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Een heimelijke wens is altijd geweest lid te mogen zijn 
van de gemeentelijke straatnamencommissie. Dat is 
het gezelschap (geen idee hoeveel personen) dat bij-
eenkomt zodra er nieuwe straatnamen moeten worden 
verzonnen, bijvoorbeeld voor een nieuwe woon- of 
bedrijvenwijk. Leuk om daarover te brainstormen. En 
om trots tegen je nageslacht te kunnen zeggen: ,,Ik heb 
er nog voor gezorgd dat deze laan zo werd genoemd.’’ 
Een andere aantrekkelijke kant van het lidmaatschap 
van de Commissie Straatnaamgeving, zoals het clubje 
officieel heet, is dat je dan kunt proberen eens lekker 
orde op zaken te stellen. Want eerlijk gezegd zijn hier 
en daar dringend correcties nodig.
Kijk bijvoorbeeld eens naar het letterlijk en figuurlijk 
verknipte karakter van de Houtrustweg. Die loopt 
langs het Verversingskanaal, zoals u ongetwijfeld weet, 
maar velen weten niet dat hij al begint aan het eind 
van de Beeklaan, waar de Houtrustkerk staat. Ooit liep 
de Houtrustweg ononderbroken langs het kanaal. In 
1908 verscheen er de (eerste) Houtrustbrug en toen in 
1920 in het verlengde daarvan de Segbroeklaan werd 
aangelegd, bungelde het eerste stukje Houtrustweg er 
voortaan zielig bij. Onbegrijpelijk dat daar nooit een 
oplossing voor is bedacht. 
Men had het pleinvormige begin van de Houtrustweg, 
waar nu de Europese School staat, een andere 
naam moeten geven. Misschien wel het Vincent van 
Goghplein, want de arme Vincent heeft in onze stad 
helemaal geen straatnaam, terwijl hij hier nota bene 
ruim vijf jaar heeft gewoond. Den Haag heeft wel 
een Van Goghstraat,  maar die is vernoemd naar de 
familie Van Gogh die aan de kop van de nabijgelegen 
Loosduinseweg een houtzaagmolen exploiteerde. 
Bovendien was de zoon van de eigenaar in de negen-
tiende eeuw ook een bekende Hagenees omdat hij 
opperbrandmeester was.
Nog zo’n ergernis: de schrijfwijze van de Groot 
Hertoginnelaan. De laan is genoemd naar groother-
togin en prinses Wilhelmina, dochter van koning 
Willem II en Anna Paulowna. Het had dus moeten 
zijn: Groothertoginnelaan. En zo vallen er nog veel 
meer correcties te verzinnen. Een straatnaam tus-
sentijds wijzigen is trouwens echt niet zo’n ramp. Hoe 
snel het went, hebben we in 2002 gezien toen onze 
Buizerdlaan opeens Oude Buizerdlaan moest worden 
omdat Den Haag een stukje Leidschendam had gean-
nexeerd, waar ook al een Buizerdlaan was.
En nu maar hopen dat iemand van de huidige straat-
naamcommissie bovenstaande alinea’s leest en denkt: 
Verrek, hij heeft gelijk!

DvR 

   Van
de Redactie
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De wijk
in vogelvlucht
Door Henk Eleveld, waarnemend voorzitter 
wijkvereniging De Vogelwijk

Hoewel met horten en stoten, merken we 
vooruitgang bij de gemeente Den Haag. Het is 
ook niet eenvoudig om zo’n grote organisatie, 
waar duizenden mensen werk vinden, de snelle 
veranderingen van onze tijd te laten bijbenen. 
Een gemeentelijke organisatie dicteerde in 
vroeger dagen hoe het er in een stad of dorp aan 
toe ging. Maar vandaag de dag hebben steeds 
meer partijen een rol bij het invullen van taken 
op een groot aantal (voorheen exclusief gemeen-
telijke) beleidsvelden. Vroeger was de gemeente 
de baas, daarna werd ze ketenregisseur en de 
nieuwste ontwikkeling maakt de gemeente tot 
medespeler. Ontwikkelingen waaraan iedereen 
moet wennen. Het lijkt er op dat ook wij als wijk-
vereniging dat zien gebeuren. En dan zie je dat 
op verschillende terreinen verschillend wordt 
gehandeld:
• De inrichting van een speelterreintje op de 
middenberm van de Tortellaan lijkt voorlopig 
van de baan, omdat bij het stadsdeel Segbroek 
de bezwaren van een aantal omwonenden zwaar 
meetelden;

• De totstandkoming van een nieuw bestem-
mingsplan (ja, eindelijk) volgt een nieuwe weg; 
de Vogelwijk is de eerste wijk waar de bewoners 
vooraf al over het nieuwe plan mogen meepra-
ten. In de HALO vond recent een avond plaats 
waar een groot aantal belangstellenden de op-
stellers van het grotendeels conserverende plan 
gedachten en ideeën heeft meegegeven

* De subsidieverlening aan organisatoren van 
straatfeesten loopt nog als vanouds, met de wijk-
vereniging als ‘tussenpersoon’; en wie subsidie 
voor jeugdactiviteiten, culturele activiteiten of 

voorzieningen voor ouderen nodig heeft, kan 
daar een beroep op doen.

• De ontwikkeling van de HALO–locatie gaat 
verder; recent vond een goed bezochte informa-
tieavond plaats in verband met de plannen voor 
particulier opdrachtgeverschap bij de bouw van 
appartementen; de gemeente stelt haar rand-
voorwaarden, maar wij gaan nog steeds voor een 
mooie herontwikkeling die past binnen de uit-
spraken van de ALV (niet te hoog, niet te groot) 

• De sloop van de voormalige Sacramentskerk 
lijkt dichterbij te komen; plannen voor de bouw 
van eengezinswoningen zullen spoedig worden 
ingediend; de wens om de contouren van het 
kerkgebouw te behouden is helaas genegeerd.

• De gemeente lijkt wel oren te hebben naar 
geluiden uit de wijk om leegkomende delen van 
het ziekenhuis aan de Sportlaan voor andere 
nuttige bestemmingen te gebruiken.
 
Soms krijg je dus heel gemakkelijk je zin en soms 
lijkt het of men zich aan je standpunt weinig ge-
legen laat liggen. En DAT maakt het werk in een 
wijkvereniging nou juist zo spannend en leuk.
Daar hebben we bestuursleden voor nodig, zoals 
een voorzitter - die we aan het zoeken zijn - én 
nog een bestuurslid culturele zaken, want helaas 
heeft Anja Jager zich wegens een overvolle 
agenda uit ons bestuur moeten terugtrekken. 
Maar ook vrijwilligers die de helpende hand bie-
den op allerlei momenten en bij allerlei zaken. 
Dus ook bij de komende Koningsdag, woensdag 
27 april op het IJsvogelplein. Tot ziens daar! 

P.S. Als u de contributie voor de wijkvereniging 
nog niet hebt betaald, kunt u het bestuur - en 
de penningmeester in het bijzonder - heel blij 
maken door dat alsnog te doen!  

Henk Eleveld, wnd. voorzitter,
mede namens bestuursleden Ilonka Sillevis Smitt, 
Peter Arends en Christian Pick.
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Door Victor Koningsberger            

Eind vorige maand hadden al ruim honderd 
wijkgenoten gereageerd op de enquête over 
grondwaterproblemen die in het maartnum-
mer was bijgesloten. Op grond van deze 
enquête kan worden geconcludeerd dat het 
aantal Vogelwijkbewoners met een natte of 
vochtige kelder in de loop van de tijd gegroeid 
is. In 1996 meldden circa 60 wijkbewoners 
hier last van te hebben, in 2014 was dit aantal 
opgelopen tot 74 en inmiddels lijkt dit aantal 
nog hoger te liggen. Uit de antwoorden valt 
onder meer af te leiden dat zich sinds 2011 een 
zeer sterke stijging in het aantal gevallen van 
grondwateroverlast heeft voorgedaan.

Oorzaken
De gemeente wijt in haar beleidsnota’s het 
probleem van grondwateroverlast aan ver-

Veel respons op enquête
grondwaterproblemen

hoogde regenval, samenhangend met de 
klimaatverandering. Volgens het KNMI (station 
Scheveningen) kende Den Haag in de winter 
van 2015/2016 (net als in 2013/14) echter geen 
uitzonderlijk hoge regenval. De gemeente gaat 
eraan voorbij dat zij al enige jaren een beleid 
voert dat een grote invloed op de hoogte van de 
grondwaterstand in de wijk heeft. Hierbij valt 
primair te denken aan de (gefaseerde aanleg 
van) het nieuwe – gescheiden – riolerings-
systeem. Kwam vroeger het regenwater veelal 
op geasfalteerde wegen terecht en liep het via 
de putten meteen in het hoofdriool waarna 
het (meestal rechtstreeks) werd geloosd, na de 
aanleg van het duale rioleringssysteem gaat 
dat heel anders: regenwater loopt nu deels via 
de met stenen geplaveide straten de grond in 
en wordt deels via de aparte leiding naar de 
nieuwe ondergrondse opvangbekkens in de 
wijk geleid. Het wordt daarna geleidelijk in 
de ondergrond van de wijk geïnfiltreerd of, bij 
overdaad, naar de Haagse Beek afgevoerd).
Het beleid van de gemeente om het regenwater 
in de wijk ‘vast te houden’ heeft ertoe geleid dat 
het grondwaterpeil in de Vogelwijk (met een lig-
ging van gemiddeld 3.40 m boven NAP aan de 
voet van de duinen) de afgelopen jaren geregeld 
circa 40 cm. hoger kwam te liggen dan in de 
oude situatie. Lag de voor de gemeente maxi-
maal acceptabele grondwaterstand tot voor kort 
op 2 m beneden weghoogte, nu blijkt de feite-
lijke grondwaterstand geregeld circa 1.60 m te 
bedragen. Als gevolg hiervan liggen de gemid-
deld twee meter diepe kelders met hun vloer 
niet langer bóven het grondwater, maar staan ze 
gedurende het natte deel van het jaar ‘met hun 
voeten’ in het water (met kans op lekkages).
Overigens heeft een aantal wijkbewoners de 
overtuiging dat de door hen ervaren grond-
wateroverlast mede het gevolg is van scheuren 
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in hun kelder, ontstaan bij de aanleg van het 
duale rioleringssysteem, met name als gevolg 
van het gebruik van zware trilmachines. Maar 
niet alleen door dit gemeentelijke project is de 
grondwaterstand in de wijk hoger geworden. 
Het is ook het gevolg van de bewuste ‘vernat-
ting’ van het duingebied, mede bedoeld om de 
oprukkende ‘zouttong’ onder de duinen terug 
te dringen. Verder speelt een rol het in 2011 
begonnen project ‘herstel van de natuurlijke 
duinvegetatie’. Daarbij is de ‘niet-natuurlijke’ 
vegetatie verwijderd, inclusief de humuslaag. 
Het effect hiervan is dat regenwater nu minder 
lang in het duingebied wordt vastgehouden, 
maar meteen naar het grondwaterniveau zakt. 
Regen in de duinen presenteert zich daardoor 
al na korte tijd als extra grondwater dat uit de 
duinen richting het bebouwde deel van de wijk 
wordt gestuwd.

