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Het blijft elk jaar in april weer een mirakel: de plotse-
linge massale verschijning van bloeiend fluitenkruid 
in bermen en langs bosranden. Op de Laan van Poot 
bijvoorbeeld, met name ter hoogte van de Bosjes, is 
het spektakel altijd in volle glorie te zien. Het razend-
snel groeiende gewas lijkt uit het niets te komen. De 
groene stengels schieten stiekem omhoog zonder dat 
je het in de gaten hebt, maar op een ochtend valt op-
eens je oog erop omdat er – pats boem! – een zee van 
witte bloemen is ontstaan. Alsof iemand in één nacht 
al die duizenden witte schermpjes op de stengels 
heeft lopen schroeven. En de volgende nachten nog 
eens een paar duizend extra. Maar dan, na een paar 
weken bloeien, doven de bloemenlichtjes opeens uit 
en verdwijnt het fluitenkruid weer uit het zicht.
Het onverwachte verschijnen en weer verdwijnen van 
dit gewas doet een beetje denken aan de activiteiten 
van criminelen in onze wijk. In een bepaalde periode 
zien we plotseling een golf van woninginbraken of 
(zoals de afgelopen maanden) auto-inbraken ont-
staan en na een paar weken lijkt er weer niets aan de 
hand te zijn. Een poosje later begint echter alles weer 
opnieuw. 
In de tweede week van april is onder de vlag van de 
wijkvereniging naar aanleiding van de vele recente 
auto-inbraken bij alle adressen in de wijk een brief 
over de veiligheidssituatie bezorgd. Ook bij al dege-
nen die uit hardnekkige desinteresse voor hun woon-
omgeving geen lid zijn van de wijkvereniging en dus 
ook dit blad niet lezen. De actie, die tot doel had het 
veiligheidsbewustzijn in de wijk aan te wakkeren en 
de sociale netwerken te verstevigen, heeft overigens 
een twintigtal nieuwe leden van de wijkvereniging 
opgeleverd (welkom!), maar dit terzijde. 
Het toeval wilde dat net in de week waarin de brief 
werd bezorgd nul Vogelwijk-auto’s werden openge-
broken. Door de toegenomen politiecontroles hadden 
de criminelen hun werkterrein naar Scheveningen 
en Wassenaar verplaatst, waar dus in die dagen een 
piek in de auto-inbraken zichtbaar was. Het bekende 
waterbed- of fietsbandeffect: als je op een bepaalde 
plek druk uitoefent of knijpt, ontstaat er elders een 
opbolling. In Scheveningen is die week één heter-
daad-arrestatie verricht, maar daarmee stopten de 
delicten niet. Een paar dagen later was het alweer 
raak aan de Koekoeklaan en Kraaienlaan. Waarmee 
maar gezegd wil zijn dat je in een stille periode 
nooit relaxed achteroverleunend mag denken dat de 
Vogelwijk ‘boevenvrij’ is. Blijf alert en neem zo veel 
mogelijk preventieve maatregelen.
                                                                             DvR        

   Van
de Redactie
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De wijk
in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Vogelwijk een topwijk?
Gefeliciteerd! Onze wijk staat officieel in de 
top-drie van Nederland. Maar helaas niet qua 
woongenot, groen- of schoolvoorzieningen. 
Nee onze podiumplek hebben we verdiend met 
het aantal inbraken in auto’s, zo hoorden we 
eind april van de politie. Een opmerkelijk resul-
taat en een positie die we graag weer afstaan. 
Maar dat gaat niet vanzelf. Natuurlijk helpt 
de politie, maar ook wij moeten ons steentje 
bijdragen.
Inmiddels is een aantal wijkbewoners met het 
thema ‘veiligheid’ voortvarend aan de slag 
gegaan. U heeft de brief hierover – die een 
twintigtal nieuwe leden van de wijkvereni-
gung opleverde - vorige maand ontvangen en 
ongetwijfeld gelezen. Als u wilt meedenken 
of meewerken, graag! Ook als u aanvullende 
ideeën heeft over de verbetering van de veilig-
heidssituatie in onze wijk. We zien uw reacties 
via het mailadres 112vogelwijk@gmail.com 
graag tegemoet!

Whatsapp-groepen
Slim gebruik maken van nieuwe technologie, 
dat is een belangrijke insteek in deze discussie. 
Binnen onze wijk is al een aantal whatsapp-
groepen actief waarbinnen buurtbewoners 
elkaar op de hoogte houden van gebeurtenis-
sen en onderwerpen die met de wijkveiligheid 
te maken hebben. Dat is een mooi begin. Ook 
u kunt lid worden van zo’n groep of zelf een 
veiligheidsgroep opzetten met laan- of buurtbe-
woners. Het is wel de bedoeling dat van iedere 
groep één coördinerende deelnemer lid wordt 

van een zojuist ingestelde overkoepelende 
whatsapp-groep, die we de naam VOGELWIJK 
CENTRAAL hebben meegegeven. Informatie 
kan dan snel en efficiënt binnen de wijk wor-
den verspreid. Ook de politie heeft op die wijze 
een centraal aanspreekpunt. 

Camera’s
Bewakingscamera’s kunnen eveneens een rol 
spelen. Deze zijn inmiddels gebruiksvriende-
lijk, betrekkelijk goedkoop en te volgen via je 
smartphone. Ik heb onlangs een demonstra-
tie meegemaakt van een Nest Cam en was 
onder de indruk van de mogelijkheden. Maar 
er bestaan uiteraard ook andere systemen. 
Tijdens de VogelVrijmarkt op Koningsdag 
konden de bezoekers er al aan snuffelen in een 
‘VogelwijkVeilig’-kraampje. 
Buurtveiligheid staat in elk geval als hoofd-
onderwerp op de agenda van de komende 
algemene ledenvergadering van de wijkver-
eniging op woensdag 31 mei in de hal van de 
Heldringschool. U komt toch ook?

Hans van Nieuwkerk
Aan het begin van deze ledenvergadering wil-
len wij u voorstellen aan Hans van Nieuwkerk, 
kandidaat-secretaris van het wijkbestuur. Als 
de vergadering ermee akkoord gaat, wordt 
Hans de opvolger van onze zeer gewaarde 
secretaris Henk Eleveld, die zich voor onze 
wijkorganisatie bijna vier jaar het vuur uit de 
sloffen heeft gelopen. Op de website kunt u in 
de loop van deze maand een CV van Hans raad-
plegen en in het juninummer van dit blad zult u 
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een interview met hem aantreffen. Maar op de 
ledenvergadering kunt u Hans al live meema-
ken. Een extra reden om te komen. 

Laancoördinatoren
Onze laancoördinatoren zijn op dinsdag 30 mei 
(dus de avond voorafgaand aan de ledenbijeen-
komst in de Heldringschool) van harte welkom 
in het clubgebouw van Quick om daar tijdens 
het jaarlijkse diner ervaringen uit te wisselen. 
De uitnodiging hiervoor is onlangs aan de ons 
bekende laancoördinatoren - ongeveer vijftig in 
getal - toegestuurd.
Het bestuur heeft de afgelopen tijd nagedacht 
over het takenpakket van de laancoördinator. 
Een laancoördinator (m/v) belichaamt wat ons 
betreft de ogen en oren van een laan of laan-
gedeelte. Het gaat dan vooral om een sociale 
functie, zoals het verwelkomen van nieuwe 
bewoners (die uiteraard worden geatteerdeerd 
op wijkvereniging en wijkblad), het constateren 
van misstanden en het doorgeven van rele-
vante berichten aan buurtgenoten. Maar ook 
veiligheid is een punt van aandacht. We kijken 
in elk geval uit naar een gezellig samenzijn en 
een uitwisseling van ideeën en ervaringen op 
30 mei. 
Overigens heeft nog steeds niet elke laan een 
coördinator. Wij zoeken nog mensen voor 
onder meer de Parkietlaan, Roodborstlaan, 
Merellaan en Tortellaan. Interesse? Bij het 
bestuur kunt u zich aanmelden (zie het colofon 
achterin dit blad) en dan kunt u meteen uw 
deelname aan het diner vastleggen. Laat het 
vooral ook weten als u ten onrechte nog geen 
uitnodiging voor het diner heeft ontvangen. 

Staat het water ons aan de lippen?
Positief nieuws van onze 
Grondwatercommissie. De uitkomst van de 
onlangs afgesloten arbitrage is dat de gemeente 
maatregelen gaat nemen om de overlast door 
stijgend grondwater zo veel mogelijk te be-
perken. Zie hierover het verslag elders in deze 
uitgave. De gemeente komt dus in beweging! 

Een mooi resultaat dat - ere wie ere toekomt - 
op het conto van onze commissie kan worden 
geschreven. De leden hebben bergen werk ver-
richt en alles tot op de bodem (maar vooral ook 
daaronder) uitgezocht. 

Succesvolle activiteiten
Maar het gewone leven in de wijk gaat ook 
door. Met de afgelopen periode weer een 
aantal succesvolle activiteiten, zoals het 
Running Dinner, de koffieochtenden op ten-
nispark Houtrust (nieuw!), de voorjaarslunch 
voor senioren en de paaspuzzeltocht voor de 
jeugd. Dank voor uw organisatie, dank voor 
uw deelname! De titel ‘topwijk’ is dan ook niet 
misplaatst, maar dan liever voor sociale evene-
menten dan voor criminaliteit. 

