ReVa.

Vers

Suribazaar is bekend in de wijk vanwege de verse producten. Malini: “Alle
tropische verse producten zoals aubergines, kouseband, mango’s, olijven of
pomelo’s die wij hier op dinsdag in de
winkel hebben liggen, zijn de dag ervoor in Suriname geoogst. Verser kan
bijna niet. De oogst is erg afhankelijk
van het weer in Suriname, dus we werken vooral met dagprijzen.”

Surinaamse bloedworst

Behalve de Surinaamse, Afrikaanse,
Indiaanse en Indonesische producten in

de winkel kun je hier voor groepen van
minimaal 10 personen ook Surinaamse
maaltijden bestellen. “En we maken
zelf Surinaamse bloedworst en kippenworst, dat is een idee van onze klanten.”

Bara

In de maand oktober bij het Lichtjesfeest is het in Suriname gebruik om
bara te eten, samen met roti. “Bara, een
soort donuts, verkoop ik hier elke zaterdag, zowel aan Surinaamse als aan
Nederlandse mensen. We merken dat
Surinaamse mensen regelmatig ‘Nederlands’ koken, maar ook dat Nederlandse
mensen steeds vaker ‘Surinaams’ koken. Zo verkopen we zaterdags erg veel
ingrediënten om zelf thuis roti met kip
te maken. Als klanten producten nog
niet goed kennen, geef ik er altijd recepten bij. Ze komen dan vaak later langs
om trots te melden dat het gelukt was!”
Pom tayer, krobia, doksa, bangbang,
kjandratiki, kraboe en jarabaka steak…
voor steeds meer bewoners van ReVa is
dat al lang geen abracadabra meer.

‘De papoea’s van Milene’
bij Eef
tekst: Anneke de Graaf foto’s: Piet Vernimmen

Op zondag 27 januari opende Milene van
Arendonk haar allereerste foto-expositie in Eef,
‘de koffiezaak waar iedereen zich thuis voelt’, op
de hoek Weimarstraat en de Van Bylandtstraat.
Thema: Papoea’s bijeen tijdens de Mount
Hagen Show, een cultureel festival in Papoea
Nieuw-Guinea.

Mount Hagen
Vies nattig en koud buiten, lekker warm,
vol en gezellig binnen bij Eef. Aan de muren
prachtige foto’s van stamleden uit heel Papoea Nieuw-Guinea, die bijeenkwamen op dit

festival in Mount Hagen, de hoofdstad van de
provincie Western Highlands. Om trots hun
kleurrijke kleding en hoofd- en lichaamsversieringen te laten zien, om te dansen en te zingen.
Milene ging ernaartoe om alles te fotograferen.
De foto’s van de papoea’s tijdens de Mount Hagen Show hangen tot ongeveer eind maart bij
Eef. Ze zijn een bezoek zeker waard.

Milene
Milene van Arendonk woont in ReVa. Ze is
professioneel fotograaf die al heel wat van de
wereld heeft gezien, en ze maakt documentaires en reportages. Bijvoorbeeld ‘De Haagse Koffietent’.
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Vertrek Regentenkamer en Sociëteit Engels

CULTUUR IN DE WIJK

ReVa zingt voorlopig een toontje lager
tekst: Ed Vervoorn foto’s: Piet Vernimmen / Koen van Venetië

Twee van de bekendste muzieklocaties in ReVa sluiten de duren. Geen jazz meer vanuit de
Cort Heyligersstraat, waar de kerk gesloopt gaat worden om plaats te maken voor woningen
en de vaste bespeler, de Regentenkamer, moet vertrekken. En, geheel onverwacht, sluit ook
Sociëteit Engels aan de Emmakade, jarenlang de thuisbasis voor jazz- & bluesminnend Den
Haag de deuren.