Gemeente aansprakelijk
Nu de recente sterke toename van het aan-
tal gevallen van grondwateroverlast niet het 
gevolg blijkt te zijn van verhevigde regenval, 
moet worden geconcludeerd dat de gevolgen 
ervan (natte kelders) veroorzaakt zijn door 
bovenbedoelde gemeentelijke projecten. Voor 
dit soort gevallen kan het Burgerlijk Wetboek 

uitkomst bieden. Dit bepaalt dat indien iemand 
een ander met zijn/haar handelen schade 
heeft berokkend, hij/zij deze moet vergoeden. 
Die regel geldt ook voor gemeenten. Dat vergt 
veelal echter wel een mogelijk lange en dure 
juridische procedure.
In dit verband is ook een andere wet van 
belang: de Waterwet van 2010. Die schrijft voor 
dat een gemeente de zorgplicht heeft om voor 
het openbaar gemeentelijke gebied maatre-
gelen te treffen ‘teneinde structurele nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand ... te voorko-
men of te beperken’. De Waterwet, waarin acht 
eerdere wetten zijn samengevoegd, voorziet 
ook in een vergoedingsregeling voor schade die 
in het kader van waterbeheer is ontstaan. De 
gemeente erkent dat met maatregelen op of in 
het openbaar terrein problemen op particulier 
gebied voorkomen of verholpen kunnen wor-
den. Dat is ook logisch: openbaar gemeentelijk 
gebied en aangrenzende particuliere percelen 
vormen immers hydrologisch communicerende 
vaten.
Nu de grondwaterstand in onze wijk niet inci-
denteel, maar al meerdere jaren achter elkaar 
hoog is – en dat bovendien gedurende ten 
minste twee maanden per jaar - is het duidelijk 
dat het hier om een structureel probleem gaat 
dat structurele negatieve gevolgen heeft.

Hoeveel probleemgevallen?
De gemeente beweert in haar beleidsnota’s: 
‘De problemen met grondwater in Den Haag 
zijn beperkt’. Ook in het recente Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2016-2020 komt deze zinsnede 
voor. Daarop volgt dan: ‘Het betreft incidenteel 
ondergelopen kelders, kruipruimtes en tuinen’. 
In de voorgangster van genoemde nota onder-
bouwde de gemeente haar stelling met enige 
cijfers. Zo zou het in de periode 2011-2013 
in de Vogelwijk om 33 gevallen zijn gegaan. 
Daarmee waren we volgens de gemeente de 
wijk met het hoogste aantal probleemgevallen.
De gemeente baseerde deze getallen op 
het aantal meldingen bij het gemeentelijk 
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Grondwaterloket. Er zijn echter vermoedelijk 
maar weinig Hagenaars die van het bestaan 
van dit loket op de hoogte zijn. In 2014 gaven, 
zoals gezegd, 74 Vogelwijkers aan dat ze last 
hebben gehad van een natte kelder als gevolg 
van grondwater. Van dat aantal hadden slechts 
enkelen zich bij het Grondwaterloket gemeld. 
Bovendien blijkt dit loket moeilijk op de ge-
meentelijke website te vinden te zijn. Daardoor 
gaat de gemeente niet uit van de werkelijkheid, 
maar van een droombeeld! 
Hier komt bij, dat de gemeente geen idee blijkt 
te hebben van het aantal kelders dat in onze 
wijk (en elders) aanwezig is. Daardoor weet zij 
ook relatief niet hoe groot het grondwaterpro-
bleem is. Dit klemt temeer in het licht van de 
voorspelde langere periodes met uitzonderlijk 
veel regen gedurende de komende decennia. 
Daardoor dreigt een onbekend aantal kelders 
- indertijd gebouwd conform de toenmaals 
geldende gemeentelijke bouwvoorschriften - in 
de gevarenzone te komen liggen. 

Te ondernemen acties
De Werkgroep Grondwateroverlast van de 
wijkvereniging zal zich in eerste instantie op de 
volgende acties concentreren:

De gemeente informeren over de uiteindelijke 
uitkomsten van de wijkenquête 2016;

Er bij de gemeente op aandringen dat zij - in het 
kader van haar zorgplicht - alsnog maatregelen 
treft om verdere nadelige gevolgen van de hoge 
grondwaterstand te voorkomen of te beperken.

U kunt als wijkbewoners echter ook bijdragen 
aan het succes van onze acties, door het vol-
gende te doen:
•	Zo u dit nog niet gedaan hebt, alsnog de 

grondwaterenquête invullen en deze te mai-
len naar Peter Verburg (pv@bart.nl), dan wel 
hem deze per post te sturen (Roodborstlaan 
18, 2566 ET Den Haag) of het biljet persoon-
lijk in zijn brievenbus te deponeren;

•	Uw grondwateroverlast zo snel mogelijk 
aan te melden bij het gemeentelijk Grond-
waterloket. Dit is te vinden door de website 
van de gemeente Den Haag te openen (www.
denhaag.nl) en in het zoekvakje bovenin het 
woord Grondwaterloket te typen. Als u geen 
internet hebt of dit lastig te gebruiken vindt, 
zal een van de leden van de werkgroep u daar 
graag bij helpen. 

 U kunt dit doorgeven aan: Hein Hoogstraate, 
Ooievaarlaan 22, 070-3620866;

•	Het bezit van een kelder (omvang, hoogte, 
bouwjaar) te melden aan de Werkgroep 
Grondwateroverlast via een e-mail of briefje 
aan Peter Verburg (Zie gegevens hierboven). 
Dit om zicht te krijgen op het aantal kelders 
dat in de toekomst (mogelijk) gevaar loopt. 
NB: Een kelderkast geldt niet als kelder.

€Hebt u de contributie 
al betaald?         
Penningmeester Peter Arends had goede 
hoop dat de contributie voor het jaar 2016 
door alle leden van de wijkvereniging zon-
der verdere aansporing zou worden betaald. 
Helaas zijn er echter toch weer leden die 
- om wat voor reden dan ook - de in februari 
ontvangen contributienota nog onbetaald 
in een la (of elders) hebben liggen.
Mocht u tot die categorie behoren, wilt u 
dan zo vriendelijk zijn om € 15,- (of meer 
als u dat wenst) over te maken naar reke-
ning nummer NL61 INGB 0001 7837 22 
t.n.v. Wijkvereniging De Vogelwijk? Vergeet 
alstublieft niet hierbij in het vakje ‘medede-
lingen’ uw straatnaam en huisnummer te 
vermelden.

Bij voorbaat veel dank!
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Door Dick van Rietschoten

Voor het eerst sinds bijna twintig jaar krijgt de 
Vogelwijk een vernieuwd bestemmingsplan. 
Wat staat waar? Op welke plekken mag wel of 
niet worden gebouwd en zo ja, wat mag er dan 
worden gebouwd? En voor welke doeleinden 
mogen panden en andere bouwwerken in de 
wijk wel en niet worden gebruikt? Om die 
vragen draait het in een bestemmingsplan. 
Eigenlijk moet elk gemeentelijk bestemmings-
plan om de tien jaar worden ververst, maar 
voor de rustige Vogelwijk heeft de gemeente 
de herziening in 2007 maar overgeslagen – dat 
scheelde een hoop ambtelijke heisa – en de 
geldigheid van het oude plan gewoon met tien 
jaar verlengd.

Veranderingen
Nu is er sinds 1997, het jaar waarin de gemeen-
teraad en de provincie Zuid-Holland het hui-

Levendige discussies over
nieuw bestemmingsplan

dige bestemmingsplan goedkeurden, toch wel 
het een en ander in de wijk veranderd. Zo werd 
het oude sport- en recreatiecomplex Houtrust 
afgebroken om plaats te maken voor twee 
wooncomplexen en een school, de Pauluskerk 
aan de Sijzenlaan verdween en in plaats daar-
van verrezen er villa’s en de rooms-katholieke 
kerk aan de Sportlaan wordt al sinds eind 2008 
niet meer voor erediensten gebruikt en staat 
nu op de nominatie om te worden gesloopt 
teneinde ruimte te maken voor de bouw van 
twaalf eengezinswoningen.
Ook de sportacademie HALO gaat komend 
jaar tegen de vlakte en dat gebied krijgt 
eveneens een woonbestemming. Verder slonk 
de afgelopen twintig jaar opnieuw het aantal 
winkels aan de Mezenlaan rond het plantsoen 
dat onofficieel als Mezenpleintje door het leven 
gaat. Slagerij weg, drogisterij foetsie, buurt-
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kruidenier pleite en schoenmakerij opgehe-
ven. Het pleintje verliest steeds meer van zijn 
oorspronkelijke levendigheid en wie dit verhaal 
verder leest, zal tot de conclusie komen dat die 
levendigheid nooit meer terugkeert.

Experiment
Onlangs besloot de gemeente om bij het ver-
nieuwen van bestemmingsplannen bij wijze 
van experiment eerst de bewoners van het 
betreffende gebied aan het woord te laten om 
aan te geven hoe zij over de invulling van het 
gebied denken. De Vogelwijk – met z’n be-
schermd stadsgezicht - is de eerste wijk waarin 
dit experiment wordt uitgevoerd. Zo kregen 
eind februari alle wijkbewoners een brief in 
huis met een uitnodiging om op dinsdagavond 
8 maart naar de HALO-kantine te komen, waar 
zij over het komende bestemmingsplan hun 
zegje konden doen. Dat was niet geheel aan 
dovemansoren gezegd, want zo’n 150 wijkbe-
woners kwamen op de informatie- en discus-
sieavond af.

Groepsdiscussies
Na een algemene inleiding van Dennis van der 
Laan, een gemeentelijk jurist die het opstellen 
van het nieuwe bestemmingsplan begeleidt, 
gingen de aanwezigen uiteen om onder leiding 
van diverse gemeentelijke medewerkers in 
groepjes over verschillende onderwerpen te 

discussiëren. Zo was er onder meer een groep 
die sprak over dakopbouwen en aanbouwsels, 
een groep waarin het groen centraal stond en 
een groep die zich boog over het winkelbe-
stand. Ook het steeds meer krimpende zieken-
huiscomplex aan de Sportlaan kreeg een eigen 
discussiegroep. 
Overal werd enthousiast en met grote betrok-
kenheid van gedachten gewisseld. Zo lieten 
enkele bewoners van het eerder genoemde 
Mezenpleintje geen spaan heel van de sug-
gestie van gemeentelijke zijde of het nieuwe 
bestemmingsplan misschien voor dit pleintje 
‘lichte horeca’ zou kunnen toestaan. Hoewel 
het geen serieus idee was, maar slechts als mo-
gelijkheid werd genoemd, zagen de bewoners 
al vele schrikbeelden voor zich.
‘Lichte horeca’ kan onder meer een snackbar 
zijn, maar ook een ijssalon, een pizzakoerier, 
een koffie- en theeschenkerij. Het idee van een 
ijssalon of theesalon vond nog wel genade, 
maar dan zou zo’n zaak wel om 18.00 uur z’n 
deuren moeten sluiten, vonden de meesten in 
de groep. Dat zou echter niet kunnen worden 
verplicht, zo werd van gemeentewege duidelijk 
gemaakt, want de categorie ‘lichte horeca’ mag 
in principe tot 23.00 uur open blijven. De con-
clusie was daarop snel getrokken: dan asjeblieft 
maar geen lichte horeca toestaan. 