Redmar Wolf (voorzitter), ook namens de  
medebestuursleden Ilonka Sillevis Smitt, 
Christian Pick, Dick Nell, Henk Eleveld (gaand) 
en Hans van Nieuwkerk (komend).

Schrijven voor het wijkblad:
Leuk en dankbaar werk

Hebt u gevoel voor taal en journalistiek 
en zou u af en toe graag eens iets voor 
wijkblad De Vogelwijk schrijven? 

Houd dat dan niet langer voor ons verborgen 
en meld u aan als medewerker van dit blad! 
Met een redactie van slechts drie personen, 
onder wie één die nog een volledige baan 
heeft, is het telkens weer een flinke klus om 
tien keer per jaar dit blad te produceren. 
Enige hulp zou dus zeer welkom zijn!
Het is leuk en bovendien dankbaar werk, 
want het blad wordt intensief gelezen en 
goed gewaardeerd. Probeer het in elk 
geval eens! 
Stuur een mail naar hoofdredacteur Dick 
van Rietschoten: dvanrietschoten@ziggo.nl

mailto:dvanrietschoten@ziggo.nl
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De gemeente neemt binnenkort een aantal 
maatregelen om de overlast door stijgend 
grondwater in de Vogelwijk zo veel mogelijk 
binnen de perken te houden. Leidraad hierbij 
is het in maart verschenen rapport over het 
onafhankelijk onderzoek naar de grondwater-
problematiek dat de gemeente op aandrang 
van wijkvereniging De Vogelwijk heeft laten 
uitvoeren. Het onderzoek, dat in november 
begon, stond onder leiding van voormalig 
waterschapsbestuurder ir. A.W. van der Vlies 
uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij werd terzijde 
gestaan door twee deskundigen: bestuurlijk-
juridisch adviseur mr. P.J. de Putter en water-
huishoudkundig adviseur dr. J. Groen.

Geen zorgplicht
De arbitragecommissie -Van der Vlies komt de 
Grondwatercommissie van wijkvereniging De 
Vogelwijk niet op alle punten tegemoet, maar 
doet wel de aanbeveling dat de gemeente een 
aantal maatregelen dient te treffen om de 
grondwateroverlast tegen te gaan. Deze dienen 
‘doelmatig en redelijk [te] zijn in financiële en 
beheersmatige zin.’
De Grondwatercommissie had gehoopt dat 
Van der Vlies en zijn mede-onderzoekers de ge-
meente zouden verwijten tekort te schieten in 
de rioleringszorgplicht uit de Wet Milieubeheer 
(gericht op o.a. voorkoming van een wijziging 
van de grondwaterstand) en de zorgplicht uit 

Gedwongen door uitkomsten onafhankelijk onderzoek 

Gemeente gaat overlast door 
grondwater in wijk beperken 
Door Victor Koningsberger, voorzitter Grondwatercommissie

Aanleg infiltratiebassin Eiberplein
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de Waterwet (om grondwateroverlast zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken). Op 
deze wettelijke zorgplichten kan echter volgens 
Van der Vlies geen beroep worden gedaan, 
omdat de gemeentelijke beleidslijn luidt dat 
deze pas gaan gelden als het grondwater 
structureel minder dan 70 centimeter onder 
het straatniveau is gekomen. Hiervan is geen 
sprake. Naar het oordeel van Van der Vlies zijn 
er echter ‘algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur’ die er in deze specifieke situatie toe 
nopen dat de gemeente (beheers)maatregelen 
heeft te treffen.

Behoorlijk bestuur
Zoals bekend heeft de gemeente tussen 2007 
en 2015 in de Vogelwijk de verouderde en deels 
lekkende riolering vervangen door een duaal 
systeem. Hierbij is sprake van een gescheiden 
afvoer van enerzijds huishoudelijk afvalwater 
en anderzijds regenwater. Het regenwater 
komt terecht in een aantal ondergrondse 
opvangbassins, van waaruit het geleidelijk in 
de ondergrond van de wijk wordt geïnfiltreerd. 
Naar het oordeel van de heer Van der Vlies 
heeft de gemeente het besluit tot aanleg van 
het duale afvoersysteem onvoldoende integraal 
afgewogen. Dit was op grond van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur noodzakelijk 
geweest.
In het deelrapport over de juridische aspecten 
geeft de heer De Putter aan dat de gemeente 
onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld door 
slechts een beperkt onderzoek in te stellen naar 
de mogelijk nadelige gevolgen van de aanleg 
van een duaal systeem op de grondwaterstand. 
Verder valt de gemeente aan te rekenen dat zij 
de grondwaterstand nabij enkele infiltratie-
voorzieningen niet (zoals door het gespeciali-
seerde adviesbureau Wareco was aanbevolen) 
een aantal maanden hoogfrequent heeft 
gemeten.

Stijgingen
Dat het duale systeem hogere gemiddelde 

grondwaterstanden teweegbracht, blijkt zonne-
klaar uit het deelrapport van de heer Groen over 
de waterhuishoudkundige aspecten. Het duale 
systeem leidde tot een gemiddelde verhoging 
van de grondwaterstand in de wijk van 10 tot 30 
cm. De grootste stijging deed zich voor tussen 
2011 en 2015 (15 à 20 cm). Deze stijgingen 
worden betiteld als een ‘systeemverandering’, 
als gevolg waarvan de gemiddeld hoogste 
grondwaterstanden stegen tot 1,5 à 2 m. onder 
het maaiveld.
Ook bij een ander project met effect op de 
grondwaterstand – het verwijderen van ge-
biedsvreemde vegetatie uit de duinen – heeft de 
gemeente onzorgvuldig gehandeld, door niet 
tevoren te onderzoeken wat het effect van dit 
project op het grondwater in de Vogelwijk zou 
zijn. Uit het rapport-Groen blijkt dat dit project 
leidde tot een verhoging van de grondwater-
stand tot ca. 10 cm.

Drain langs Sportlaan
Groen heeft ook onderzocht welk effect de 
aanleg van een drain langs (een deel van) de 
Sportlaan zal hebben: een grondwaterverla-
ging van enkele centimeters langs de Laan van 
Poot tot uiteindelijk 30 cm langs de Sportlaan. 
Gezien het aantal en de duur van de klachten 
acht hij het waarschijnlijk, dat ‘een verlaging 
van 30 cm of meer gewenst is om de huidige en 
toekomstige problemen op te lossen’. Groen: 
‘Als we daarvan uitgaan, zal een drain met deze 
werking niet toereikend zijn om die verlaging in 
de gehele wijk te bewerkstelligen.’
Uit dit deelrapport blijkt overigens dat ook de 
klimaatverandering sinds de bouw van de wijk 
in de eerste helft van de vorige eeuw een grond-
waterstijging teweeg heeft gebracht. Alleen al 
door de klimaatverandering is er sprake geweest 
van een stijging van enkele centimeters aan de 
oostkant van de wijk tot ca 20 cm. vlakbij de 
duinen. Op grond van de te verwachten verdere 
klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen 
de grondwaterstanden tot 2050 nog met 20 à 
25 cm stijgen.



De Vogelwijk mei 2017   7

Maatregelen
Eind april heeft wethouder Revis het eindrap-
port-Van der Vlies en de daarbij behorende 
deelrapporten naar de gemeenteraad gezon-
den. In een begeleidende brief kondigt de 
wethouder een aantal maatregelen aan om de 
grondwaterstanden in de Vogelwijk te beteu-
gelen.
Zo zullen de infiltratiebekkens onder de wijk 
dit jaar afsluitbaar worden gemaakt. In de 
wintermaanden, wanneer de grondwaterstan-
den als gevolg van vele regens toch al hoog zijn, 
kan er dan voor worden gezorgd dat er geen 
water uit de opvangbassins in de grond wordt 
geïnfiltreerd. De opgevangen regen wordt 
dan rechtstreeks in de Haagse Beek geloosd. 
Ook zal, conform een van de aanbevelingen, 
een drainagesysteem langs een deel van de 
Sportlaan worden aangelegd. De Sportlaan 
gaat toch binnenkort tussen de Kwartellaan 
en De Savornin Lohmanlaan ingrijpend op de 
schop. Verder zal de gemeente het meetnet 
voor grondwaterstanden uitbreiden met een 
extra peilbuis bij het middelste bekken op de 
Kwartellaan. Met dit meetnet en het te zijner 
tijd nog verder te verbeteren grondwatermodel 
zal de gemeente de grondwaterstanden in de 
wijk voortaan scherp in de gaten houden. Het 
enkele jaren geleden ontworpen gemeente-
lijk grondwatermodel is een computermodel 

waarin wordt berekend welke effecten externe 
invloeden (zeespiegelstijging, intensievere 
regenval etc.) op de stedelijke grondwaterstan-
den kunnen of zullen hebben. De gemeente wil 
dat die berekeningen worden verfijnd, zodat 
bijvoorbeeld per wijk of zelfs buurt de effecten 
worden weergegeven.