De Regentenkamer is al gewend
aan een zwervend bestaan
De Regentenkamer werd in 1990 opgericht
door Thea van Loon. De eerste jazzoptredens
begonnen in het Hofje van Nieuwkoop, waarna achtereenvolgens aan de Laan van Meerdervoort, de Lange Beestenmarkt en in de kerk
aan de Cort Heyligersstraat een plek werd gevonden. Hier heeft men acht jaar gebruik mogen maken van de kerk en in het begin grote
feesten kunnen geven. Gaandeweg kwam er
steeds betere apparatuur en techniek en er

“

Een
katalysator voor
carrières van
jonge musici

”

kon een mooie vleugel worden aangeschaft.
Op zich al een mooie presentatie, omdat er
gewerkt werd zonder gemeentelijke subsidie.
De Regentenkamer hield liever ‘de handen vrij’,
zodat er niet aan allerlei bindende voorwaarden voldaan hoefde te worden en de programmering in eigen hand kon blijven. Het concept
om te werken zonder betaalde krachten en
een onbezoldigd bestuur pakte prima uit, niet
in het minst door de inzet van vrijwilligers
voor techniek, kantoor en keuken. En natuurlijk doordat er een eigen bar- en keukenomzet
was, ook weer mogelijk gemaakt door de inzet
van vrijwilligers.

Haagsche School
De Regentenkamer wordt ook wel de ‘Haagsche School’ voor de Nederlandse jazzwereld
genoemd en fungeert als een katalysator
voor carrières van jonge musici. Ooit begonnen met een wekelijkse jamsessie onder leiding van de bekende jazzpianist en -leraar
Frans Elsen. Het is een ontmoetingsplek voor
aanstormend talent en bekende artiesten,
kunstenaars en publiek. Hoogtepunten door
de jaren, om er een paar uit te lichten: Rita
Reys, Rob van Kreeveld en meer recentelijk
The Preacher Men, Trio Septeto los Dos, the
Basily family, Ben van den Dungen en Michael
Varekamp, die er als jochie al op zijn trompet
kwam spelen.

Koorenhuis
Op de valreep kwam het nieuws dat de Regentenkamer (wekelijks op donderdag en
vrijdag) de activiteiten gaat voortzetten in
Het Koorenhuis, in het centrum van de stad.
Het Koorenhuis en ProJazz, die op deze locatie
al enige tijd avondvullende jazzavonden organiseert, bereidden met het bestuur van de
Regentenkamer de overstap voor. Wethouder
Robert van Asten stelde voor twee jaar subsidie beschikbaar. Werk aan de winkel voor de
vrijwilligers om, met een aangepast concept,
ook daarna de subsidie te bestendigen, en zo
mogelijk uit te breiden.

Sociëteit Engels
Ook voor het iconische jazzpand van Sociëteit Engels op de hoek van de Koningin Emmakade is het doek gevallen. De grote, opvallende jazzfiguren voor de deur zijn inmiddels
verdwenen. Jazz Sociëteit Engels was sinds
maart 2010 de thuisbasis voor jazz & bluesminnend Den Haag, opgericht door de muzikale familie Engels. De familie was tot buiten

Openingsfeest Regentenkamer op 10 januari in het Koorenhuis met Michael Varekamp
de landsgrenzen bekend door hun talent voor
muziek maken en heeft hierdoor veel prijzen
in de wacht kunnen slepen. Aan muzikanten
dus geen gebrek en in samenwerking met diverse artiesten werden er regelmatig geweldige shows gegeven.
In 2010 verbouwde Charlie Engels de helft
van de ruimte aan de Emmakade tot sociëteit.
Vanaf 2012 gebruikten ze de hele ruimte. Uitgangspunt bij de verbouwing was dat mensen
zich bij binnenkomst meteen thuis moesten
voelen. Als er een feest was voor de ambassade van Litouwen, dan werd ervoor gezorgd
dat er bloemen stonden met de kleuren van de
vlag van Litouwen, kwam er een gezelschap
uit Amerika, dan werden de Amerikaanse poppen pontificaal bij de ingang geplaatst. Zo creëerden Charlie en zijn vrouw Marijke altijd een
warm welkom.

Petitie
Sociëteit Engels bond zich niet aan één bepaalde muziekstroming. Indo-rock, Americana-muziek, Bigbands, blues en jazz, het passeerde allemaal de revue. Vooral veel muziek
waarop gedanst kon worden. En waarbij de
bezoekers zich vaak kleedden in de stijl van
de muziek en de tijd waarin die stroming
bloeide. Door een scheiding heeft de familie
helaas moeten besluiten het pand te verkopen. Een stuk geschiedenis is voorbij. De re-

“De reacties van de
fans zijn
hartverwarmend”
acties zijn hartverwarmend. Fans van Sociëteit Engels zijn zelfs een petitie gestart in de
hoop een nieuw pand te realiseren voor het
jazzconcept.