Dienstverlening
De bestemming ‘maatschappelijke dienstver-
lening’ kwam ook nog even ter sprake. Daar 
warende meningen over verdeeld. Een ‘zorg-
post’ met een spreekuur van een wijkverpleeg-
kundige zou bijvoorbeeld wel kunnen, maar de 
herrie van een naschoolse kinderopvang… dat 
dan weer liever niet. Een opmerkelijk nieuwtje 
was de mededeling van een ambtenaar dat 
er geen nieuwe winkels in de sfeer van detail-
handel meer op het pleintje mogen komen. 
Dat heeft het provinciebestuur verordonneerd 
om nabije klassieke winkelstraten (zoals de 
Fahrenheitstraat) te beschermen. Zelfs de nog 
bestaande winkels zouden bij leegstand niet 

Overleg over de vraag of ‘lichte horeca’ op het 
Mezenpleintje een optie zou kunnen zijn   
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door een andere winkelier in beslag mogen 
worden genomen. Dus als de groenteboer, 
die samen met de bakker al tot de laatsten der 
Mohicanen behoort, zou vertrekken, zou zijn 
zaak niet mogen worden overgenomen door 
een nieuwe groente- en fruitspecialist en ook 
niet door een fietsenmaker of telefoonwinkel.
Aan het slot van de bijeenkomst werden de 
grootste gemene delers uit alle discussiegroe-
pen op een rij gezet. De gemeente zal daar 
waar mogelijk rekening mee houden bij het 
opstellen van het ontwerp voor het nieuwe 
bestemmingsplan. Een voorlopig ontwerp zal 
in mei klaar zijn – er kunnen dan nog bezwa-
ren tegen worden ingediend - en een definitief 
ontwerp begin september. De gemeenteraad 
zal er vervolgens in januari 2017 een vaststel-
lingsbesluit over nemen. 

Enkele conclusies uit de discussies

Bij dakopbouwen en aanbouwen mag het 
bestaande karakter van de wijk niet worden 
aangetast. Dakopbouwen per laan of huizen-
blok op elkaar afstemmen. Geen ongelijkheid 
in vergunningen: gelijke monniken, gelijke 
kappen.

Voortuinen in de Vogelwijk moeten een ‘groen 
karakter’ blijven houden. De vraag is echter 
of dat in een bestemmingsplan af te dwingen 
valt.

Als gedeelten van het voormalige Rode 
Kruisziekenhuis aan de Sportlaan worden af-
gebroken of leeg komen te staan, moeten daar 
vooral de bestemmingen wonen en zorg aan 
worden gegeven. Vestiging van een kinderdag-
verblijf behoort ook tot de mogelijkheden. Een 
wijkcentrum zou eveneens kunnen.

Geen lichte horeca op het Mezenpleintje en 
ook geen crèche of naschoolse opvang. Wel 
kantoortjes, adviesbureaus of praktijkruimten.

Inzameling spullen voor 
vluchtelingenkampen
Ik ben Cecilia Thorfinn, van Zweedse afkomst en sinds 2007 
woonachtig in Nederland. Sinds vorig jaar woon ik met 
mijn man Roland en onze drie kinderen Eleonore, Jasmijn 
en Thijmen met heel groot plezier in een hoekhuis aan 
de Kraaienlaan. Natuurlijk zijn we lid geworden van de 
wijkvereniging.
Ik werk voor de Europese Commissie als hoofd van 
de sectie persvoorlichting en sociale media bij de 
Vertegenwoordiging van de EC in Nederland, gevestigd in 
het Huis van Europa aan de Korte Vijverberg 5/6, gelegen 
aan de Hofvijver.
 
Via mijn werk heb ik de laatste tijd veel te maken met 
de problematiek rond de vluchtelingencrisis. Ik vind het 
steeds pijnlijker om dag na dag op tv te zien hoe moeilijk 
veel vluchtelingen het hebben, zeker de gezinnen die in de 
kampen in Griekenland verblijven. 
Het personeel van de Europese Commissie organiseert 
momenteel een inzamelingsactie voor goederen om 
gezinnen in de vluchtelingenkampen (zoals Idomeni) te 
helpen. Dit gebeurt in samenwerking met het Griekse en 
het Internationale Rode Kruis. De ingezamelde spullen 
worden deze maand via het Rode Kruis naar de kampen in 
Griekenland vervoerd en daar uitgedeeld.   
 
Als u goederen hebt uit onderstaande lijst, kunt u deze 
op bepaalde data bij mij thuis aan de Kraaienlaan 85 
afleveren:
 
• Tandenborstels, tandpasta, shampoo, douchegel, zeep, 

tissues, vochtige doekjes, babydoekjes, luiers, zuigflessen 
voor baby’s, servetten, babycrèmes

• Kleding en schoeisel (alleen nieuwe)
• Slaapzakken (nieuw)
• Droge etenswaren (toast, crackers, petit beurre-koekjes, 

snacks, noten, rozijnen,  koekjes, chocola, conserven)
 
U kunt uw bijdragen brengen op de volgende data:
Dinsdag 12 april tussen 19.00 en 21.00 
Woensdag 13 april tussen 19.00 en 21.00 
Donderdag 14 april tussen 19.00 en 21.00

Alvast heel erg bedankt!

Cecilia Thorfinn
E-mail: cecilia.thorfinn@ec.europa.eu 
Telefoon: +31 6 835 33 216

In de brievenbus
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Door Dick van Rietschoten

Je hoort wel eens verhalen over mensen die bij 
de verbouwing van een oud huis nog wat ob-
jecten uit het verre verleden tegenkomen. Oude 
kranten achter het behang, een verroest cacao- 
of theeblik in een kruipruimte, een doosje met 
foto’s tussen het plafond en soms zelfs geld uit 
vroeger tijden. Altijd leuk, zulke ontdekkingen. 
Op de Vliegenvangerlaan ging dan ook onlangs 
het hart van bewoonster Caty Kooijman in een 
hogere versnelling kloppen toen ze geconfron-
teerd werd met een doos vol paperassen die 
bij werkzaamheden op de bovenste verdieping 
onder de zoldervloer vandaan kwam.

Kurkdroog
,,Er waren twee monteurs aan het werk’’, 
vertelt ze. ,,Het ging eigenlijk om de binnen-
isolatie van de schoorsteen, die de rook van de 
open haard afvoert, maar daarbij moest ook 
een deel van de vloer worden opengebroken. 
Daarbij vonden ze die doos. Ze hebben er even 
nieuwsgierig in gesnuffeld en toen brachten 
ze hem naar beneden om de vondst aan mij te 
laten zien.’’ 
Bij een vluchtige inspectie van de inhoud bleek 
het vooral om papierwerk te gaan, met name 
tijdschriften en kranten uit de jaren dertig, 
maar ook enkele brochures en brieven. ,,Wat 
me nog het meest verraste, was de conditie 
ervan. Er was geen vocht in getrokken. Alles 
was kurkdroog en nog in redelijk goede staat’’, 
zegt Caty, die met haar (drie jaar geleden 
overleden) man Karel in 1977 in het huis kwam 
wonen.  
Een dag na de vondst belde Caty met haar 
voormalige overbuurman Hans Abbink, die 
met zijn vrouw altijd contact met Caty is blijven 

houden. ,,Je moet eens komen kijken’’, zei ze. 
,,Het is een hele doos vol.’’
Niet lang daarna zat Hans bij Caty aan de 
keukentafel, waar de hele schat was uitgestald. 
,,Het voelde een beetje als een loterij’’, zegt 
Hans. ,,Je hoopt op de hoofdprijs, maar kleine 
prijsjes zijn ook wel welkom. En hier zat inder-
daad geen grote klapper bij, maar er vielen wel 
heel wat kleine prijsjes te bewonderen. Leuk, 
boeiend en interessant. We hebben er een paar 
aangename uurtjes aan beleefd.’’ 

Van de Wetering
Caty had bij haar voorselectie al geconstateerd 
dat de doos had toebehoord aan de familie Van 
de Wetering. Volgens enveloppen en briefkaar-
ten, die er ook bij zaten, hadden de Van de 
Weterings eerst gewoond aan de Frankenslag 

Zolder op Vliegenvangerlaan
geeft boeiende lectuur prijs 
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148. Er was sprake van een A. (Adriaan) van 
de Wetering, diens echtgenote B.J.J. van de 
Wetering-Hartog en een zoon: H.A. van de 
Wetering. ,,We gingen er in eerste instantie 
van uit dat de Van de Weterings de eerste 
bewoners van het huis waren geweest’’, zegt 
Caty. ,,Maar het bleek anders te liggen.’’
Inmiddels weten Caty en Hans dankzij speur-
werk van Hans in het Haags Gemeentearchief 
en met hulp van een wijkgenoot die in het 
bezit is van een aantal oude Haagse adres- en 
telefoonboeken hoe de situatie destijds wer-
kelijk was. De allereerste bewoner van het in 
1931 opgeleverde pand Vliegenvangerlaan 15 
was A.C. Cambier, 1ste luitenant der infanterie. 
Hij nam er in november 1931 zijn intrek, maar 
held het er niet lang uit, want in november 
1933 werd de woning betrokken door de we-
duwe B.J.J. van de Wetering-Hartog en haar 
zoon H.A. (Hendrik Adriaan) van de Wetering, 
in de wandeling hoogstwaarschijnlijk Henk ge-
heten. Vader Adriaan – volgens de gemeente-
lijke burgerlijke stand was hij ‘directeur eener 
Naamlooze Vennootschap’ - was in juli 1933 

op 55-jarige leeftijd overleden, toen hij nog op 
de Frankenslag woonde. 
Zoon Henk, in 1913 geboren, bleef nog lange 
tijd bij zijn moeder op de Vliegenvangerlaan 
wonen. Bij de ontruiming van de Vogelwijk 
tijdens de Duitse bezetting vertrokken ze 
(voorjaar 1943), maar na de bevrijding keerden 
moeder en zoon er terug. In 1948 stonden ze 
volgens een oud telefoonboek nog als bewo-
ners geregistreerd. Verdere sporen ontbreken. 
Aangezien de gehele inhoud van de gevonden 
doos uit de jaren twintig en dertig stamt, is het 
aannemelijk dat de spullen bij het gedwon-
gen vertrek in 1943 op zolder zijn verstopt en 
daarna zijn vergeten.
Caty Kooijman weet dat eind jaren veertig de 
familie Kaempfer in het huis is komen wonen. 
,,Die zijn er gebleven tot 1977, het jaar waarin 
mijn man en ik het huis kochten’’, zegt ze. 