Eind goed, al goed?
Al met al kunnen we als wijk blij zijn met de 
uitkomst van dit proces. Dankbaarheid past 
ons derhalve richting de wethouder die de 
arbitrage mogelijk maakte, de heren Van der 
Vlies, Groen en De Putter voor hun rapporten, 
alsmede de betrokken ambtenaren. 
Zijn wij als Grondwatercommissie nu hele-
maal tevreden? Nee. Wij betreuren het dat de 
gemeente niet uit zichzelf op grond van haar 
zorgplichten handelt. Ook hadden we graag ge-
zien dat de gemeente haar vroegere norm van 
een grondwaterstand van maximaal 2 meter 
onder het maaiveld zou doen herleven als 
richtsnoer voor haar handelen in de specifieke 
situatie van de Vogelwijk. De norm van 70 cm 
onder het maaiveld kan zij dan reserveren voor 
het doel waarvoor deze bedoeld is: een richtlijn 
om te verzekeren dat overal in Den Haag ten 
minste 70 cm onder het maaiveld droge grond 
beschikbaar is voor de aanleg van kabels en 
leidingen.

Veiligheid kernthema bij vergadering wijkvereniging
Op woensdag 31 mei houdt de wijkvereniging haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. Zoals 
de laatste tijd gebruikelijk is, vindt deze weer van 20.00 uur plaats in de hal van de Heldringschool aan 
het IJsvogelplein. Op deze bijeenkomst staat het thema ‘wijkveiligheid’ centraal. Wijkbewoner Dick 
Wijsman, een van de initiatiefnemers van de ‘veiligheidsbrief’ die in april in de wijk is verspreid, zal over 
dit thema een presentatie houden. Ook zullen vragen aan de orde komen als ‘Hoe kunnen we met 
preventieve maatregelen, zoals eventueel een netwerk van camera’s, het aantal inbraken in woningen 
en auto’s drastisch verminderen?’
Tijdens de bijeenkomst zal het bestuur van de wijkvereniging ook een nieuwe secretaris ter benoe-
ming voordragen als opvolger van Henk Eleveld. De kandidaat is Hans van Nieuwkerk, oud-directeur 
van het Tinbergen College.
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De gemeente heeft de afgelopen maand in 
overleg met de verkeerscommissie van de 
wijkvereniging het laatste puntje op de i gezet 
in het plan tot herprofilering van het drukke 
deel van de Sportlaan. Daarbij heeft ver-
keerswethouder Tom de Bruijn een definitief 
voorstel gedaan voor de (her)plaatsing van 
enkele haltes van bus 24. Eind vorig jaar stelde 
de gemeenteraad al het voorlopige ontwerp 
van het ingrijpende project vast. Zoals bekend 
komen tussen Kijkduin en de Kwartellaan de 
wegprofielen van de Machiel Vrijenhoeklaan en 
de Sportlaan er heel anders uit te zien. Bij het 
Sportlaangedeelte bijvoorbeeld wordt een be-
scheiden strook groen van de Bosjes van Pex af-
gehaald, waarna er één hoofdrijbaan met twee 
rijstroken wordt aangelegd (met een separaat 
fietspad in het groen van de bosjes) en langs de 
huizenkant een verkeersluwe ventweg. Verder 
komen er bij de kruisingen ter hoogte van de 
De Savornin Lohmanlaan en de Wildhoeflaan 
rotondes.

Opheffing en verplaatsing
Tijdens de behandeling van het plan door de 
gemeenteraad deed de wethouder enkele 
toezeggingen. Zo zou hij scherp letten op het 
aantal terug te plaatsen bomen en ook wilde hij 
een nadere studie laten verrichten ter bepaling 
van de locatie van enkele bushaltes.
Het was al bekend dat twee haltes van bus 24 
zullen worden opgeheven, te weten die bij de 
Kruisbeklaan in beide richtingen. Dat stond 
niet meer ter discussie. Wel waren er vraagte-
kens gerezen over de geplande verplaatsing van 
de haltes ter hoogte van de Vliegenvangerlaan. 
Deze haltes zouden verhuizen naar een 
plek vlakbij de geplande rotonde bij de 

Wildhoeflaan/Daal en Bergselaan.
De huidige halte Vliegenvangerlaan richting 
stadscentrum zou vlak na de rotonde wor-
den gesitueerd en de halte richting Kijkduin 
eveneens na het passeren van de rotonde. Met 
name over laatstgenoemde variant hadden 
omwonenden hun zorgen uitgesproken omdat 
de verkeersveiligheid hier in het geding zou 
komen. De wijkvereniging steunde hen hierin.
Wat volgde was een stevige interne discussie 
in ambtelijke kring, waarbij verschillende be-
leidsuitgangspunten tegenover elkaar bleken te 
staan. Dat is niet zo gek, want ook in het zoge-
heten participatietraject met belanghebbenden 
was al gebleken dat er zonder de bereidheid 
om compromissen te sluiten geen panklare 
oplossingen waren. Omdat de gemeente er 
intern niet uit kwam, adviseerden de ambtena-
ren uiteindelijk het ontwerp dan maar te laten 
zoals het in de gemeenteraad behandeld was. 
Na noodkreten uit de Vogelwijk greep de wet-
houder echter in. Vervolgens is met schaar en 
lijm een alternatief samengesteld uit de beste 
delen van de verschillende ontwerpen. 

Terug naar de Vliegenvangerlaan
Het resultaat hiervan is dat de wethouder 
nu van plan is de bushalte richting Kijkduin 
die kort na de rotonde bij de Wildhoeflaan 
zou worden geplaatst toch weer te verschui-
ven naar de Vliegenvangerlaan, en wel bij de 
middenberm van deze laan. Hiermee wordt 
voorkomen dat bij de voorziene rotonde op 
enkele vierkante meters een hectische verkeers-
situatie zou ontstaan door het samenvallen 
van een inrit van de ventweg, een fietsroute, 
uitritten van woningen én een bushalte. De 
Wildhoeflaan-halte richting centrum blijft 

Nieuw voorstel voor locatie
haltes bus 24 op Sportlaan
Door Stef Tours,Verkeerscommissie Vogelwijk 
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in het nieuwe plan overigens liggen volgens 
het oorspronkelijke ontwerp, dus vlak na de 
rotonde. Welke gelijkluidende naam de twee 
nieuwe – tamelijk ver uit elkaar liggende - 
haltes krijgen is nog niet bekend. Wildhoeflaan-
Vliegenvangerlaan is wel erg lang.
De gemeente heeft het ontwerp voor de 
haltes bij de Oude Buizerdlaan (gezien in de 
richting Kijkduin komen ze net na de Oude 
Buizerdlaan) niet aangepast omdat elk alter-
natief onveiliger was dan het oorspronkelijke 
plan. De betrokken bewoners zijn vervolgens 
uitgenodigd om kennis te nemen van de 
uitkomsten. De aanwezigen waren blij met de 
gekozen oplossing.

Veel werk tegelijkertijd
Onlangs maakte de gemeente bekend 
dat de werkzaamheden aan de Machiel 
Vrijenhoeklaan en Sportlaan, die begin volgend 

jaar een aanvang nemen, zullen samenvallen 
met de eveneens voorziene herprofilering van 
de Segbroeklaan, die grotendeels wordt terug-
gebracht naar twee maal één rijstrook. Hoewel 
dit een behoorlijk verkeersinfarct zal opleve-
ren, zal door de kortere uitvoeringsperiode de 
totale overlast sterk worden teruggedrongen. 
Dit betekent overigens wel dat er druk op de 
ketel zit voor de ambtenaren die het voorlopig 
ontwerp voor de Segbroeklaan aan het maken 
zijn. De besluitvorming daarover moet namelijk 
nog plaatsvinden. Omwonenden zullen bin-
nenkort tijdens een voorlichtingsbijeenkomst 
worden geïnformeerd. 
Op de hoofdroute Kijkduin-Madurodam zullen 
de komende jaren nog veel meer aanpassin-
gen moeten plaatsvinden, met name tussen 
de Houtrustbrug en de Scheveningseweg. 
Momenteel wordt daarvoor nog druk naar 
oplossingen en financiën gezocht.

Op de voorgrond de bushalte Vliegenvangerlaan richting stad, die komend jaar zo’n 200 meter naar voren wordt verplaatst. 
Aan de overkant de middenberm van de Vliegenvangerlaan, waar de bus richting Kijkduin eind 2018 zal stoppen.
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Plantjesmarkt Laan van 
Poot: 1135 euro voor 
Alpe d’Huzes 
De plantjesmarkt die Sandra Korff de Gidts 
op 19 april in haar tuin aan de Laan van Poot 
heeft gehouden ten bate van de stichting Alpe 
d’HuZes (kankerbestrijding) heeft 1135 euro 
opgebracht. Het was een weliswaar frisse, maar 
gelukkig droge dag. 
Sandra, die zelf uit een kwekersfamilie komt, 
zag daardoor heel wat hortensia’s, rozenstruik-
jes en allerlei eenjarige hang- en sierplanten uit 
haar ‘marktkraampjes’ verdwijnen.  

VOGELWIJKAGENDA
Weekend 
6/7 mei

‘s Middags tot 17.00 uur (zondag 
vanaf 14.00): Expositie schilderijen 
en mozaïek in zaaltje Rietzangerlaan 
2A 

Maandag 
8 mei 

10.00 - 12.00 uur: Houtrust Koffie, 
een ongedwongen ontmoeting van 
wijkbewoners in het paviljoen van 
tennispark Houtrust. Wees welkom! 