Aderlating
Een flinke aderlating voor de wijk, maar er
is genoeg veerkracht waar muziek in zit in de
buurt. Pop ups en nieuwe initiatieven zijn er
altijd wel en locaties als De Nieuwe Regentes
en De DCR programmeren muziek, terwijl het
zelfs op de fiets naar het Koorenhuis natuurlijk
ook niet zo ver is. En wellicht maakt het concept van Engels wel een door de fans geïnitieerde doorstart.

Sociëteit Engels

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

SUPERMARKT

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268
Alle dagen geopend van

07:00 t/m 20:00

arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht,
huurrecht, personen- en familierecht en mediation
Melissa Koot thuis in het Regentessekwartier
Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7 2596 HL Den Haag
t. 070 311 48 00
f. 070 311 48 08

www.kootadvocatuur.nl
mail@kootadvocatuur.nl
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“Als er geen kunst
meer is, hou je alleen
cijfers over”

Laurie Chomel & Edoardo Privitera

Gheijn Studio’s

Een gebouw
boordevol
cultureel
ondernemen
tekst: Anneke de Graaf foto: Studio Oostrom

In de De Gheijnstraat werd in 2016 een
voormalige school omgebouwd tot bedrijvencentrum. Niet zomaar een bedrijvencentrum: vooral ondernemingen op
cultureel gebied hebben in de Gheijn Studio’s een onderkomen gevonden.

Een cultuur gerelateerde
community

Wendy Gieben is van ANNA Vastgoed &
Cultuur, dat het pand in beheer heeft. Zij
onderhoudt het contact met de gemeente,
de eigenaar van het pand, die aan ANNA
de opdracht heeft gegeven een cultuur
gerelateerde community op te zetten. Ze
informeert de gemeente dan ook op welke manier de Gheijn Studio’s worden gebruikt. Patty Broese van Groenou zit hier
met het bedrijf Pepe, dat met culturele en
maatschappelijke projecten de leefomgeving net iets aangenamer maakt (denk
aan Winterlicht) en ze is bezig met Dien
Dziecka, een soort Dag van het kind, om
de kinderen van de arbeidsmigranten uit
de Midden- en Oost-Europese landen te
bereiken. Rinus Sprong vormt samen met
Thom Stuart de artistieke leiding van de
Dutch Don’t Dance Division.

Een open kunstenaarskring
Drie van de 13 bedrijven die allemaal
iets aan cultuur doen. Rinus: “Hier zitten
nog twee andere dansgezelschappen: Holland Dance en Another Kind of Blue. En
twee van onze ex-dansers, die als ZZP-ers
zijn begonnen met kamerdansvoorstellingen, vinden hier advies, repetitieruimte
en kostuums. Maar we wilden niet alleen
met dansgerelateerde ondernemingen bij
elkaar gaan zitten. Hier zit bijvoorbeeld
ook een strijkorkest, een schilderatelier,
een regisseur, een kledingatelier en een
componist. We zijn geen gesloten kunstenaarskring. Juist de onderlinge verbanden
met verschillende vormen van cultureel
ondernemen geeft een meerwaarde.”

Buren

Wendy: “We hebben goed gekeken welke
bedrijven passen in het concept van de
Gheijn Studio’s. De gemeente wil bijvoorbeeld geen al te commerciële bedrijven.
Wethouder Van Asten is hier ook geweest
en was erg enthousiast.” De band met de
omgeving vindt men bij de Gheijn Studio’s
belangrijk en daarom organiseren ze ook
publieksactiviteiten. In de afgelopen paar
jaar zijn de buren driemaal uitgenodigd
een kijkje te komen nemen. Die buren hebben daarna het initiatief genomen om trottoirtuintjes voor het gebouw aan te leggen.
En met buren die eerder een beetje moeite
hadden met de nieuwe bewoners, is nu
een heel goede verstandhouding ontstaan.

komt echt energie uit deze tent. De sfeer
is heel prettig. We lenen gemakkelijk
ruimtes aan elkaar uit. In veel van onze
projecten doet iedereen mee: ouderen,
kinderen, gehandicapten. Holland Dance
heeft een project waarin wordt gedanst
met mensen in rolstoelen. En Dance for
Health danst elke week met MS-patiënten,
op elk niveau, ook als iemand bijna niets
meer kan. Hier wordt theater gemaakt
waarin zaken als pesten in beeld worden gebracht. Wij laten zien wat kunst in
het leven van mensen doet. Als er geen
kunst meer is, hou je alleen cijfers over.”