Spotprenten
Gezien al deze gegevens kan volgens Caty 
en Hans de voorzichtige conclusie worden 
getrokken dat de gevonden verzameling 
paperassen en andere spulletjes vooral is 
aangelegd door de zoon des huizes, Henk van 
de Wetering. Te oordelen naar enkele aange-
troffen brochures en briefpapier met naam 
en logo van het baggerbedrijf Adriaan Volker 
uit het Rijnmondgebied (nu uitgegroeid tot 
Volker Wessels Stevin) had Henk daar een 
baan, op een Volker-vestiging in de haven van 
Vlaardingen.
Henk was, getuige een aantal zoldervondsten, 
niet alleen geïnteresseerd in politiek, kunst, 
cultuur en wereldgeschiedenis, maar had ook 
een vrijgevochten geest. Zo bevond zich in 
de aangetroffen verzameling onder meer een 
boekje met spotprenten van de vooroorlogse 
gereformeerde politicus Hendrik Colijn die 
gedurende de jaren twintig en dertig in diverse 
kabinetten minister-president is geweest en 
ook een aantal uiteenlopende ministerspor-
tefeuilles heeft beheerd. Verder verscheen 
op Caty’s keukentafel een Duitse krant van 3 
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augustus 1934 waarvan de hele voorpagina 
binnen een dikke rouwrand de dood meldt van 
Reichspräsident Von Hindenburg, een vrijwel 
gaaf exemplaar van dagblad De Telegraaf 
van maandag 13 augustus 1934, waarin ruim 
een hele pagina is gewijd aan het overlijden 
van architect H.P. Berlage én een Franstalig 
Belgisch tijdschrift dat geheel in het teken staat 
van de in 1935 bij een auto-ongeluk omgeko-
men koningin Astrid, echtgenote van koning 
Leopold III.

Oh lálá 
Verreweg het opvallendst aan de inhoud van de 
Vliegenvangerdoos is echter een flink stapeltje 
met pikante Franse, Duitse en Engelse bladen, 
vol met foto’s en tekeningen van half of bijna 
geheel ontblote vrouwen. Voor die tijd uiter-
mate gewaagd. Dat legde je niet zomaar op 
de salontafel. De vraag is of die bladen ook 
allemaal in Den Haag te koop waren of dat ze 

tijdens (zaken)reisjes waren aangeschaft. Er 
zitten zelfs nog enkele exemplaren uit de jaren 
twintig bij: Het Franse blad Le Sourire (1927 en 
1928) en het Duitstalige Das Magazin (1929). 
Omdat Van de Wetering junior in die jaren nog 
vrij jong was, mag worden aangenomen dat 
de oudste bladen nog door zijn vader waren 
aangeschaft en dat Henk, aangestoken door 
vaders hobby, de collectie in de jaren dertig 
heeft uitgebreid. Uit die periode vinden we 
nummers van La Parisienne en Paris Magazine, 
het tijdschrift Soirées (ook met een hoog oh-
lálá-gehalte) en het Engelse tijdschrift Razzle, 
dat van hetzelfde kaliber is. 
Maar er was meer dat Caty Kooijman en Hans 
Abbink plezier bezorgde. Hans: ,,We vonden 
een routebeschrijving van de rijtoer die prinses 
Juliana en prins Bernhard op hun trouwdag 
7 januari 1937 door Den Haag hebben ge-
maakt. Moeder en zoon zullen er ongetwijfeld 
zijn gaan kijken. Ook aardig is een uit 1930 
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daterend bewijs dat de Van de Weterings – toen 
nog woonachtig aan de Frankenslag - aangifte 
hadden gedaan van het bezit van een radio. 
Je moest daar immers een soort omroepbe-
lasting voor betalen. Leuk is ook het boekje 
met een gebruiksaanwijzing voor de aange-
schafte radio. Het heet De luistervink en zijn 
ontvangtoestel. Praktische wenken bij het koopen, 
de bediening en het onderhoud van een radio 
ontvangtoestel.’’

Auto
De familie Van de Wetering was kennelijk ook 
in het bezit van een auto, want in de zolder-
collectie bevonden zich een Handleiding voor 
Ford-auto’s en een aantal brochures van Ford, 
maar ook het Handboek van de Koninklijke 
Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) uit 
1932 met een overzicht van de belangrijkste 
bezienswaardigheden in heel Nederland, 
een ANWB-handboek van 1929 met ‘alle 
Bondshotels in Nederland en het buitenland’ 
en zelfs een uit 1930 daterende Wateralmanak 
van de ANWB. Hadden ze misschien ook een 
bootje?
Een trofee van geheel andere aard, die ook in 
de doos zat, is een glazen buis van een centime-
ter of vijftien lang, voorzien van een afsluitende 
kurk. Op de buis staat een etiket van Apotheek 
Duindorp, met de datum 11-11-1936 en de 
omschrijving ‘Maagtabletten, 1 pastille per dag 
met glaasje water’. ,,Prachtig hè?’’, zegt Caty. 
,,Ik weet overigens nog niet goed wat ik met al 
deze spulletjes zal doen. Die Ford-brochures 
heb ik al naar het Louwman-museum ge-
bracht en daar kreeg ik later een leuke be-
dankbrief voor. Misschien kan ik het Haags 
Gemeentearchief blij maken met de krant 
waarin zo uitvoerig het overlijden van Berlage 
aan bod komt. En verder zijn er wellicht wijk-
bewoners die graag één of meer van die oude 
tijdschriften of kranten willen hebben.’’
Liefhebbers kunnen uitsluitend via de redactie 
hun interesse kenbaar maken. Mail naar:
dvanrietschoten@ziggo.nl

Kom op Koningsdag 
naar Vrijmarkt 
IJsvogelplein

Al vele jaren houdt de Vogelwijk op de 
verjaardag van het staatshoofd een gezel-
lige Vogelvrijmarkt voor jong en oud. Eerst 
jarenlang op Koninginnedag en sinds 2014 
op Koningsdag.
Dat gaan we dit jaar opnieuw doen! Op 
woensdag 27 april op het IJsvogelplein, net 
als vorig jaar. Vanaf 11.00 uur ’s morgens 
tot een uur of half drie in de middag kan 
iedereen die dat wil op straat tweedehands 
spulletjes verkopen. Maar er zal nog meer 
te doen zijn en ook aan drank en hapjes is 
gedacht. 
Er zijn al enkele vrijwilligers die hun best 
doen het feest weer tot een succes te maken, 
maar er zijn voor verschillende taken en 
klusjes nog meer mensen nodig. 
Daarom: meld u aan voor de 
Koningsdagcommissie! Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. En dan vallen de taken 
ook mee, want vele handen maken nu een-
maal licht werk. 
Vind je het leuk mee te doen, meld je dan 
aan bij Marijke Vermeire (Koetlaan 7) via 
marijke_en_tycho@hotmail.com 
U kunt ook contact opnemen met Ilonka 
Sillevis Smitt, bestuurslid van de wijkvereni-
ging. Haar mailadres is: 
ilonkasbnb@gmail.com
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Zoals u inmiddels zult weten, worden de 
knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute 
– de doorgaande weg tussen Madurodam en 
Kijkduin – de komende jaren in drie fasen 
aangepakt. Met ingang van volgend jaar werkt 
men vanaf Kijkduin geleidelijk in noordelijke 
richting aan de profielvernieuwing van deze 
route, die een belangrijke functie heeft in de 
ontsluiting van de kustwijken.
Tussen 9 februari en 3 april konden belang-
hebbenden hun zienswijze bekend maken op 
het voorlopig ontwerp van de gemeente voor 
Fase 1 van de knelpuntenaanpak: de Machiel 
Vrijenhoeklaan en de Sportlaan tussen de De 
Savornin Lohmanlaan en de Kwartellaan zullen 

ingrijpend worden gereconstrueerd. Als je het 
ontwerp ziet wordt duidelijk dat de plannen 
om een (snelle) ringweg rond Den Haag aan 
te leggen definitief van de baan zijn. De term 
Hoofdroute is daarom een beetje verwarrend. 
Bedoeld wordt dat het hier gaat om een traject 
dat een (hoofd)functie in het gemeentelijke 
wegennet heeft.

Veel steun 
Tijdens een druk bezochte voorlichtingsbij-
eenkomst op 3 maart j.l. in het clubgebouw 
van Quick stonden gemeenteambtenaren 
omwonenden te woord om de plannen toe te 
lichten. De sfeer was goed. Over het algemeen 

Heroprofilering M.Vrijenhoeklaan
en Sportlaan weer stapje dichterbij 
Door Stef Tours, lid verkeerscommissie Vogelwijk

Links zijn enkele van de monumentale iepen zichtbaar die wegens de aanleg van een ventweg langs de huizenkant 
van de Sportlaan zullen worden verplaatst
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is er veel steun voor de plannen. Natuurlijk 
zijn er ook vragen. Zo zijn de toe- en uitritten 
van de geplande ventwegen nog niet optimaal 
ontworpen en zijn er bijvoorbeeld nog vragen 
over de plaatsing van de bushaltes. Ook zijn 
er mensen die zorgen hebben over de door-
stroming van het verkeer, nu er op enkele 
plaatsen rotondes worden aangelegd, zoals op 
de kruisingen Wildhoeflaan-Sportlaan-Daal en 
Bergselaan en bij de overgang van de Machiel 
Vrijenhoeklaan naar de Sportlaan.

Iets minder groen aan boskant
De groenstrook aan de ‘boskant’van de 
Sportlaan (langs de sportvelden en de Haagse 
Beek) zal iets smaller worden. Dat doet pijn, 
maar valt te accepteren als de kwaliteit van 
deze groenstrook verbeterd wordt en er vol-
doende groencompensatie is in andere delen 
van het traject. Dat laatste is inderdaad het 
geval. De Haagse beek krijgt meer ruimte en 
aan de Machiel Vrijenhoeklaan komt veel min-
der asfalt te liggen. Om te borgen dat nieuw 
groen ook in de toekomst groen blijft, zal 
het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk 
erop aandringen dit in het nieuw op te stellen 
bestemmingsplan op te nemen, als onderdeel 
van de ecologische hoofdstructuur. 

Verplaatsing iepen
De gemeente maakt serieus werk van het 
behouden van onze dierbare natuurwaarden. 
Vier forse gezonde iepen, die aan het eind 
van de Sportlaan aan de huizenkant staan en 
volgend jaar plaats moeten maken voor de 
aanleg van een ventweg, zullen worden weg-
gehaald om te worden verplant. De gemeente 
treft binnenkort al voorbereidingen daartoe. 
Waar deze bomen, zogeheten ‘pluimiepen’ die 
ook wel Haagse iepen worden genoemd, hun 
nieuwe plaats in het project zullen vinden is 
nog niet vastgesteld. De herplanting wordt in 
elk geval een giga-operatie, die goed gecoör-
dineerd zal moeten worden met de wegwerk-
zaamheden. De bomen moeten namelijk in 

één keer op hun plaats staan!
Deze en volgende maand worden de com-
mentaren/zienswijzen op het ontwerp-plan 
voor Fase 1 door de gemeente beoordeeld 
en eventueel verwerkt. Medio dit jaar zal de 
gemeenteraad het ontwerp definitief vaststel-
len. Vanaf begin 2017 zal dan de uitvoering ter 
hand worden genomen.
Meer informatie over de Noordwestelijke 
Hoofdroute kunt u vinden op de website van de 
gemeente (www.denhaag.nl) als u daar zoekt 
op ‘Sportlaan’.