Dinsdag 
16 mei 

13.30 uur: duinwandeling met wijk-
genoten. Verzamelen op Laan van 
Poot bij duinopgang Fuutlaan. 

Zaterdag 
20 mei 

13.30 -16.30: Fête de la Nature in 
hoektuin Sportlaan 93

Weekend 
20/21 mei 

’s Middags tot 17.00 uur (zondag 
vanaf 14.00) Expositie pentekenin-
gen, handgemaakte tassen en siera-
den in zaaltje Rietzangerlaan 2A

Maandag 
22 mei 

10.00 - 12.00 uur: Houtrust Koffie, 
paviljoen tennispark Houtrust (zie 
hierboven).

Dinsdag 
23 mei 

19.00 - 22.00 uur: Reanimatiecursus 
in hal Heldringschool. Opgeven bij 
Walda Goldbach: info@smaakweb.nl

Maandag 
29 mei 

Vanaf 17.30: Borrel en driegangen-
menu van De Vrije Vogels in het 
clubgebouw van Quick (ingang 
op Sav.Lohmanlaan bij de hoek 
met de Sportlaan). Aanmelden bij 
Bernadette van Gigch: b.vangigch@
kpnmail.nl  Telefoon 06-51120615.

Woensdag 
31 mei 

14.30 - 17.00: Informatieve ‘groene’ 
wandeling door Vogelwijk-zuid 
onder deskundige leiding van Lydia 
Conens. Start om 15.00 uur na koffie 
of thee in het clubhuis van Quick.  

Woensdag 
31 mei  

20.00 uur; Algemene Ledenverga de-
ring van wijkvereniging de Vogelwijk 
in de Heldringschool, Ijsvogelplein. 
Hoofdthema: wijkveiligheid. 

Zondag 
11 juni 

Vanaf 10.00 uur: Vogelwijk Classic 
Car Rally. Start bij Houtrust Squash, 
begin Laan van Poot

Vrijdag 8 
september 

14.00 uur: Vogelwijk Golftoernooi op 
golfbaan Ockenburgh.

mailto:info@smaakweb.nl
mailto:b.vangigch@kpnmail.nl
mailto:b.vangigch@kpnmail.nl
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“Dag mevrouw, waarmee kan ik u helpen?”
“Ik kom m’n vakantiefoto’s brengen.”
“Deze drie rolletjes van 36? U hebt aardig wat 
plaatjes geschoten.”
“Ja, haha, het was ook een heel leuke vakantie.”
“Hoe wilt u ze hebben? Tien bij vijftien?”
“Ja, doe maar.”
“Glanzend of mat?”
“Glanzend graag.”
,,Wilt u de snelservice?”
,,Nee hoor, dat hoeft niet.’’
“Dan hebt u hier het reçuutje. Komende dinsdag 
zijn ze klaar.’’

Dit lijkt een gesprekje uit lang vervlogen tijden, 
maar dat valt wel mee. Want eind jaren negen-
tig, met de eeuwwisseling in zicht, was een 
conversatie als deze in een fotowinkel nog heel 

gewoon. Ook in de winkel van Focus, destijds 
net verhuisd van het Goudenregenplein naar de 
Thomsonlaan 96, vlakbij het kruispunt met de 
Fahrenheitstraat. Eigenaar John van Gessel had 
er vele tientallen Vogelwijkbewoners als vaste 
klant, niet alleen voor pasfoto’s, het kopen 
van filmrolletjes en het laten ontwikkelen en 
afdrukken van foto’s, maar ook vanwege de 
uitgebreide collectie camera’s, lenzen en verre-
kijkers.
Toch zouden de tijden snel veranderen. In de 
fotobranche was al sinds het midden van de 
jaren negentig een digitale revolutie op gang 
gekomen, die in de jaren daarna zo intens om 
zich heen greep dat jongeren van nu al niet 
eens meer weten wat een fotorolletje was. ,,We 
zijn gelukkig tijdig op de nieuwe ontwikkelin-
gen ingesprongen en met de stroomversnelling 

Negentigjarige fotowinkel Focus heeft
digitale revolutie glansrijk overleefd 
Door Dick van Rietschoten
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meegegaan’’, zegt John van Gessel, die de zaak 
in 2000 overdeed aan zijn zoon Richard, maar 
sindsdien toch nog geregeld achter de toon-
bank te vinden was - én is, hoewel hij inmiddels 
al 79 levensjaren heeft. 

Jubileum
Dit voorjaar bestaat Focus, tegenwoordig 
Ringfoto Focus geheten, negentig jaar. Dat 
jubileum zal voor de clientèle niet ongemerkt 
voorbij gaan, beloven John en Richard. Er 
zijn bijvoorbeeld feestelijke kortingsacties op 
komst.
Op een zonnige lentemorgen trekken vader en 
zoon graag een uurtje uit om over verleden en 
heden van hun bedrijf te praten. Wie goed in de 
winkel rondkijkt, ziet trouwens dat de omslag 
naar digitale fotografie de klassieke analoge 
camera’s met filmrolletjes nog niet geheel heeft 
verdrongen. ,,Ze worden nog steeds verkocht 
hoor’’, zegt Richard, ,,maar die klanten zijn dan 
wel de fijnproevers onder de fotohobbyïsten. Je 
kunt het vergelijken met mensen die nog steeds 
vinylplaten draaien op een pick-up.’’
Uiteraard hebben de digitale camera’s – in vele 
uitvoeringen en prijsklassen – een prominente 
plaats in de winkel gekregen, net als de digitale 
filmcamera’s en zelfs drones (vanaf ruim 400 
euro heb je er al eentje). John herinnert eraan 
dat het ook nog niet eens zo lang geleden 
is dat filmliefhebbers in de weer waren met 
super-8-filmpjes en een projector. ,,In het hele 
land zwerven nog honderdduizenden van 
die filmpjes in kasten en laden. Men doet er 
meestal niks meer mee. Zonde. Wij kunnen ze 
vrij eenvoudig overzetten op een dvd. Dan kun 
je eindelijk weer eens genieten van bewegende 
beelden uit de tijd dat de kinderen of kleinkin-
deren jong waren.’’
             
Geschiedenis
In 1927, negentig jaar geleden dus, werd op 
het Irisplein de basis voor de huidige fotozaak 
gelegd. De oprichters waren de fotohobbyïsten 
J.A. van der Have en zijn echtgenote. In een 

klein zaakje ontwikkelden ze in Keulse potten 
rolfilms en maakten er vervolgens afdrukken 
van. Ook werkten ze nog met glasplaatnega-
tieven die uit de nu prehistorisch aandoende 
grote cameraboxen kwamen. Voor de mooiste 
afgedrukte foto’s had Van der Have ook lijstjes 
in de aanbieding, die hij voornamelijk  zelf had 
gemaakt. 
Het bedrijfje werd al gauw een trekpleister 
voor de bewoners van de nog vrij nieuwe 
Bloemenbuurt en Bomenbuurt en het noorde-
lijk deel van de huidige Vogelwijk. Een jaar later 
verkaste hij met zijn zaak, die de naam Focus 
had gekregen, al naar een grotere ruimte in 
de Azaleastraat, op de plek waar zich nu een 
schoenenwinkel bevindt, en in 1933 betrok hij 
het pand Goudenregenplein 59.

Oorlog
,,De oorlogsjaren waren niet makkelijk’’, weet 
John van Gessel, die Van der Have goed heeft 



14   De Vogelwijk mei 2017

gekend. ,,Er werd steeds minder gefotogra-
feerd en de aanleg van de tankgracht langs 
de Segbroeklaan verjoeg duizenden mensen 
uit hun huizen, wat de klandizie ook flink 
deed slinken. Bovendien moest de zaak in de 
zomer van 1944 sluiten omdat Van der Have 
weigerde lid te worden van de Nederlandsche 
Kultuurkamer die de Duitsers hadden ingesteld. 
Iedereen die iets deed op het gebied van kunst, 
toneel of muziek werd geacht daar lid van te 
worden. De ingelijste foto’s die in de etalage en 
in de winkel hingen, werden ook als kunstuitin-
gen beschouwd.’’

Overname
Halverwege de jaren vijftig kwam de zeven-
tienjarige John van Gessel als winkelmede-
werker bij Focus in dienst. ,,Ik had de detail-

handelsschool gedaan en stage gelopen op de 
foto-afdeling van de Bijenkorf’’, vertelt John. 
,,Fotografie was echt een hobby van me. Ik was 
bijvoorbeeld al jong in de weer met zwart-wit-
negatieven die ik met ecoline inkleurde en dan 
op de muur projecteerde.’’
In 1962 - John was intussen 24 jaar, getrouwd 
en vader van een zoon en dochter – ging Van 
der Have met pensioen en kon John de zaak 
overnemen. De zaak liep meteen gesmeerd. 
John was natuurlijk voor de klanten al jaren 
een bekende verschijning, maar daarbij 
kwam ook nog dat nieuwe snufjes in popula-
riteit toenamen, zoals kleurenfotografie, het 
maken van dia’s, het groeiende assortiment 
aan eenvoudige publiekscamera’s als de Agfa 
Clack, de Kodak Instamatic en wat later de 
Polaroidcamera. Ook de flitssystemen verbeter-

John van Gessel voor de winkel op het Goudenregen-plein in 1977, toen de zaak vijftig jaar bestond.
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den. Veel ouderen zullen zich nog het destijds 
revolutionaire flitsblokje herinneren.
De nering liep zo goed dat Van Gessel een 
filiaal opende in Bouwlust en later ook 
in Loosduinen, Voorburg en zelfs twee in 
Zoetermeer. Door aankoop van een belen-
dend pand groeide ook de vestiging aan het 
Goudenregenplein, waar het gezin Van Gessel 
jarenlang boven woonde. De filialen zijn overi-
gens allemaal weer verdwenen of afgestoten.
Intussen had Focus zich eind jaren zestig aan-
gesloten bij een nationale keten van fotohan-
dels, Combifoto geheten. De leden daarvan 
vormden samen ook een inkooporganisatie. 
Zo ging Focus jarenlang als Combi Focus 
door het leven. Tien jaar geleden kozen vader 
en zoon Van Gessel voor de branchevereni-
ging Ringfoto, zodat de naam veranderde in 
Ringfoto Focus.