Hier zit bijvoorbeeld
ook een strijkorkest,
een schilderatelier en
een componist

Matangi Kwartet en vele anderen
Naast de genoemde bedrijven zitten in de
Gheijn Studio’s ook: Matangi Kwartet (muziek), Shida Khizou (poetry theater), Cora
Beijersbergen (portretschilder), Wolfert
Brederode & Saskia Lankhoorn (piano),
Stichting Haags Verhaal (verhalen), Patricia Wisse (zang), Studio Phoenix Kostuums, Kobe Audio, TAT Company (theater) en AMOA (muziekprojecten).

Energie

De Gheijn Studio’s worden zeer gewaardeerd door de bewoners. Patty: “Elke
keer als ik hier aankom, krijg ik een goed
gevoel. Het bruist. Er klinkt muziek, er
wordt gedanst, er lopen mensen rond,
de kamers staan open, we hebben leuk
contact met elkaar.“ Vindt ook Rinus: “Er

Atias Gindroz & Deborah Capotorto

Ons flatje in Moerwijk beslaat hooguit 70
vierkante meters. Ruimte genoeg voor
papa, mama, mijzelf en mijn twee zusjes.
Ik ben spekkoper met een eigen kamertje.
Mijn zussen hokken samen, maar daarvoor
zijn stapelbedden uitgevonden. Oma kan er
ook nog wel bij, voor even, tot er voor haar
een plekje is in het bejaardentehuis. Hoezo
tiny house?
Papa en mama slapen in de achterkamer,
van de zitkamer gescheiden door een
glazen wand. Papa kent iemand die er
met grijze verf een schuine-drop-patroon
op kan schilderen; net glas in lood! Het
tweepersoons opklapbed moet omhoog
voor we de ontbijttafel kunnen uitschuiven.
In een hoek staat papa’s bureautje. Als hij ’s
avonds laat klaar is met studeren klapt hij
het schrijfblad op en schuift hij de tafel in
zodat het echtelijk bed kan worden neergelaten. Tot mijn verwondering zitten we niet
op klapstoelen.
In de voorkamer staat de kolenkachel, de
enige verwarming in huis. Daar kleed ik
mij aan als er ‘s ochtends ijsbloemen op de
ramen prijken. Soms legt mamma oude
kranten in de gang. Dan komen roetveegpieten met grote zakken antraciet op hun
schouders de balkonkast vol storten. Als
het schemert, doet papa zijn das om en
gaat hij met de kolenkit het balkon op. Het
vuur moet voer. Eindeloos kan ik staren
in de gloeiende massa achter de mica
ruitjes. Soms mag ik de pook heen en weer
rammen. Dan vallen as en sintels door het
rooster in de asla. Papa leegt hem in de
asemmer op het balkon. Al ons afval gaat
in die emmer. Tweemaal per week staan
er voor elk portiek zes loodzware zinken
asbakken. Als ik groot ben, word ik geen
asman.
In het noorden wordt een onmetelijke
gasbel ontdekt. Kolenkachel eruit, gashaard erin. Nooit meer stof en as, vaarwel
kolenboer. Papa kent iemand die achter
de haard een mooie schouw kan metselen
met scherven natuursteen. Het Old Finnish
wordt op last van “Goed Wonen” vervangen
door ranke meubels van licht hout naar
Zweeds ontwerp. We zijn al behoorlijk
modern.
Het lavet wordt gesloopt, eindelijk een douche. Die gebruiken we minstens eenmaal
per week. In het badkamertje staat ook de
langzaamwasser met daarboven de wringer
waar mama sterke armen van krijgt. De
was moet nadrogen aan de lijnen langs het
balkon. Nu maar hopen dat die asociaal van
boven haar kletsnatte lakens niet boven de
bijna droge van mama hangt.
Op ons portiek wonen zes ouderparen met
in totaal 21 kinderen. Onze naaste buren
nemen er 7 voor hun rekening. Die zijn
gereformeerd volgens artikel 31. Geen idee
wat dat is, maar je krijgt er veel kinderen
van en wordt vanzelf kampioen in gestapeld slapen. Als ik buiten speel ben ik nooit
alleen.
				