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag 
9 april 

16.30 uur: Kennismakingsborrel 
voor nieuwe leden van de wijkver-
eniging, Papegaailaan 7. Liefst uw 
komst even aanmelden via info@
vergaderathome.nl

Zondag 
17 april 

14.30 uur: gratis ‘Papegaaiconcert’ 
bij Ilonka Sillevis Smitt, Papegaai-
laan 32. Aanmelden: ilonkasbnb@
gmail.com of telefoon 06-18813144.

Maandag 
25 april 

17.30 uur: Borrel en diner voor wijk-
genoten in bistro Berg en Dal, Bosjes 
van Pex. Inlichtingen en aanmeldin-
gen bij Antoinette van der Valk, tel. 
(070)3688820 of a.vandervalk@
me.com 

Maandag 
25 april 

20.00 uur: Informatiemarkt 
Vogelwijk Energie(k) in 
Heldringschool, IJsvogelplein.

Woensdag 
27 april 

Vanaf 11.00: Koningsdagfeest met 
Vogelvrijmarkt op het IJsvogelplein.

Vrijdag 
6 mei 

10.30 uur: Gratis koffieochtend 
voor 50-plussers, Papegaailaan 
32. Aanmelden per e-mail: ilon-
kasbnb@gmail.com of telefoon 
06-18813144.

Zaterdag 
21 mei 

12.00 uur: Fête de la Nature, Sport-
laan 93, hoek Nachtegaallaan (tuin)

Zondag 
19 juni 

Vanaf 10.00 uur: Vogelwijk Classic 
Car Rally. Start om 11.00 uur bij de 
HALO.
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

,,Eindelijk! Het boek kan naar de drukker! 
Een lekker gevoel na al die jaren werk!’’ 
Kraaienlaanbewoner Rob Fels is opgelucht en 
blij. Ruim vier jaar heeft hij samen met archi-
tectuurhistoricus Marcel Teunissen geploeterd 
om zijn grote wens uit te laten komen: het 
maken van een boek over zijn opa Koos Fels en 
diens broer Henk. De broers waren in de vorige 
eeuw grofweg tussen 1905 en 1960 actief als 
architecten en lieten daarbij een opmerkelijk 
oeuvre na. Koos ontwierp villa’s, sociale wo-
ningbouw en onder meer 132 woningen in de 
Vogelwijk (bijvoorbeeld aan de Nieboerweg, de 
Oude Buizerdlaan en Pauwenlaan), groten-
deels in de stijl van de Nieuwe Haagse School. 
De zeven jaar oudere Henk begon zijn leven 
als bouwmeester van villa’s en landhuizen, 
maar switchte daarna naar de industriële 
bouw, waarbij met name elektriciteitscentrales 
verrezen die nu tot het Nederlands industrieel 
erfgoed behoren.    

Twee voorkanten
In het huis van Rob Fels, die zelf ook als archi-
tect werkzaam is geweest, aan de Kraaienlaan 6 
(,,een schepping van mijn grootvader’’) kijken 
Rob en Marcel terug op de barensweeën die tot 
het boek hebben geleid. ,,Het was een zware 
bevalling’’, zegt Marcel lachend, ,,maar het 
ging dan ook om een tweeling, die bovendien 
veel dikker was dan we hadden verwacht.’’ De 
opzet van het boek, dat door een vormgever 
fraai onder handen is genomen, zal precies zo 
zijn als de auteurs bij het begin van hun spit- en 
schrijfwerk in gedachten hadden. Het heeft 
geen voorkant en geen achterkant. Sla je het 
boek open bij de ene kaft, dan lees je alles over 
Koos Fels en draai je het om, dan krijg je het 
leven en werk van Henk Fels voorgeschoteld. 
Het rijk geïllustreerde boek, iets groter dan een 

A4’tje en in eigen beheer uitgegeven, zal eind 
mei in het restaurant in de Bosjes van Pex aan 
den volke worden gepresenteerd. De precieze 
datum wordt pas rond het verschijnen van dit 
blad bekend, dus die kan nu nog niet worden 
genoemd.

Stad en land afgereisd
‘Waarom heeft het zo lang geduurd?’, luidt een 
logische vraag. ,,Door een complex van facto-
ren’’, zeg Rob. ,,Maar het was vooral het vele 
zoekwerk. Marcel heeft vrijwel de gehele tekst 
voor zijn rekening genomen en ik verzamelde 
alle illustraties, zoals bouwtekeningen en foto’s 
van gebouwen. Bovendien reisde ik stad en land 
af om in archieven en kadasters te duiken, op 
zoek naar werken van Henk en Koos, en ook 
de bijbehorende correspondentie. Ik heb zelfs 
heel wat uren in Leeuwarden doorgebracht 
omdat zich daar het archief bleek te bevin-
den van de voormalige Provinciale Gelderse 
Elektriciteitsmaatschappij waarvoor Henk jaren 
heeft gewerkt. Tijdens al mijn onderzoekswerk 
kwam er gaandeweg steeds meer boven water, 
waardoor Marcel zijn teksten weer moest uit-
breiden.’’
Marcel: ,,Over Koos Fels wisten we al vrij veel, 
omdat in zijn nalatenschap veel informatie 
over z’n werk was te vinden. Maar bij Henk was 
het echt speuren geblazen en daarbij kwamen 
verrassende dingen aan het licht. Henk werkte 
begin vorige eeuw jarenlang samen met zijn 
zwager Anthonie Smits, onder de naam Smits 
& Fels. We ontdekten dat ze in hun begintijd als 
een stel jonge honden al meededen aan archi-
tectuurprijsvragen.’’

Paleisprijs
Robs ogen beginnen te glanzen. ,,In een 
schriftje van Henk vonden we een krabbel: 

Langverwacht boek over architecten  Koos en Henk Fels verschijnt in mei
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Langverwacht boek over architecten  Koos en Henk Fels verschijnt in mei

Prijsvraag paleis Amsterdam 1902. Ik ging op 
zoek wat dat betekende en ontdekte dat de 
gemeente Amsterdam in 1902 het plan had een 
nieuw koninklijk paleis te laten bouwen, als 
alternatief voor het Paleis op de Dam. Er werd 
een prijsvraag onder architecten uitgeschre-
ven en Smits & Fels dachten: we doen gewoon 
met de grote jongens mee en sturen ook een 
ontwerp in. Ze behaalden nota bene een 
gedeelde eerste prijs en kregen daarvoor 500 
gulden. Broekies waren het nog! Helaas blies 
Amsterdam het paleisplan na enige tijd af, dus 
er is nooit iets van hun ontwerp terecht geko-
men. En paar jaar later deden ze trouwens ook 
mee met de prijsvraag voor het Vredespaleis. 

Koos was toen nog niet in beeld als architect. 
Die kwam pas vanaf 1917 boven het maaiveld 
uit.’’

Kinderkoloniehuizen
Beeldend schetst Marcel hoe Koos Fels, die 
jaren lang op Leeuweriklaan 9 woonde en 
kantoor hield op Sportlaan 150, in de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw niet alleen 
Vogelwijkhuizen op z’n tekentafel liet ontstaan. 
Hij was bijvoorbeeld ook de schepper van een 
aantal ‘kinderkoloniehuizen’ in de stijl van de 
grote Amerikaanse bouwmeester Frank Lloyd 
Wright. ,,In Castricum en Nunspeet staan ze er 
nog, allebei inmiddels uitgeroepen tot rijksmo-

Rob Fels (links) en Marcel Teunissen buigen zich over een bouwtekening van ‘grootvader Koos’. Op de achtergrond 
een typerend Felsdak aan de Sportlaan  
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nument. Ze hebben een grote architectonische 
kwaliteit. Dat is overigens ook het geval bij de 
elektriciteitsgebouwen die broer Henk in z’n la-
tere leven creëerde. Je bent geneigd te denken: 
da’s vast een saaie stijl, maar nee…’’
Een deel van de bevalling die tot het 
Felsenboek leidde, stond ook in het teken van 
het zoeken naar sponsors. Rob: ,,Uiteindelijk 
kregen we geld toegezegd van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de Gravin van 
Bylandtstichting. Verder hebben we vanuit de 
Vogelwijk enige sponsoring gekregen. In totaal 

Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Simone Kappeyne heeft altijd alle kansen en 
uitdagingen die het leven haar te bieden had 
opgepakt en nooit bij de pakken neergezeten. 
Dat is het eerste wat je opvalt als je met deze 
bijzondere wijkbewoonster spreekt. Toen ze in 

Simone Kappeyne, de artistieke 
duizendpoot van de Vogelwijk

1998 met haar man, die voor Shell werkte, naar 
Maleisië vertrok, had ze weliswaar al drie jaar 
in het centrum van Den Haag als huisarts ge-
werkt, maar haar opleiding en registratie werd 
in Maleisië niet erkend. Toch vond ze er werk 
in de medische sector: als vrijwilliger op een 
consultatiebureau voor expats. Daarnaast gaf 
ze zwangerschapsyoga en zette ze een consul-
tatiebureau op voor een commerciële kliniek. 
Drie jaar later verhuisde ze met haar gezin naar 
Singapore.

Schildercursus
,,In Singapore gingen onze kinderen naar de 
Internationale School”, vertelt Simone in haar 
huis aan de Laan van Poot, ter hoogte van de 
Tortellaan. ,,Omdat we het belangrijk vonden 
dat ze ook wat meekregen van de Nederlandse 
cultuur en omdat we hun taalvaardigheid 
wilden versterken, organiseerde ik wekelijks 
bijeenkomsten voor kinderen van één of twee 
Nederlandse ouders, waarbij we verhaaltjes 
lazen, liedjes zongen en knutselactiviteiten 
deden. Toen ik zelf les ging nemen in tekenen 
en schilderen, ging ik dat ook doen met de 

is er trouwens al voor 220 boeken ingetekend, 
waarmee de voorlopige oplage van 750 al voor 
bijna een derde is vergeven. 
Omdat het Felsenboek veel dikker is gewor-
den dan verwacht, gaat het 39,95 kosten. ,,De 
voorintekenaars hebben mazzel’’, zegt Rob 
knipogend, ,,want hen is beloofd dat ze het 
voor 24,95 krijgen.’’ 

In het meinummer van dit blad zullen nadere 
gegevens staan over de presentatie van het 
boek.



De Vogelwijk april 2016   23

kinderen. Dit leidde tot een bloeiende praktijk 
in teken- en schilderlessen voor kinderen en 
volwassenen. ‘’
,,Daarnaast ontwikkelde ik een training in 
creatief denken voor het bedrijfsleven. Toen 
we in 2004 vanuit Singapore weer terug naar 
Nederland kwamen, kochten we dit huis aan 
de Laan van Poot. De kinderen waren toen 
vier, zes en acht jaar en gingen hier naar de 
Internationale School. Mijn registratie als 
huisarts was verlopen. Ik heb er nog wel aan 
gedacht toch iets in die richting te onderne-
men, maar eigenlijk had ik mijn plek wel in de 
creatieve hoek gevonden.’’
,,In het begin ben ik hier verder gegaan met 
trainingen voor het bedrijfsleven. Later orga-
niseerde ik enkele cursussen in ‘Kijken naar 
schilderijen’, voor ouders van de International 
School en voor wijkbewoners. Op hun verzoek 
ben ik vervolgens ook schilderles gaan geven. 
Dat doe ik nu nog steeds, iedere dinsdagoch-
tend. Mijn oudste leerling is intussen al 92! In 
2008 hebben we in de hal van de HALO een 
expositie georganiseerd van schilderijen van de 
cursisten. Daar kwam ik in contact met Coby 
Kervezee, destijds bestuurslid van de wijkver-
eniging.” 