Online-winkels     
Bij de verhuizing van het Goudenregenplein 
naar de Thomsonlaan nam zoon Richard de 
winkel officieel van zijn vader over. Tot een 
jaar of acht geleden hielden de Van Gessels 
aan het Goudenregenplein nog een deel van 
de vroegere vestiging levend als fotostudio, 
kunstgalerie en verkooppunt van klassieke 
tweedehandscamera’s en -lenzen. 
Richard, die het fotovak met de paplepel 
ingegoten had gekregen, overleefde de 
digitale revolutie glansrijk door mee te gaan 
met de ontwikkelingen en eisen van de tijd. 
,,Gelukkig maar, want veel fotowinkels zijn de 
afgelopen tien jaar ter ziele gegaan’’, zegt hij. 
,,Van de economische crisis tussen 2008 en 
2013 heb ik wel last gehad en ook de opkomst 
van online-winkels was een risico voor het 
klantenbestand. Steeds meer mensen kopen 
camera’s, kijkers of andere fotospullen via 
internet. Mede daarom hebben wij nu ook een 
handige website, die cameracompleet.nl heet. 
En dan heb je natuurlijk nog de opmars van de 
MediaMarkt gekregen, maar daar ervaar ik ge-
lukkig nauwelijks concurrentie van. Bewoners 

van de wijken hier in de omgeving kiezen 
kennelijk toch het liefst voor een vertrouwde 
buurtwinkel waar ze deskundig worden ge-
holpen.’’ ,,En in een gezellig winkelgebied als 
de Fahrenheitstraat’’, voegt vader John breed 
lachend toe.

Pasfoto’s
Met enige nostalgie vertellen Richard en John 
over de vroegere ‘kunst van het pasfoto’s 
maken’. De ,,pietluttige eisen’’ die sinds een 
aantal jaren aan pasfoto’s worden gesteld, 
hebben het plezier hierin danig verknald. Een 
leuk portretfotootje maken van een vriende-
lijk ogende klant mag niet meer. ,,Het moet 
een ernstige uitstraling hebben en precies aan 
allerlei afmetingen en andere regels voldoen. 
Gezichtsherkenning, daar gaat het om. Niet 
meer om het mooie plaatje,’’ zegt John.

Nieuwste rage
Even later klinkt er in de stem van Richard weer 
enthousiasme als hij vertelt over de nieuwste 
rage op fotogebied: de EventFotobox. ,,Dat 
is een staande zuil of kast met ingebouwde 
camera, die je kunt inhuren bij bruiloften, 
verjaardagen, bedrijfsactiviteiten, straatfees-
ten enzovoorts. Met de box kunnen mensen 
individueel of in groepjes foto’s van zichzelf 
maken met verschillende vooraf ontworpen 
achtergronden. Je ziet jezelf dan bijvoorbeeld 
in een bepaalde straat of bij een bepaald 
gebouw staan, maar het kan ook op het strand 
van een tropisch eiland of in de sneeuw met 
een kerstboom zijn. Het is niet goedkoop, maar 
je hebt er veel lol van en dat blijkt ook wel uit 
de reacties. Als je 395 euro betaalt, kun je de 
box drie uur huren en krijg je naar keus drie 
verschillende achtergronden en 100 foto’s 
van 10 bij 15, die er direct uitrollen maar ook 
digitaal beschikbaar zijn. Voor 100 euro meer 
heb je een huur van 4 uur en een onbeperkt 
aantal foto’s. Bij de komende autorally van de 
Vogelwijk ga ik er een demonstratie mee geven. 
Let maar op.’’
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De ruim vijftig deelnemers kwamen eerst al-
lemaal bijeen ten huize van Yvonne Brouwer en 
Tom Jorissen aan de Papegaailaan 7. Daar werd 
een apéritief genuttigd, waarna de organisato-
ren Karen Sjouke en Bernadette van Gigch nog 
even de spelregels en vervolgens iedereen een 
briefje gaf met de verschillende adressen waar 
ze een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert 
konden gaan nuttigen. Voor alle deelnemers 
was één van die adressen hun eigen adres, 
waar ze op een bepaald tijdstip geacht werden 
enkele bezoekers een bepaalde maaltijdgang 
voor te schotelen.

Leeftijden 
Het principe van een Running Dinner is dat 

Ruim 50 deelnemers genoten
van sfeervol Running Dinner    
Het Running Dinner dat op zaterdag 25 maart in de wijk werd gehouden, is een 
nog groter succes geworden dan de eerste editie hiervan, eind oktober vorig jaar. 
Ook het aantal deelnemers was flink hoger (verdubbeld zelfs) en het sociale 
eetspektakel strekte zich nu uit over een aanzienlijk groter deel van de wijk.

mensen uit een bepaalde buurt, die elkaar 
soms maar vaag of zelfs helemaal niet kennen, 
op een smakelijke en ongedwongen manier bij 
elkaar worden gebracht. En dat werkt uitste-
kend.
De leeftijden van de deelnemers vormden 
een aardige doorsnee van de volwassen 
Vogelwijkbevolking: de jongsten waren der-
tigers, maar Margot Spiegel met haar 96 jaar 
en Menno de Rijk (93) en Nel Teutenberg (85) 
vormden de andere kant van het leeftijdsspec-
trum. Na de desserts bleef het op een aantal 
adressen nog tot rond middernacht gezellig. De 
eerstvolgende editie van het Running Dinner 
is gepland voor eind oktober, als de wintertijd 
weer ingaat.

Groepsportret bij de start van het evenement aan de Papegaailaan. De deelnemers hebben er duidelijk zin in. 
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Door Magda van Eijck 

Twee ondernemende wijkgenotes, Astrid 
Démétriadis en Marijke Lok, verzorgen al 
jaren lezingen voor een vrouwengroep met 
de naam Curiositas, het Latijnse woord voor 
nieuwsgierigheid. De groep nieuwsgie-
rige vrouwen is begin deze eeuw door twee 
Vogelwijkbewoonsters opgericht. Een van die 
initiatiefneemsters is niet lang daarna overleden 
en nadat het stokje enkele malen aan andere 
wijkbewoonsters was overgedragen, kregen in 
2012 Astrid en Marijke de leiding. 
Op  Sijzenlaan 102, in het huis van Astrid, 
vertellen ze hun verhaal.

Uitstapjes
,,Het begon met twee bewoonsters van de 
Vliegenvangerlaan, Trees van Gils en Hanneke 
Smit“, vertelt Marijke. ,,Zij begonnen in het na-
jaar van 2002 met het organiseren van lezingen. 
Lidewij van Gils, de dochter van Trees, hield de 
eerste: een  lezing over Cicero. Daarna volgden 
meer lezingen en later ook jaarlijkse uitstap-
jes naar interessante gebouwen en plaatsen, 
zoals naar het Vredespaleis, de particuliere 
kunstverzameling van Joop van Caldenborgh, 
die toen nog in Rotterdam te vinden was maar 
sinds kort is uitgestald in Museum Voorlinden 
in Wassenaar, het Damesleesmuseum aan het 
Nassauplein, het Venduehuis en de Koninklijke 
Stallen.’’ Na het overlijden van Trees werd 
Hanneke geassisteerd door Reine Klein en toen 
Hanneke in 2007 afhaakte, ging Reine verder 
met Liesbeth van Geest. Inmiddels is Liesbeth 
ook overleden en Reine is gestopt.
Astrid en Marijke vormen al bijna vijf jaar het 
organisatieduo. ,,We vinden het nog steeds leuk 
om te doen’’, zegt Astrid, ,,al denken we dat het 
zo langzamerhand tijd wordt voor fris nieuw 
bloed.”