Bert de Croon
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Buren in Beeld

WONEN IN DE WIJK
tekst: Laura van Herpen foto: Esther Geradts

Pršut
Zij groeide er op en hij landde vanuit Kenia via Beverly Hills L.A. op
de mooiste hoek van Den Haag.
Hij herinnert zich de pršut, de
windham, van haar ouders in het toen
nog Joegoslavische restaurant.
Inmiddels zijn hun bruiden ook met
de wind hier neergestreken.
Engels, Nederlands, Kroatisch, maar
vloeken is het mooist in het Sloveens: “De straten zijn wit besneeuwd“.
Pure poëzie.
Zoals laan en straten samenkomen
onder het prinsessenbalkon, zo gaan
de verbanden hier weken, jaren, generaties terug. Wonen, leven, praten, werken, eten en – belangrijk
– de honden. De moeder van zijn Rafiki is de overgrootmoeder van haar
Nana. Ze logeerden net vijf dagen
bij elkaar.
Zijn vrouw componeert de energieën
in hun huis en haar man zet eten
bij hen klaar na een lange reis. En
sinds kort werkt zij met hem mee aan
TodaysArt, om onmisbaar rumoer aan
de stad te geven. En zo de geluiden
van het Italiaanse terras aan deze
plek.
Nee de straten zijn niet wit besneeuwd.

Inspiratie, Spiritualiteit, Rituelen
Een spirituele ontdekkingsreis om de hoek
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

Op 15 december was er een voorproefje van
de voorstelling InSpiRituals, die op 9 en 10
februari vanuit theater De Nieuwe Regentes
(DNR) heeft plaatsgevonden. Deze spirituele ontdekkingsreis bestond uit een wandeling, een preview en hartverwarmende
soep.

Voorproefje

InSpiRituals was een plan van Laudie
Vrancken, directeur van DNR, die samen
met productieleider Maikel Smid het idee
uitwerkte om de gebeds- en andere spirituele huizen in de buurt te bezoeken, met
elkaar in contact te brengen en zich te
presenteren. Medio december zou InSpiRituals in DNR in première gaan. Er bleek
echter meer tijd nodig om de veelheid aan
klank, kleur en rituelen tot de muzikale
bewegingsvoorstelling te maken die men
voor ogen had. Vandaar dit voorproefje in
december van de eigenlijke voorstelling in
februari.

Van DNR tot de Agneskerk…

Voorafgaand aan de wandeling traden in
DNR twee jonge mannen uit de hindoetempel op met een trommelspel op een
zogenaamde tabla, het meest gebruikte

ritmische begeleidingsinstrument in de
hindoestaanse muziek. Het gezelschap zag
hen weer terug in Dew Mandir, de hindoetempel aan de Gaslaan, waar de wandeling
als eerste naartoe leidde. Op dat moment
vond daar een vijfdaagse viering plaats.
De volgende plek was de prachtige Heilige
Agneskerk op de Beeklaan, waar nog elke
zondag een dienst is. Vervolgens het Dialooghuis, schuin tegenover de Agneskerk,
waar veel activiteiten plaatsvinden, onder
andere met het doel culturele en religieuze
belemmeringen te doorbreken.

… en van de Ahmadiyya moskee
naar Bethel

Daarna ging het gezelschap naar de moskee van de zachtmoedige Ahmadiyya beweging van Lahore in de Kepplerstraat,
verder naar het Inspiratiecafé/buurtkerk
Kleur aan de Copernicuslaan, om tenslotte
te eindigen in Buurt- en Kerkhuis Bethel,
waar men korte tijd de continue kerkdienst bijwoonde, die al wekenlang werd
gehouden in verband met het kerkasiel
voor het gezin dat in dit gebouw onderdak heeft gevonden. Terug in DNR voerde
een hindoestaanse dame op het toneel een
uitgebreide vuurofferdienst (hawan) uit,
waarna de aanwezigen werden getrakteerd op soep, brood en lekkernijen die

onder andere door de Ahmadiyya moskee
waren bereid.