Mozaïekbank en mozaïektegels
Door het contact met Coby, die vijf jaar 
geleden op tragische wijze overleed, kreeg 

Feestelijke presentatie 
van Vogelwijk 
mozaïektegels
Op zaterdagmiddag 23 april worden de 
eerste tien mozaïektegels met vogelafbeel-
dingen in de trottoirs van de volgende lanen 
gelegd: Distelvinkenplein, Kramsvogellaan, 
Kwartellaan, Laan van Poot (exacte locatie 
nog niet bekend), Papegaailaan, Patrijslaan, 
Pauwenlaan, Rietzangerlaan, Sijzenlaan en 
IJsvogelplein.
Om dit te vieren is er op genoemde zater-
dag om 17.00 uur een feestelijke bijeen-
komst met een drankje in het zaaltje aan 
de Rietzangerlaan 2a naast de kerk. Daar 
zal Martin Lok, wijkbewoner en enthousiast 
vogelaar, een presentatie houden waarin hij 
interessante wetenswaardigheden vertelt 
over de vogels van de tegels. Vervolgens 
maken we met z’n allen een wandeling langs 
de tegels. Iedere wijkbewoner, jong en oud, 
is welkom!
Wilt u ook zo’n mooie tegel in uw laan? Dat 
kan. Bij voldoende aanmeldingen is er in 
de maanden mei en juni weer gelegenheid 
om op maandagochtend en/of donderdag-
avond onder leiding van Simone Kappeyne 
een mozaïektegel te maken. Ervaring of 
een kunstzinnige achtergrond is niet nodig. 
Iedereen die een klein beetje geduld heeft 
kan leren mozaïeken. In vijf à zes sessies is 
een tegel meestal klaar. 

Meer informatie en aanmeldingen bij 
Simone Kappeyne,
E-mail: simonekappeyne@ziggo.nl, 
telefoon: 06-3814 9134.

Simone het verzoek een mozaïekbank voor het 
‘Mezenpleintje’ te ontwerpen en samen met een 
aantal wijkgenoten het ontwerp uit te voeren. 
Er staan inmiddels meer dan duizend van deze 
kleurige social sofas in heel Nederland. Die ban-
ken zijn een idee van de Brabantse cabaretière 
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en tekstschrijfster Karin Bruers. ,,In Zoetermeer 
heb ik ook meegewerkt aan de mozaïekprojec-
ten, een aantal jaren zelfs”, vertelt Simone. 
,,Vorig najaar ben ik met een aantal wijkbewo-
ners begonnen met het maken van mozaïekte-
gels met vogelafbeeldingen, waarvan telkens 
één exemplaar in het trottoir van een bepaalde 
laan wordt gelegd. Tien tegels zijn al klaar, 
maar er zijn meer dan veertig lanen in de wijk 
en sommige zijn wel heel lang, dus er kunnen 
er nog veel meer komen. Als veel wijkbewoners 
zich aanmelden voor het mozaïeken, heeft bin-
nenkort elke laan een tegel. Wat zou dat mooi 
zijn!” 

Uit de kunst in de Vogelwijk
Voordat de wijkvereniging een cultuurcom-
missie had, organiseerde Simone een aantal 

kunstprojecten voor de wijkbewoners. ,,Aan 
die projecten werkte Mieke Douma van de 
Eendenlaan ook mee. In 2012 was er een ex-
positie in de HALO met als thema ‘zee’. In 2013 
was het thema ‘woordkunst’. Hiervoor kon-
den bezoekers drie huizen op de Eendenlaan 
bezoeken, waar onder meer werd gezongen en 
gedichten werden voorgedragen.”
Ook is Simone al lange tijd betrokken bij de 
organisatie van de jaarlijkse Parelroute van de 
Haagse Flora- en Faunawijken, waarbij mensen 
in huiskamers van bijvoorbeeld de Vogelwijk en 
de Bomen- en Vruchtenbuurt kunst en andere 
‘parels’ kunnen bekijken. Simones bijdrage is al 
jaren een poppentheatervoorstelling voor kleine 
kinderen. Haar eigen kinderen zorgen hierbij 
voor live muziek. De Vogelwijk mag zich geluk-
kig prijzen met een bewoonster als Simone!

De verhuizing van de sportacademie HALO 
naar de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark 
zal pas volgend jaar zomer plaatsvinden. Dat 
is het gevolg van vertraging in de bouw van 
het Zuiderparkcomplex. Aanvankelijk was het 
de bedoeling dat het HALO-gebouw aan de 
Laan van Poot begin 2017 al leeg zou komen 
te staan. ,,Dit betekent dus dat de sloop van 
de HALO en de bouw van appartementen op 
dat terrein ook een half jaar vooruit worden 
geschoven’’, zei gemeentelijk projectmana-
ger Simon Bremmer op 21 maart tijdens een 
informatieavond in de Heldringschool over de 
woningbouw op het HALO-terrein. Centraal 
op deze avond stond het project Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) dat de 
gemeente wil toepassen bij de bouw van de 

appartementen op de HALO-locatie. Daarbij 
krijgt een groep (of meer groepjes) toekom-
stige woningeigenaren alle ruimte om zelf 
te bepalen hoe de appartementen eruit gaan 
zien, hoe de parkeergarage wordt aangelegd, 
welke huisregels er in het complex zullen 
gelden, enzovoorts. Vooralsnog hebben zo’n 25 
Vogelwijkbewoners belangstelling getoond om 
deel uit te maken maken van een opdrachtge-
verscollectief. Vanaf het voorjaar van 2017 kun-
nen de deelnemers al een optie nemen op één 
van de 45 appartementen in het complex, dat 
de voorlopige naam Hellasduin heeft gekregen. 
Bij groot animo zal er moeten worden geloot. 

Meer informatie bij Paul Lohmann of Bert 
Bruning via het mailadres info@hellasduin.nl   

HALO pas in juni volgend jaar leeg  
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Door Dick van Rietschoten

De voorjaarslunch voor 
senioren uit de wijk ten huize 
van Mieke Douma aan de 
Eendenlaan is de afgelopen 
jaren al uitgegroeid tot een 
wijktraditie. Daardoor ben je 
als bezoeker van dit evenement 
geneigd het de gewoonste zaak 
van de wereld te vinden. Maar 
zo gewoontjes is het natuur-
lijk niet. Het is fantastisch dat 
Mieke al een aantal jaren in 
de paastijd haar huiskamer 
beschikbaar stelt en er samen 

met Ria Zonneveld voor zorgt dat een flinke groep ouderen uit de wijk een paar gezellige uren 
doorbrengen onder het genot van een heerlijke lunch, bereid door een professionele cateraar.

Montessorischool
Ook bij de lentelunch van vrijdag 18 maart was 
alles weer perfect geregeld en genoot iedereen 
zichtbaar van de maaltijd, de sfeer en de on-
derlinge gesprekken. Als ‘gastspreker’ was dit 
keer wijkgenoot Marco Zoon uitgenodigd. Hij 
is voorzitter van het jubileumcomité dat het 
honderdjarig bestaan van de Montessorischool 
aan de Laan van Poot organiseert. De school op 
deze locatie is de voortzetting van de allereerste 
Montessorischool in Nederland. Marco vertelde 
onder meer over de verschillende feestactivitei-
ten die dit jaar op het programma staan, zoals 
een cultuurproject, een reünie en een historisch 
project. Voor laatstgenoemde activiteit, die na de 
zomervakantie plaatsvindt, vroeg hij de mede-
werking van ouderen uit de wijk die bereid zijn 
met groepjes kinderen over ‘vroeger’ te praten. 
Wie hieraan een steentje wil bijdragen, kan nu 
alvast een seintje geven aan Marco: telefoon 
06-53797576 of e-mail: info@marcozoon.nl

Gezellige uurtjes bij heerlijke 
lentelunch op de Eendenlaan
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Nieuwsflitsen 
van

Maandagavond 
25 april: energieke
informatiemarkt
Op maandag 25 april houdt Vogelwijk 
Energie(k) vanaf 20.00 uur in de 
Heldringschool aan het IJsvogelplein weer 
een informatiemarkt voor leden en andere 
buurtbewoners. U kunt daar informeel en 
vrijblijvend van gedachten wisselen met 
installateurs en leveranciers van energiebe-
sparende en milieuvriendelijke apparatuur 
met wie we in de wijk goede ervaringen 
hebben. Zij kunnen u adviseren en hel-
pen met de installatie van zonnepanelen, 
isolatie, warmtepompen en andere duur-
zame maatregelen. De informatiemarkt 
wordt gecombineerd met de Algemene 
Ledenvergaderingen van de Vereniging 
Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie De 
Zonnevogel. 
 
Warmtepompen en subsidie
Op de informatiemarkt besteden we bij-
zondere aandacht aan warmtepom-
pen. Hiervoor bestaat dit jaar een mooie 
subsidieregeling. Warmtepompen verwar-
men uw huis veel efficiënter en zijn snel 
rendabel bij een groter gasverbruik. Als u 
niet wilt wachten op de informatieavond, 
neem dan gerust nu al contact op met 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

info@vogelwijkenergiek.nl en we zullen u 
graag van informatie voorzien en eventueel 
in contact brengen met enkele installateurs.
 
Dak- en vloerisolatie
De gemeente Den Haag heeft onlangs 
een nieuwe subsidieregeling voor dak- en 
vloerisolatie afgekondigd, die geldt tot eind 
2018. De subsidie bedraagt 12,50 per m2, 
mits is voldaan aan de vereisten voor een 
deugdelijke dak- en/of vloerisolatie. De 
regeling is bestemd voor zowel individuele 
woningeigenaren als Verenigingen van 
Eigenaren (VVE’s).

 Zonnepanelenactie
Sinds december jongstleden loopt er een 
aantrekkelijke zonnepanelenactie van 
Vogelwijk Energie(k) in samenwerking 
met het Haagse bedrijf EnergyGuards. Via 
deze actie kunnen leden van Vogelwijk 
Energie(k) zonnepanelen op hun eigen huis 
laten aanbrengen tegen een aantrekkelijke 
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DRINGEND GEZOCHT: 

Sinds het recente vertrek van ons 
bevlogen bestuurslid Iris Weimar naar 
een andere stad is Vogelwijk Energie(k) 
op zoek naar een enthousiast nieuw 
bestuurslid dat zich wil inzetten voor 
het verduurzamen van de Vogelwijk. 
Liefst iemand die affiniteit heeft 
met communicatie (teksten voor het 
wijkblad, de website en sociale media) 
en het organiseren van evenementen. 