Koffie, lezing, lunch
De lezingen worden gehouden in woonzorg-
centrum Uitzicht aan de Zonnebloemstraat. 
Marijke: ,,Eerst komen we in een zaal bij elkaar 
om samen koffie te drinken. Daarna verhui-
zen we naar een andere ruimte voor de lezing 
van zo’n anderhalf uur. Na de lezing kunnen 
er vragen worden gesteld en volgt er vaak een 
plezierige discussie. Vervolgens gebruiken we 
samen een lunch in de vorm van een eenvoudig 
maar smakelijk buffet.’’ 
Astrid: ,,We proberen de lezingen zodanig 
gevarieerd te maken dat er ‘voor elck wat wils’ 
is. Er zijn bijvoorbeeld lezingen geweest over de 
stromingen in de islam, over de geschiedenis 
van de tulp, maar ook over identiteitsfraude en 

Astrid en Marijke verzorgen lezingen
voor nieuwsgierige vrouwen 

Astrid Démétriadis (links) en Marijke Lok, de drijvende 
krachten achter Curiositas
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de tarieven van de erf- en schenkbelasting uit 
de Successiewet. In het vorige seizoen hadden 
we ook wijkgenote en schrijfster Karin Anema 
te gast. Ze vertelde over de totstandkoming  van 
haar boek Vandaag koop ik alle kleuren over het 
leven van een schizofrene man met psychoti-
sche problemen. Dankzij het feit dat hij alles 
minutieus opschreef kon Karin zijn levensloop 
in het boek goed beschrijven. Enkele maanden 
na het verschijnen van haar boek stierf de toen 
62-jarige man een natuurlijke dood.’’

Kaakchirurg
,,We hebben vorig jaar ook prof. dr. P. Stoelinga 
als spreker gehad, een gepensioneerde kaak-
chirurg die ook hoogleraar is geweest’’, zegt 
Marijke. ,,De titel van zijn lezing maakte direct 
al nieuwsgierig: ‘Tussen kunst en kaak’. Verder 
kwam musicologe Margaret Krill vertellen over 
Mozarts verblijf in Den Haag en onder de titel 
‘Van idee tot onthulling’ gaf beeldhouwer Loek 
Bos een kijkje achter de schermen van zijn werk. 
Daarna was er een lezing over goud en edel-
stenen door juwelier Robbert Hamelink en de 
laatste lezing van het seizoen was van historica 
Ineke Goudzwaard over de gebrandschilderde 
ramen van kunstenaar Antoon Molkenboer, 
die in de eerste helft van de vorige eeuw in de 
Verenigde Staten en in Den Haag heeft ge-
werkt.’’ 

Hoe het begon
Trees van Gils, een van de oprichtsters van 
Curiositas, kwam via haar man Cees op het idee 
een aparte vrouwenclub te beginnen. ,,Hij was 
lid van één van de zogeheten Probus-clubs in 
Den Haag. Daar werden interessante lezingen 
gegeven, maar vrouwen waren er niet welkom’’, 
legt Astrid uit. ,,Toen de dochter van Trees en 
Cees, klassiek historicus Lidewij, bij Probus 
een lezing had gegeven waar Trees dus niet 
bij mocht zijn, besloot Trees om zelf maar een 
lezingenclub te organiseren. Ze polste enkele 
vriendinnen, van wie sommigen evenals zij aan 
de Vliegenvangerlaan woonden, en in korte 
tijd meldden uiteindelijk zo’n twintig vrouwen 

zich aan. We zijn begonnen in restaurant De 
Wildhoef in de Bosjes van Pex, later zijn we naar 
tennispark Berg en Dal gegaan en nu zitten we 
dus in Uitzicht. We hebben bijna vijftig leden, 
van wie er vijftien al vanaf het allereerste begin 
lid zijn.‘’
,,Doorgaans hebben we zes bijeenkomsten per 
jaar: vijf keer een lezing en ter afsluiting een uit-
stapje in april. Helaas voor geïnteresseerden is 
er op dit moment een ledenstop, want de groep 
is behoorlijk groot, al is natuurlijk niet iedereen 
altijd aanwezig. Er is wel een wachtlijst.’’

Te koop
Astrid is in 1983 op de Sijzenlaan komen wonen. 
Haar kinderen gingen naar de Heldringschool. 
Marijke woonde enige tijd in Engeland en toen 
ze met haar man op zoek was naar een woning 
in de Vogelwijk, zagen ze het huis van de familie 
Kappetein op Vliegenvangerlaan 12 te koop 
staan. Dat pand leek hen wel wat. Toevallig 
stond Marja Kappetein, de dochter des hui-
zes, in de tuin en Marijke sprak haar aan. Het 
makelaarsbord bleek nog maar net in de tuin te 
zijn gezet. Binnen een kwartier moesten Marijke 
en haar man een beslissing nemen, omdat ze 
het vliegtuig naar Engeland moesten halen. En 
zo gebeurde het ook. Ter plekke namen ze een 
optie en niet veel later werd de koop geregeld. 
,,Ik heb er geen seconde spijt van gehad’’, 
zegt Marijke. Haar toenmalige buurvrouw 
Evaline Abbink, die vanaf het begin lid was van 
Curiositas, nam haar een keer mee naar een 
lezing en dat beviel Marijke uitstekend. Zo zit er 
nu opnieuw iemand van de Vliegenvangerlaan 
in de organisatie van Curiositas.
Astrid en Marijke wonen hier met veel plezier, 
maar ze maken zich wel zorgen over de ko-
mende herprofilering van de Sportlaan tussen 
de Kwartellaan en de Machiel Vrijenhoeklaan, 
met onder meer een rotonde bij de kruising met 
de Wildhoeflaan en Daal en Bergselaan. ,,Wordt 
het verkeer daar dan nog drukker?’’, vragen ze 
zich af. ,,En waar komen de haltes van bus 24 in 
de nieuwe situatie?’’ Ze zijn zeer benieuwd. Of 
beter nog: nieuwsgierig.
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Sinds wanneer wonen jullie er en hoe zag 
de tuin eruit toen jullie er kwamen?
Wij wonen er sinds 2012. De tuin was wel 
duidelijk ingericht door iemand die van 
tuinieren hield, maar veel planten waren 
aan het eind van hun leeftijd aangekomen. 
Het was trouwens enkel een siertuin. Er 
was nergens plek voor een trampoline voor 
de kinderen en we wilden ook graag een 
moestuintje inrichten. In de voortuin aan de 
kant van de Sportlaan lag een stoeptegelpad. 
Er was niet voldoende plek voor de fietsen en 
de afvalcontainers stonden direct naast de 
voordeur. Hier wilden we graag een andere 
indeling. Ook moest één van de twee berken 
weg, want die was er slecht aan toe.

7

Hebben jullie de huidige tuin zelf 
aangelegd?
Ja, we hebben ‘m stapsgewijs anders inge-
richt. Dat is vooral het werk van Christian 

Wie?
Christian en Sabine Pick

Waar?
Sportlaan 165

     BLIJ
    met mijn tuin

De overgrote meerderheid van de Vogelwijkbewoners is in het rijke bezit van een tuin, in veel ge-
vallen zelfs voor en achter het huis. Hoewel de stijlen en smaken enorm uiteenlopen – variërend 
van nauwelijks verzorgde jungles tot strak aangelegde verblijfsgebiedjes met veel bestrating – zijn 
velen trots op hun tuin. 
We beginnen deze maand de rubriek Blij met mijn tuin waarin iedereen die dat wil de lofzang 
over z’n tuin kan zingen, telkens aan de hand van dezelfde zeven vragen. 
Wilt u meedoen en anderen inspireren? Leuk! 
Stuur een mailtje naar: natuurnetwerk@vogelwijkdenhaag.nl en: redactie@vogelwijkdenhaag.nl
Heeft u een mooie kleurenfoto van uw tuin die u trots aan anderen wilt laten zien? Deel hem 
op de Facebookpagina van de Vogelwijk! Zie een link daarnaar o.a. op de website van de 
wijkvereniging: www.vogelwijkdenhaag.nl

mailto:natuurnetwerk@vogelwijkdenhaag.nl
mailto:redactie@vogelwijkdenhaag.nl
http://www.vogelwijkdenhaag.nl
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geweest. We hebben vastgesteld wat we 
belangrijk vonden en welke elementen we 
in elk geval in de tuin wilden hebben. In 
het eerste jaar hebben we afgewacht wat 
het groeiseizoen zou laten zien en daarna 
pas de beplanting aangepakt. We wilden 
bijvoorbeeld een aantal fruitboompjes. Via 
Marktplaats kun je fruitbomen kopen die 
uit productieboomgaarden afkomstig zijn. 
Ze zijn 10 à 15 jaar oud, werden altijd goed 
gesnoeid en dragen al volop fruit. Bovendien 
zijn ze maximaal 2,5 meter hoog, met een 
diameter van hooguit 80 cm. 
In onze achtertuin van 120 m² hebben wij 
inmiddels een ‘laantje’ van zes boompjes 
staan, vooral peren en appels, maar ook een 
kersenboom. Op andere plekken staan nog 
vier losse fruitboompjes en in de voortuin 
ook nog twee. Dat geeft in het voorjaar een 
mooie bloei en in het najaar lekker fruit. En 
je hebt er maar een keer per jaar werk aan. 
Verder heeft Christian een kleine moestuin 
aangelegd waarin we onder meer sla, andij-
vie, rode biet, wortels, aardbeien en rabarber 
verbouwen. Heerlijk. Dit jaar komt er nog 
een architectonisch mooie tuinkas. Dan zijn 
we klaar. En natuurlijk staat er inmiddels 
voor de kinderen een trampoline en hebben 
wij bij het huis een mooi terras van waaruit 
wij van onze tuin genieten. Ook de voortuin 
is nu naar onze zin. De afvalcontainers zijn 
nu gecamoufleerd met groen zodat ze nau-
welijks meer opvallen. 