Gastvrijheid

Wat indruk maakte tijdens de hele tour
waren het enthousiasme en de gastvrijheid waarmee de bezoekers overal werden ontvangen, de vredelievende houding
jegens andersgelovigen, de betrokkenheid
met de buurt en de zorg voor het welzijn
van de bewoners. Een lange tocht, waarin
men misschien wel wat te veel moest opnemen, maar die indrukwekkend en soms
ontroerend was. Deze spirituele voorzieningen dragen bij aan de veelkleurigheid
en diversiteit van onze wijk. Mooi dat hun
deuren altijd openstaan voor alle wijkbewoners.

Wat indruk maakte
waren het
enthousiasme en de
gastvrijheid waarmee de bezoekers
overal werden
ontvangen
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BENT – BABS VAN DEN THILLART

FOYER – PIETER VAN DEN BROEKE

NEST – HISTORY IS HIS STORY

Vanaf begin mrt zijn in de etalage van BenT,
Weimarstraat 51 de weefsels van Babs van
den Thillart te zien. Gefascineerd door de
onuitputtelijke mogelijkheden van breien
en weven zoekt Babs van den Thillart de
grenzen van de technieken en machines op.
Het is altijd een spannend moment als het
textiel van haar weefgetouw wordt gehaald.
Het weefsel is niet langer vlak, maar gaat
vormen en bewegen, het komt tot leven. –
bent-51@xs4all.nl

Pieter van den Broeke (Den Haag, 1957)
schildert sinds 2000. Soms is het werk puur
abstract, vaak dienen zich al doende ook koppen of diervormen aan, of landschapselementen. Sinds enkele jaren richt hij zich meer
en meer op fotografie en video, en dan met
name op het vastleggen van water(reflecties).
Tijdens deze expositie in De Nieuwe Regentes
komen alle drie de disciplines die hij beoefent
aan bod. Pieter van der Broeke in de Nieuwe
Regentes van 8 mrt tot 26 apr. De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63.

‘History is His Story’ borduurt voort op de
mythische wereld omschreven door muzikant, poëet en visionair Sun Ra. De participerende kunstenaars delen een interesse in
het maken van nieuwe mythologieën of het
herinterpreteren van bestaande: in iedere samenleving dienen mythen sinds hun bestaan
als sleutel tot het begrijpen van cultuur. Bij
de tentoonstelling is een uitgebreide, rondreizende randprogrammering ontwikkeld. www.nestruimte.nl

WIJN EN KUNST –
WELMERS EN PASSCHIER

DNR EL PUB FLAMENCO XL

DNR SOUNDS OF SILENCE FESTIVAL

Malee Welmers (1995, fotovakschool 2018)
en Jeroen Passchier (1987, Willem de
Kooning 2013) presenteren vanaf febr hun
werk bij Wijn en Kunst. Malee fotografeert,
knipt, scheurt, her-fotografeert en bewerkt
haar foto’s om meerdere lagen in haar werk
te creëren. Jeroen zoekt mogelijkheden om
op nieuwe mediums te kunnen fotograferen zoals glas of metaal. Samen geven zij
in deze expositie een kijkje in hun wereld
van alternatieve fotografie. - www.wijnenkunstatelier.nl

Op vr 22 feb 20.15 uur. El Pub Flamenco XL in
de grote zaal van DNR. Deze avond staat in het
teken van de cd-presentatie van flamencozangeres- en gitarist María Marín die haar eerste
eigen cd Junio uitbrengt. María Marín: “In Junio, mijn eerste eigen album, heb ik belevenissen van mij samengebracht die niet alleen over
de afgelopen jaren gaan. Het is ook een reis
terug naar de plekken van mijn jeugd en de
geluiden waarmee ik ben opgegroeid.” - www.
denieuweregentes.nl

Van 7 t/m 10 mrt het Sounds of Silence Festival, volledig in het teken van de ‘stomme’
film, maar dan wel voorzien van livemuziek!
Tijdens het festival zes filmklassiekers: Modern Times (met Charlie Chaplin), Sunrise:
A Song of Two Humans, Faust, Metropolis
en The Downfall Of Osen. Iedere film wordt
voorzien van livemuziek of kunst, waarbij
volop ingezet op interactie tussen de film
en de musici. Optredens van o.a. Ensemble
Klang, Guus Janssen, Wolter Wierbos en
Wim Janssen; - www.denieuweregentes.nl