Hebt u interesse? 
Stuur een mail naar 
info@vogelwijkenergiek.nl 
U kunt ook een informatief gesprek 
voeren met bestuurslid Paul Schlotter, 
Kwartellaan 24, paul@schlottersax.nl

korting. Als buren samen meedoen, krijgen 
ze bovendien een leuk extraatje. Lees meer 
over deze actie op onze website
www.vogelwijkenergiek.nl
Medio maart waren er al 55 aanvragen voor 
offertes binnen. De eerste projecten zijn al 
gerealiseerd. Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met info@vogelwijkenergiek.
nl of direct met EnergyGuards (tel. 070 310 
6303). 

Inloopspreekuur zonne-energie 
Twijfelt u nog of u met de zonnepanelenactie 
mee wilt doen, en/of wilt u eerst meer infor-
matie? Op zaterdag 16 april houdt Energy 
Guards een inloopspreekuur op Fuutlaan 1. 
Tussen 13.00 en 14.30 uur kunt u daar al uw 
vragen over zonnepanelen en aanverwante 
onderwerpen stellen.

Bestuurslid Communicatie

Op 19 juni is er weer een
Klassieke Vogelwijkrally
Voor de twaalfde maal deze eeuw organiseren de 
wijkbewoners Carine Smith en Eric van der Maarel 
dit jaar weer een Vogelwijk Classic Car Rally. 

Dit altijd succesvolle evenement vindt dit jaar 
plaats op zondag 19 juni. Liefhebbers kunnen 
deze datum dus nu alvast vrijhouden. Zoals 
gebruikelijk is deelname met een klassieke auto-
mobiel of sportwagen mogelijk in twee klassen: 
de toerklasse (voor degenen met geen of weinig 
rally-ervaring of mensen die in de eerste plaats 
willen genieten van de tocht zonder al te zware 
opdrachten te hoeven uitvoeren) en de sport-
klasse (voor gevorderden). 
De deelnemerskosten bedragen 90 euro per 
equipe. De start vindt vanaf 11.00 uur plaats 
bij het HALO-terrein. Tussen 10 en 11 uur is er 
koffie en een briefing. Wie geen klassieke auto 
heeft, kan er die dag voor een zacht prijsje een-
tje huren bij het bedrijf Chrome. 
Zie www.chrome.nl

Inschrijving is nu al mogelijk, graag per e-mail 
bij: carine.smith@xs4all.nl 
Vermeld hierbij naam chauffeur, naam bijrijder, 
merk en type auto (liefst ook jaartal), adres, 
telefoonnummer en e-mailadres en natuurlijk 
de klasse waarin u deelneemt.
Voor inlichtingen/vragen: 
Carine Smith 06-51.15.23.73 of 
CHROME – Eric van der Maarel: 
06-28.22.80.98.
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Door Chris van Dam

In juli 2014 vond boven het grondgebied van 
Oekraïne de aanslag op vlucht MH17 van 
Malaysia Airlines plaats. Een volledig gezin 
uit onze wijk, wonend aan de Spotvogellaan, 
kwam daarbij om het leven. De nabestaan-
den van Sergio Ottochian, Esther de Ridder, 
Elsemiek de Borst en Julian Ottochian 
hebben aangegeven er prijs op te stellen 
als in de Vogelwijk een bescheiden herden-
kingsplek wordt ingericht. Als voormalig 
voorzitter van de wijkvereniging heb ik op 
me genomen deze wens op haalbaarheid te 
onderzoeken.

Hoewel een ramp als deze enig in zijn soort 
is, zijn er nog veel meer mensen in de wijk 
die moeten leven met een onherstelbaar 
verlies. Een kind, een partner, veel te jong, 
veel te plotseling…. 
Inmiddels is mij duidelijk geworden dat niet 
iedereen zit te wachten op een al te zicht-
bare herdenkingsplek of een wijk vol met 
aan lantaarnpalen gebonden bloemen of 
beertjes. 
Ook is volstrekt helder dat de Spotvogellaan 
zelf niet een geschikte plek is om een her-
denkingsplek in te richten.
Dit laat onverlet dat het plotseling overlijden 
van een compleet gezin een bijzondere situ-
atie is en dat onderzocht mag worden of de 
te respecteren wensen van de nabestaanden 

te realiseren zijn. Daarbij is het volgende 
idee ontstaan. 

Aan de Buizerdvijver
Binnen de Vogelwijk wordt in het kader van 
het cultuurproject gewerkt aan het vervaar-
digen van stoeptegels met een mozaïek van 
vogels. Deze tegels - die pas zichtbaar zijn 
als je er met je neus bovenop staat - worden 
aangebracht in de straat behorend bij de 
vogel die gemozaïekt is. Het idee is nu dat 
er ook voor elk van de vier overledenen 
een mozaïek-stoeptegel wordt vervaardigd 
en dat deze geplaatst worden op een voor 
de betrokkenen relevante plek in de wijk. 
Gedacht wordt aan de zuidelijke zijde van 
de Oude Buizerdlaan, ter hoogte van de 
Spotvogellaan, in de stoep aan de waterkant.

Het plaatsen van de tegels kan emoties 
oproepen bij bewoners in de wijk, in het 
bijzonder in de directe omgeving van de 
voorgenomen locatie om de tegels een plek 
te geven. De nabestaanden hebben daar be-
grip voor en hechten er aan niemand met dit 
plan te overvallen. Om die reden kondigen 
we dit initiatief aan in het wijkblad en zal dit 
artikel ook huis aan huis worden bezorgd 
in de onmiddellijke omgeving van de Oude 
Buizerdlaan, want helaas leest niet iedereen 
dit blad. 

Plan voor gedenktegels ter herinnering aan
slachtoffers ramp MH 17

Mocht u bezwaren hebben of iets willen vragen of opmerken over dit initiatief, neem dan 
alstublieft contact op met ondergetekende via: cjlvandam@hetnet.nl



32   De Vogelwijk april 2016 De Vogelwijk maart 2016   32

Anja Jager uit bestuur
Bestuurslid Anja Jager heeft zich eind vorige 
maand tot haar spijt moeten terugtrekken uit 
het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk. 
In haar privéleven stapelden het werk en an-
dere taken zich in de loop van vorig jaar zoda-
nig op dat ze het niet meer kon bolwerken zich 
ook voor de wijkvereniging te blijven inzetten. 
Anja trad begin 2015 vorig aan als bestuurslid. 
Zij zette toen de Cultuurcommissie uit de wijk 
op poten, die sindsdien al diverse activiteiten 
op cultureel gebied heeft georganiseerd.
Als beeldend kunstenares – haar atelier is thuis 
aan de Wildhoeflaan - kreeg Anja de afgelo-
pen jaren onder meer bekendheid door het 
televisieprogramma Sterren op het Doek. Ze 
maakte daarvoor portretten van Marc Marie 
Huijbrechts en Hanneke Groenteman. Het 
bestuur van de wijkvereniging is nu naarstig op 
zoek naar kandidaten met een brede culturele 
belangstelling die Anja als bestuurslid kun-
nen en willen opvolgen. Belangstelling? Stuur 
een mailtje naar waarnemend voorzitter Henk 
Eleveld: henk.eleveld@live.com

Koffieochtenden, diners
en huiskamerconcerten 
Elke eerste vrijdag van de maand is er vanaf 
10.30 uur een gezellige (gratis) koffieochtend 
voor vijftigplussers ten huize van Ilonka Sillevis 
Smitt, Papegaailaan 32. De eerstvolgende is op 
vrijdag 6 mei. Bent u van plan te komen, meld 
dat dan even bij Ilonka: e-mail: ilonkasbnb@
gmail.com of telefoon 06-18813144.
Vrijwel maandelijks verzorgt Ilonka bij haar 
thuis ook een gratis huiskamerconcert, waarbij 
één of meer musici optreden. Deze maand is dit 
Papegaaiconcert op zondag 17 april om 14.30. 
Ook in dit geval is het voor Ilonka handig als u 

zich tevoren aanmeldt en daarbij aangeeft met 
hoeveel personen u komt. 
Elke laatste maandag van de maand is er ook 
een evenement waar wijkbewoners elkaar in 
ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Dat zijn 
de bijeenkomsten van de zogeheten Berg-en-
Dal-groep, genoemd naar de plaats van samen-
komst: de bistro van tennispark Berg en Dal in 
de Bosjes van Pex. Eerst wordt er (op eigen kos-
ten) een apéritief gedronken en daarna gaan de 
deelnemers aan tafel voor een driegangenmenu 
voor de spotprijs van 15 euro. De eerstvolgende 
samenkomst is op maandag 25 april. Wilt u 
dit ook eens meemaken? Geef u dan s.v.p. op bij 
Antoinette van der Valk, tel. (070)3688820,
e-mail: a.vandervalk@me.com 

Sponsorloop 16 april
bij Haag Atletiek 
Studenten van Hogeschool Schoevers in 
Rotterdam organiseren op zaterdagmiddag 16 
april bij Haag Atletiek (atletiekbaan Laan van 
Poot) het sponsorevenement Run or Walk along 
ten bate van de stichting Het Vergeten Kind. 
Tijdens dit evenement kunnen deelnemers 
ervoor kiezen om één of meerdere rondes van 
1850 meter door de duinen te gaan hardlopen 
of wandelen. Men kan zich inschrijven via de 
website: runorwalkalong.jimdo.com
De warming-up voor het hardlopen begint om 
13.45 uur en om 14.00 uur begint het hardlo-
pen. Om 15.00 uur beginnen de wandelaars met 
wandelen. Om deel te nemen aan het evene-
ment betalen de deelnemers € 15,50. Ze krijgen 
een gratis T-shirt.
Het Vergeten Kind richt zich op hulp aan de 
ruim 30.000 kinderen die in Nederland in aller-
lei opvanglocaties wonen: vergeten kinderen die 
mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten 

Kortom
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en gevlucht zijn en opgroeien op een plek met 
minimale speelmogelijkheden en nauwelijks 
traumabegeleiding. Dit is niet hoe een kinderle-
ven moet beginnen. 
Meer informatie over het evenement is te ver-
krijgen bij Isabelle Vrolijk:
runorwalkalong@gmail.com

Pianoconcerten van
Else Krijgsman 
Op zondag 10 april verzorgt pianiste Else 
Krijgsman bij haar thuis (Laan van Poot 298) 
om 15.30 een solo-optreden, waarbij ze vertelt 
en speelt. Het programma is nog een verras-
sing. Een bijzonder concert staat gepland voor 
zondagmiddag 22 mei om 15.30 uur, want dan 
viert Else haar 85ste verjaardag, met onder meer 
de Norma-fantasie voor zes handen van Carl 
Czerny. De concerten kosten 12 euro (ten bate 
van Artsen Zonder Grenzen) en u krijgt er een 
glas wijn bij. 
Graag wel van tevoren reserveren via 
krijgsman.else@gmail.com of 
tel. (070)3230958.