7

Waarover zijn jullie het meest tevreden?  
We zijn blij dat wij nu een mooie, kleur-
rijke tuin hebben waar wij in de zomer ook 
nog groente en fruit uit halen. Zo leren de 
kinderen dat dit niet in de supermarkt groeit. 
De tuin is ver weg van gelikt en ook redelijk 
onderhoudsarm. Veel mensen denken dat 
een groene tuin veel onderhoud vergt en een 
bestrate tuin nagenoeg onderhoudsvrij is, 

maar dat is niet waar. Met om de twee weken 
grasmaaien en in het najaar snoeien kom je 
in ons geval al een heel eind. In het groei-
seizoen ben je met gemiddeld 1 à 2 uur per 
week wel klaar. De Vogelwijk is ooit opgezet 
als tuinstadwijk. Dan moet je dat ook in ere 
houden en ervoor zorgen dat je veel groen 
rondom je huis hebt. 

7

Is er nog iets te wensen?
We verheugen ons op de kas, zodat we ook 
komkommers, aubergines en tomaten kun-
nen verbouwen. Die wens gaat binnenkort in 
vervulling. 

7

Zijn er bepaalde problemen of 
beperkingen? 
Natuurlijk zouden we graag een nog grotere 
tuin willen hebben, maar we zijn ons ervan 
bewust dat het al een voorrecht is om in een 
stad een redelijk grote tuin te hebben en dan 
ook nog op het groen van de buren te kun-
nen kijken.

7

Waar halen jullie tuininformatie vandaan? 
Christian is altijd geïnteresseerd als hij iets 
leest over stadstuinen, maar hij gaat daar 
niet echt naar op zoek. Als we iets willen 
weten, kijken we wel op internet of Pinterest. 

7

Zitten jullie er veel?
Sabine en de kinderen hebben niet zo veel 
met tuinieren, zegt Christian, maar ze maken 
toch graag gebruik van de tuin. En als de 
barbecue aangaat, zijn ze er niet meer weg 
te krijgen! In de zomer eten we vaak in de 
tuin of we drinken ‘s avonds met vrienden of 
buren nog een borrel op ons terras. Zonder 
de tuin is ons huis echt niet compleet. Juist 
voor ons gezin met jonge kinderen is de tuin 
zoals wij hem nu hebben ingericht ideaal. 
Wie nieuwsgierig is, komt maar kijken.
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Tekst en foto’s: Astrid Vrijland

Het is al jaren een traditie: de paaspuzzeltocht 
voor de jeugd op tweede paasdag, georgani-
seerd door de commissie Kinderactiviteiten 
van de wijkvereniging. Het was nog enige tijd 
spannend of de tocht dit jaar wel zou doorgaan, 
maar eind maart kwam het verlossende bericht 
dat het doorging. Helaas kon het niet meer in 
het aprilnummer van het wijkblad worden aan-
gekondigd, maar de organisatoren vertrouw-
den erop dat een oproep via sociale media ook 
wel effect zou hebben. 
Zo’n zestig kinderen en een even groot aantal 
begeleidende ouders verschenen op tweede 
paasdag tegen elven aan de start bij het 
speeltuintje in het Rode Kruisplantsoen tus-
sen Sportlaan en Segbroeklaan. Na twee uur 
eindigde de puzzeltocht in het paviljoen bij ten-
nispark Houtrust, waar ijs en limonade werden 
geconsumeerd. 

Rebussen, spelletjes, vragen
Het was een pittige tocht, die grotendeels door 
de Bosjes van Poot leidde. De organisatoren 
hadden zich er niet gemakkelijk van af ge-
maakt. Onderweg waren delen van een rebus 
opgeprikt aan bomen. Deze vormden samen 
een zin, waarvan de oplossing op een uitge-
deeld formulier moest worden genoteerd.
Aan het eind van de Nachtegaallaan werd in de 
speeltuin aan de rand van het bos een paaseie-
renspel gespeeld. Met ingespannen gezichtjes 
probeerden de kinderen een eitje op een lepel 
te vervoeren langs een daartoe gespannen lint. 
Op een zandvlakte bij een omgevallen boom 
mochten ze pas weer verder als ze drie maal de 
boom met een takje of steen hadden geraakt, 
van een afstand van vijf grote stappen.
Tijdens de route, waarbij diverse vragen wer-
den gesteld over dieren, bloemen, de duinen en 
Scheveningen, kregen de kinderen halverwege 

de tip om door een kuil te rennen in plaats van 
over een nabijgelegen slingerend pad. Massaal 
stortten de deelnemertjes zich in de diepte. 
Supergaaf vonden ze het. De ouders volgden 
aarzelend. 
Aan het eindpunt bij Tennispark Houtrust 
moesten de kinderen nog raden hoeveel paas-
eitjes in een vaas zaten. Omdat dit wel heel 
moeilijk was, mocht ook het aantal kleuren van 
de eitjes worden geteld. 

  Pittige Paaspuzzeltocht door Bosjes van Poot
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  Pittige Paaspuzzeltocht door Bosjes van Poot HELP EEN HANDJE MEE! 
De Commissie 
Kinderactiviteiten heeft 
dringend enkele nieuwe 
leden nodig!! 
Vele handen maken immers 
lichter werk. 
Wil je meedoen met het 
voorbereiden en uitvoeren 
van twee à drie activiteiten 
per jaar, zoals een vossenjacht 
of puzzeltocht? 
Hartstikke leuk! 

Meld je aan bij Alphons 
Jacobs, Kiplaan 8, e-mail:
alphonsjacobs@gmail.com

mailto:alphonsjacobs@gmail.com
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Na vele maanden van stilte zong er in april ein-
delijk weer wat nieuws rond over de toekomst 
van het vroegere Rode Kruisziekenhuis, nu 
Haga Sportlaan geheten. Wethouder Wijsmuller 
(stadsvernieuwing) liet in een interview met 
de Haagse editie van het Algemeen Dagblad 
impliciet weten dat er een wooncomplex komt 
en dat wat hem betreft een deel daarvan tot de 
categorie sociale huurwoningen gaat behoren. 
Dit duidt erop dat er een doorbraak is in 
het overleg tussen de directie van de Haga-
ziekenhuizen en de gemeente over de bestem-
ming van de ziekenhuislocatie. Vorig jaar 
zomer stuurde de directie een brandbrief naar 
de gemeente omdat de gemeente de ‘Rode 
Kruisgrond’ voorlopig geen woonbestemming 
wilde geven. 

Voormalig kinderziekenhuis
Zoals bekend zullen de medische voorzieningen 
van Haga Sportlaan die niet naar Haga Leyweg 
verhuizen geleidelijk worden geconcentreerd 
in het nu vrijwel lege voormalige gebouw van 
het Juliana Kinderziekenhuis. Dit nog vrij 
moderne pand verrees in het jaar 2000 links 
van (toen nog) het Rode Kruisziekenhuis. Het 
kwam leeg te staan toen twee jaar geleden het 
Kinderziekenhuis naar de Leyweg verkaste. 
Het grote ziekenhuis zal dus naar verwachting 
eind dit jaar of begin volgend jaar leeg komen 
te staan, wachtend op een nieuwe bestemming. 
De Haga-directie had daar wel een plan voor: 
het bouwwerk kan worden omgebouwd tot 
wooncomplex. Zij vond echter de gemeente op 
haar pad, die had besloten dat de grond van 
het oude ziekenhuis nog in elk geval tot 2027 
een ‘zorgbestemming’ zou moeten houden. 
Van de bestemming ‘wonen’ kon dus voorlopig 
geen sprake zijn. De Haga-directie was hierover 
zacht gezegd ‘not amused’ en beschuldigde de 

gemeente ervan willens en wetens een groot 
gebouw met een woonpotentie zinloos lange tijd 
leeg te laten staan. Achter de schermen vond 
sindsdien overleg tussen de gemeente en de 
ziekenhuisdirectie plaats. 

Benoordenhout en Vogelwijk
In het genoemde AD-interview (22  april) 
spreekt wethouder Wijsmuller over de noodzaak 
om in Den Haag vele duizenden woningen extra 
te bouwen omdat de stad steeds meer inwoners 
trekt. Het gaat daarbij niet alleen om koophuizen 
en dure huurwoningen. Volgens de Haagse norm 
moet een derde van alle nieuw te bouwen huizen 
bestaan uit sociale huurwoningen.
Op de vraag van de verslaggever of dat ook voor 
wijken als het Benoordenhout en de Vogelwijk 
geldt, antwoordt hij bevestigend. Hij zegt te gaan 
proberen ‘sociale huur’ toe te voegen aan een 
nieuwbouwcomplex bij het Bronovo-ziekenhuis. 
,,Net als straks bij het Rode Kruisziekenhuis 
aan de Sportlaan’’, aldus Wijsmuller. Hij gaat 
daarover graag met de wijkbewoners in gesprek. 
,,Volgens mij vinden mensen het helemaal niet 
erg als nieuwe woningen sociale huurhuizen 
zijn, zolang het past in het karakter van de wijk 
en het veel kwaliteit heeft.’’