AGENDA
DE PRAEL
12 feb, 12 mrt en 9 apr vanaf 19.00 uur
Tabletop Tuesday: elke 2e dinsdag van de
maand de Tabledop Kingdom &Brouwerij
de Prael: spelletjesavond game On.
14 feb 19.00 – 20.00 uur
Beer Belly Bootcamp. Een nieuwe intensieve work-out van Hidden Gym rondom
het bier van de Prael. Inschrijven: www.
hiddengym.nl
20 feb 19.00 – 22.00 uur
60 seconds Russian Pub Quiz. High level
pub quiz in Russian. Sign in per team of
max. 6 people. To sign up or for more information: demo-jane@yandex.ru
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance)
Niet spoed: tel: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192. tel: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijkagenten voor Regentessekwartier zijn
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk.
tel: 0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192,
tel: 0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis. tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervismarkt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt
XL, in De Regenvalk, 070-2052660
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148, 070-2052660
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16 tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30, tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 0502
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 3653903
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeekdwarsstraat 218. Open zaterdags van
12.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148.
tel. 0702052660
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor meldingen en klachten over milieu, geluid,
stank, ongedierte, openbare straat, riolering, straatverlichting etc.tel: 14 070
Stadsdeelkantoor Segbroek : tel: 14 070
Grofvuil: via internet of tel: 14 070
Wonen
Meldpunt woonoverlast: via internet of
tel: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos:
bitreva15@gmail.com tel: 0619626333.
Huurtoeslag, belastingdienst:
tel: 0800 - 0543
Eneco (stroom) storingen: tel: 0800-0072
Dunea (water), storingen:
tel: 088-347 47 47

20 feb 19.00 – 21.00 uur
Art Night: Roze Bloemenmeisje. Maak je
eigen kunstwerk en ontmoet nieuwe mensen. Inschrijven www.artnight.nl
24 feb en 24 mrt vanaf 16.00 uur
Sunday ‘Beer Dance’ at De Prael
3 mrt en 7 apr vanaf 16.00 uur
Buurtborrel & Jamsessie
21 mrt
Film quiz: Space; Anton Constandse en
De Prael organiseren samen een Pub-Film
Quiz. Inschrijven kan per team van 2 tot
max 6 personen. Inschrijven: denhaag@
deprael.nl
14 februari: Beerbelly Bootcamp
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MAART
Za 2 | De Uitdaging | Kris Berry & Minyeshu
Wo 6 | De Paraplu | Muziektheater (4+)
Do 7- Zo 10 | Sounds of Silence Festival
Za 16 | Residentie Orkest | Drakenkoek (4+) *
Zo 17 | Theo Nijland | En de rest is onzin
Zo 17 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Ochtendconcert en brunch
Di 19 | Haagse Spot | Comedyclub *
Vr 22 | DNR Bluesclub | Dampende Blues, versleten dansvloer!
Za 23 | L’Autre Pays | Royale Legende *
Zo 24 | De Règâhs | De Bètels & de Stenuh!

Do 7 t/m zo 10 mrt

Sounds of Silence Festival
Silent Film. Live Music

Filmfestival waar de bijzondere kunst
van de silent film samensmelt met
hedendaagse muziek en kunst.

vr 19 t/m zo 21 apr

Zand & Veen IV
Verhalenvoorstelling door bijzondere
buurtbewoners vol dans en drama

Za 2 mrt | De Uitdaging
Kris Berry & Minyeshu

Curaçaose singer-songwriter ontmoet
Ethiopische zangeres-danseres

APRIL
DNR SERIES
Ukkieconcert | Iedere woensdag
Peuterdans | Elke vrijdag
El Pub Flamenco | Tweewekelijks, ‘duende’
DNR Filmclub | Elke dinsdagavond
MAART | A tribute to Alfred Hitchcock
APRIL | Palestinorama

Vr 5 | Fred Delfgaauw | Paradijsvogels
Za 6 | De Uitdaging | Jeroen Zijlstra & Ntjam Rosie
Vr 12 + Za 13 | That’s Dance Festival
Di 16 | Haagse Spot | Comedy Club *
Vr 19-Zo 21 | Zand & Veen IV | Verhalenvoorstelling
Zo 21 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Ochtendconcert en brunch

* = verhuur

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