‘Bomenconcert’ zondag
17 april in Houtrustkerk   

Ter viering van 100 jaar Bomenbuurt is op 
zondag 17 april in de Houtrustkerk (aan het 
eind van de Beeklaan) van 12.00 tot 12.30 uur 
gratis een koorconcert te beluisteren. Het koor 
en het ensemble van muzikale begeleiders die 
speciaal voor deze gelegenheid zijn gefor-
meerd, bestaan uit professionele musici uit de 
Bomenbuurt.
Zij bieden een programma aan met verschil-
lende soorten ‘Bomenmuziek’. In één lied 
komen zelfs alle straatnamen van de Bomen-

buurt voor. Singer-songwriter en buurtgenoot 
Marcel Verreck heeft een toepasselijk lied 
gemaakt (‘Onder de bomen’) met een door alle 
aanwezigen te zingen refrein. Hij zal het lied 
zelf komen presenteren.

Vrouw zoekt verloren
poëziealbum  uit 1950
Hagenaar Tjebbe Vogelaar is namens een 78-ja-
rige vriendin op zoek naar een verloren poëzie-
album uit het verre verleden. De vriendin heet 
Hetty van Alderwegen, die eind jaren veertig en 
begin jaren vijftig op de O.G. Heldringschool zat 
en in de Rhenenstraat woonde. Ze heeft in 1950 
een poëziealbum aan iemand gegeven (ze weet 
niet meer aan wie) en nooit teruggekregen. 
Ze vraagt zich af of wellicht iemand het nog in 
bezit heeft.
Hetty van Alderwegen kreeg in 1951 als 
dertienjarig meisje enige bekendheid van-
wege een verkeersongeluk op de kruising 
van de Goudenregenstraat en de Laan van 
Meerdervoort, waarbij zij ernstig gewond 
raakte. Wie iets van het poëziealbum weet of 
contact met Hetty wil, kan dat doen via het 
mailadres van Tjebbe Vogelaar:
tjn.vogelaar@casema.nl 

Fête de la Nature:
zaterdag 21 mei, Sportlaan
Hettie en René van Schie stellen op zaterdag 21 
mei net als vorig jaar hun tuin (Sportlaan 93) 
ter beschikking voor de viering van het Fête de 
la Nature. Vorig jaar waren er drie muzikale/
culturele acts. Dit jaar willen we een sterkere 
relatie leggen met de natuur, de wijk én de filo-
sofie. Het echtpaar Van Schie biedt immers in 
hun huis al enkele jaren cursussen filosofie aan. 
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Een aantal bouwstenen voor het feest liggen al 
klaar: een koor, een dichteres, een enthousiaste 
spreker over natuur en filosofie en een aanbod 
voor een natuurwandeling in de buurt. 
Wie nog iets wil toevoegen met bijvoorbeeld 
zang, muziek of gedichten, is van harte wel-
kom. Stuur even een mail naar onderstaand 
adres. Hulp bij de opbouw van de tent en het 
inrichten van de tuin en hulp bij het opruimen 
na afloop kunnen Hettie en René ook gebrui-
ken. Aanmelden (ideeën en hulp) graag zo 
spoedig mogelijk via: rpmvanschie@gmail.com

‘Pad van herinnering’
blijft een herinnering
De Cultuurcommissie van de wijkvereniging 
ziet af van de organisatie van een Pad van 
Herinnering aan het eind van dit jaar. Reden 
hiervoor is dat op geen enkele manier gerea-
geerd is op de eerdere oproep in het wijkblad 
van januari/februari om mee te denken over 
een moment van herinnering/bezinning in 
de wijk in de vorm van een samen opgezet en 
ingevuld ‘Pad van herinnering’. Er is voor de 
zekerheid nog wat navraag gedaan bij buren 
en andere bekenden in de wijk en ook daar-
uit bleek dat er geen concrete belangstelling 
bestaat voor een dergelijk symbolisch cultureel 
herinneringspad. Dit staat overigens los van het 
elders in dit blad aangekondigde initiatief om 
langs de Buizerdvijver herinneringstegels in het 
trottoir neer te leggen ter nagedachtenis aan 
de vier Vogelwijkbewoners die in 2014 omkwa-
men bij de vliegramp met de MH17.
De cultuurcommissie gaat zich nu weer op an-
dere onderwerpen richten, waaronder ‘Muziek 
op schoot’ voor (groot)ouders en (klein)kinde-
ren. Mocht u nog ideeën hebben voor culturele 
uitingen, laat het dan weten via
cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
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”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62

Woensdag 13 april: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
een briefje met de naam van een overleden 
persoon. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd 
worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 20 april: Rietje Schillemans ver-
zorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een 
bloemenseance. U dient zelf een bloemetje of 
plantje mee te nemen.
Woensdag 11 mei: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
nummers die uitgedeeld worden bij binnen-
komst. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd 
worden door diverse magnetiseurs.

Hier wil ik blijven

Nee, dit huis is niet te groot 
hier wil hij blijven, aan de lange laan
langs de voet van de duinen, om
de nachtegaal in het vroege voorjaar

Onverwacht sterft de man alleen op het gras
in zijn tuin naast de rozen met aan de overkant
hoog het zanderige duin met grove 
dennen en in de stilte het tikken 

van de specht in de stilstand van de tijd 
en ook het zangerige dududu 
van de nachtegaal
Zo kan hij hier altijd blijven

Olga Millenaar
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Uit het rijke fotoarchief van de redactie diepten we deze luchtfoto uit 1933 op. Rechts onder loopt het 
uiteinde van de Mezenlaan, dat uitkomt op de kruising Nieboerweg-Laan van Poot. Het nabijgelegen 
Juliana Kinderziekenhuis was nog maar een paar jaar oud. Links op de foto het IJsvogelplein, de oude 
Heldringschool en het Fazantplein. Op het vierkante onbebouwde vlak aan de duinrand zal in 1938 de 
Fazantflat verrrijzen.
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GEZOCHT - Op korte termijn zijn wij op zoek 
naar tijdelijke woonruimte in de Vogelwijk, i.v.m. 
een verbouwing aan onze eigen woning (ook in de 
Vogelwijk). Het zou gaan om een periode van 5-6 
maanden. Tel. 06 261 52 995. 

OPPAS NODIG? - Hallo, ik ben Muriël Wolf, woon 
in de wijk en kom graag bij u oppassen. Ik ben 14 
jaar en heb al redelijke oppaservaring. U kunt mij 
bereiken op: murielwo@hotmail.nl

AANGEBODEN - Wie heeft er behoefte aan gebak-
ken oranjekleurige ‘Vogelwijktegeltjes’? Ik weet dat 
mensen er naar op zoek zijn en dat ze zeer schaars 
zijn. Tel. 06 304 56 663.

AANGEBODEN - Flagstones, gratis af te halen. 
Tel. 06 242 12 399/ friekelwynia@gmail.com

GEVONDEN - 2 maart op Sijzenlaan t.h.v. 
Sprietplein: Bril in donkerrode brillenhoes van 
Optik Bremer uit Duitsland. 
J. Smit, tel. 06 392 41 191.

MET SPOED GEZOCHT - Appartement voor 5-12 
maanden voor man (55), eventueel oppas voor uw 
huis is ook bespreekbaar. U kunt mij bellen op 
06 558 05 418.

GARAGE GEZOCHT - Voor stalling van een leuke 
oldtimer (Delorean DMC 12 ) ben ik op zoek naar 
een garage die niet gebruikt wordt (er wordt niet in 
geklust ). Ik kan een vergoeding van 125 euro per 
maand betalen. 
Nadere informatie via tel. 06 220 11 635.

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. 
Aanbevelingen  voor huishoudelijke hulp mogen wel, 
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnum-
mer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden 
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke 
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Fleur Meijer, 19 
jaar. Ik pas al vijf jaar in de wijk bij verschillende 
gezinnen op kinderen van 0 tot 13 jaar. Ik ben gek 
op kinderen en ben daarom bezig aan een opleiding 
voor onderwijsassistent, waarna ik de Pabo ga doen. 
Bent u op zoek naar een oppas? U kunt mij bereiken 
op 06 220 01 854.

AANGEBODEN - Na renovatie van ons huis aan 
de Mezenlaan met o.a. kunststof kozijnen staan 6 
hardhouten ramen (met dubbel glas) in onze schuur 
op hun 2e woning te wachten. Slechts twaalf jaar 
hebben ze onze woning gesierd. Maten ongeveer 140 
x 65 cm. Tegen een mooi fruitboompje voor onze 
tuin kunt u ze ophalen: 070-3455479 of 
mfamvandenberg@planet.nl

GEZOCHT - Rustige vrouw met eigen woning in 
Groningen zoekt tijdelijk benedenwoning of deel van 
huis op de begane grond. Max. € 600 p.mnd. Ik kan 
ook boodschappen voor u doen of op uw huis passen 
tijdens uw vakantie. Ook woningruil met bene-
denwoning in Groningen-stad mogelijk. Voor meer 
informatie:  bel met mw. Kronemeijer, 
tel. 050 - 314 56 17.

VAKANTIE OP DE VELUWE – Voor natuurliefheb-
bers verhuren wij onze vrijstaande, comfortabele 
vakantiewoning op eigen terrein (ruim 6 ha) aan 
de rand van bos en hei. De centrale ligging, tussen 
Nunspeet (10 min.) en Elburg (10 min.) biedt voor 
elk wat wils. Het huis is van alle gemakken voorzien 
met 3 slaapkamers voor max. 6 personen. Er zijn 
fietsen aanwezig en één hond is toegestaan. Meer 
informatie bij mhboutkan@planet.nl

AANGEBODEN - Wie heeft er interesse in een 
houten speeltoestel voor in de tuin? Het is voorzien 
van vijf schommelhaken. Voorzien van ladder en ook 
geschikt voor ringen en trapeze. Aan de zijkant een 
klimtouw met aan het uiteinde een knoop. Onze kin-
deren zijn er inmiddels te groot voor. We maken er 
graag een andere familie blij mee. Gratis af te halen! 
Meer info: 06  510 56 451. 

TE KOOP - 14 originele ruitjes (geel figuurglas) uit 
oude paneeldeuren van Vogelwijkhuis (1929/1930). 
De maat is 25 X 26 cm. Prijs: 5 euro per stuk of 50 
euro voor gehele partij. Tevens aangeboden een 
goedwerkende zonnebank (Alisun), gratis af te 
halen. Tel: 06 465 78 993.

BIJLES WISKUNDE - Vmbo, havo, vwo en exa-
mentraining. Succes verzekerd! Ik kom bij u aan 
huis. Ook NK, SK en Eco mogelijk. Tel. 06 261 18 927, 
mail naar jeroenvanleeuwen@live.nl 
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail: 
henrieke.schoenmakers@politie.nl

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereni-
ging: buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: 
http://www.denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Meldpunt m.b.t. duingebied 
hht_boswachters@denhaag.nl of 
tel (070)  353.85.11

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent 
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480. 

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel.  Tel.  (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 205 24 80.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 383, kunt u terecht voor alle informatie 
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00 
Website: www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl

Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com

Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl

Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl

Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl

Cultuurcommissie 
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
e-mail: damesgym@vogelwijkdenhaag.nl of 
inekecas@xs4all.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
e-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkdenhaag.nl

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Vacant - Tijdelijk: Henk Eleveld
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
Henk Eleveld, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

Penningmeester
Peter Arends, Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
  Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, 
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een factuur 
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging: 
IBAN: NL61 INGB 0001783722