Woningbouw inclusief ‘sociale
huur’ bij Haga Sportlaan 
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Er zijn al aardig wat aanmeldingen binnen 
voor de komende Vogelwijk Classic Car 
Rally van zondag 11 juni, maar er kun-
nen er nog veel meer bij. Equipes van twee 
personen kunnen zich deze hele maand nog 
opgeven. Maar wacht er niet te lang mee. 
De organisatoren Carine Smith en Eric van 
der Maarel willen graag zo snel mogelijk 
weten met hoeveel deelnemers ze rekening 
moeten houden. 

Zoals gebruikelijk zijn er twee deelnemers-
klassen mogelijk: 
- de Toerklasse: geschikt voor degenen met 

geen of weinig rally-ervaring, die graag willen 
genieten van een gezellige en mooie toertocht 
in hun klassieke auto.* 

- de Sportklasse: voor degenen die al eerder 
rally-ervaring hebben opgedaan en graag wat 
meer uitdaging en competitie aangaan

Je hoef niet per se zelf over een oldtimer te 
beschikken om mee te kunnen doen. Mede-
organisator Chrome biedt voor een sympa-
thieke prijs een keuze uit verschillende klas-
sieke huurauto’s aan. Zie hiervoor 
www.chrome.nl

Het programma in grote lijnen
Tussen 09.30 en 10.00 uur: verzamelen op de 
grote parkeerplaats tegenover Houtrust Squash 
(bij discotheek Westwood en de rioolwater-
zuivering). Na een korte briefing bij Houtrust 
Squash gaan de equipes van start. Halverwege 
de rallyroute is er een lunch. Vanaf ca. 16.30 
uur worden de eerste deelnemers verwacht bij 
de finish in de Bosjes van Pex.

Kosten en inschrijving
De kosten voor deelname bedragen 90 euro 
per equipe. Hiervoor ontvangt u koffie/thee, 
de rallybescheiden, een deelnemersschildje, 
professionele begeleiding inclusief bezem-
wagen met monteur, een lunchbuffet en een 
borrel met hapjes bij de finish. Tevens zijn er 
prijzen beschikbaar voor de eerste drie equipes 
per klasse.

Inschrijving graag per e-mail naar 
info@rally-cd.nl 

Vermeld hierbij de namen van chauffeur en 
bijrijder, merk, type en bouwjaar auto, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres en natuurlijk 
de klasse waarin u deelneemt.

Na inschrijving ontvangt u een  bevestiging 
met uw startnummer en vermelding van het 
rekeningnummer waarop u het inschrijfgeld 
kunt overmaken.

Nadere inlichtingen bij de organisatoren: 
Carine Smith 06-51.15.23.73 of Eric van der 
Maarel (Chrome): 06-28.22.80.98.

Schrijf u in voor de Vogelwijk 
Classic Car Rally 
Zondag 11 juni vanaf 10.00 uur

http://www.chrome.nl
mailto:info@rally-cd.nl
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Sinds april kunnen alle wijkbewoners die dat 
willen elke tweede en vierde maandag van 
maand aanschuiven aan de gezellige Vogelwijk-
koffietafel in het paviljoen van tennispark 
Houtrust aan het begin van de Laan van Poot 
(rechts naast de squashhal). 

Het was geen groot gezelschap dat op maandag 27 maart rond het middaguur bij Ilonka Sillevis 
Smitt op de Papegaailaan aan één van de twee rijk voorziene lunchtafels plaatsnam. Maar de tradi-
tionele voorjaarslunch voor Vogelwijksenioren kreeg er wel een extra knus karakter door. De maal-
tijd, dit keer grotendeels zelf door Ilonka en mede-organisator Ine Essing gecaterd, was er trouwens 
weer eentje om door een ringetje te halen. De twaalf deelnemers genoten er zichtbaar van.

Een knusse lentelunch

Iedereen is van 10.00 tot 12.00 uur welkom. De 
koffie is wel voor eigen rekening, maar goed en 
zeer betaalbaar. 
Bij de eerste bijeenkomst op 10 april, opgeluis-
terd met taart van bakkerij Driessen, waren 
er 18 enthousiaste bezoekers die er geani-
meerd met elkaar hebben zitten praten. Zie de 
bijgaande foto’s. Ook twee weken later, op 24 
april, was het een genoeglijk samenzijn. Helaas 
was het mannelijk deel van de wijkbevolking 
nog wat mager vertegenwoordigd, maar de 
organisatoren Ine Essing, Yvonne Brouwer en 
Ilonka Sillevis Smitt gaan ervan uit dat daar 
snel verbetering in komt als de tam-tam over de 
koffieochtenden vaker door de wijk klinkt. 
In mei zijn de data voor Houtrust Koffie de 
8ste (maar misschien is dan dit blad nog niet 
bezorgd) en 22ste. En voor juni kunt u alvast 
de 12de noteren. Kom gezellig langs! 

Koffie op Houtrust: 
iedere tweede en vierde maandag 
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Nieuwsflitsen 
van

Dring verbruik aardgas
terug met warmtepomp
Om de milieudoelstellingen uit de 
klimaatconferentie van Parijs te halen, is 
het noodzakelijk dat Nederland afscheid 
neemt van fossiele brandstoffen, waaron-
der aardgas. Installatie van een warmte-
pomp in je huis is een relatief eenvoudige 
en zinvolle manier om het gebruik van 
gas voor verwarming terug te dringen. 
De rijksoverheid geeft daarom momen-
teel een hoge subsidie op de aanschaf en 
installatie van warmtepompen, die kan 
oplopen tot zo’n 50% van de aankoop-
prijs. Zie hiervoor op de website www.
rvo.nl het label ‘Subsidies & financiering’.
Daarbovenop kan via Vogelwijk 
Energie(k) nog een collectieve bij-
drage worden verkregen van het Haags 
Klimaatfonds, dat boven een bepaalde 
drempel besparing van CO2-uitstoot 
subsidieert.

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

Promotie-actie
Voorafgaand aan de op 18 april gehouden 
algemene ledenvergaderingen van Vogelwijk 
Energie(k) en Coöperatie De ZonneVogel 
hebben we een actie gelanceerd om warm-
tepompen ook in onze wijk te promoten. 
Gastspreker Miel Karthuis hield een warm 
pleidooi voor een evenwichtige warmtehuis-
houding in bestaande woningen, waarin 
een hybride systeem van een (elektrische) 
warmtepomp en een (gasgestookte) CV-ketel 
een centrale rol speelt.
Afhankelijk van ieders situatie, budget 
en wensen kan een warmtepomp energie 
opnemen uit buitenlucht (koud of warm) of 
grondwater (constant zo’n 12° op 150 meter 
diepte). Door compressie wordt deze energie 
omgezet in warmte van rond 40°, die middels 
radiatoren, vloer- en/of wandverwarming 
binnen wordt afgegeven. Indien correct 
afgesteld, kan de warmtepomp (werkend op 
groene stroom) een gemiddeld geïsoleerd 
huis het grootste deel van het jaar op een 
behaaglijke temperatuur van 20° brengen en 
houden. Alleen bij extreme kou moet de CV-
ketel dan bijspringen. In sommige gevallen 
kan de pomp ook koelen.

Installateurs
Bij de aanschaf van een warmtepomp zijn een 
deskundig, op de specifieke situatie toegepast 
advies en een professionele installatie en afre-
geling van groot belang. Daarom beveelt VwE 
vier Haagse installatiebedrijven aan waar-
mee eerder in de wijk goede ervaringen zijn 
opgedaan. De installateurs waren op boven-
genoemde avond aanwezig om belangstellen-
den nader te informeren en indien gewenst 
verdere afspraken te maken. Het betreft 
Augustus Warmte (www.augustuswarmte.nl, 
tel. 06 520 56 179), DGK (www.dgkinstal-
latie.nl, tel. 737 11 37), EnergyGuards 

http://www.rvo.nl
http://www.rvo.nl
http://www.augustuswarmte.nl/
http://www.dgkinstallatie.nl/
http://www.dgkinstallatie.nl/
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(www.energyguards.nl, tel. 310 63 03) en 
MEVABA (www.mevaba.com, tel. 752 25 
25). Wij raden u aan om op de websites 
te kijken welke installateurs u aanspreken 
en twee offertes aan te vragen. 
Voor een breder advies over maatregelen 
om uw huis te verduurzamen kunt u terecht 
bij Energiegarant (www.energiegarant.nl, 
tel. 737 06 82) – met korting voor leden van 
VwE. Voor een quickscan en volledige ‘ont-
zorging’ kunt u meedoen aan het huis-aan-
huis programma dat we dit jaar uitvoeren 
in samenwerking met het Groene Platform 
– zie hieronder.

Wijkactie elektrische deelauto’s
Eén van de doelstellingen van VwE is het 
verduurzamen van mobiliteit. Daartoe wil-
len we het elektrisch rijden en het delen van 
auto’s in de wijk stimuleren. We haken aan 
bij twee gemeentelijke initiatieven:
1. Subsidie voor de aanschaf van een vol-

ledig elektrische auto voor particulier 
gebruik (tot  € 5.000 voor een nieuwe en 
tot € 3.000 voor een gebruikte);

2. De gemeente stelt samen met Natuur & 
Milieu elektrische Volkswagens Golf ter 
beschikking van particulieren voor een 
leaseperiode van 12 maanden, tegen 

 € 450 per maand: 
 http://denhaag.detestrijders.nl.
Om deze programma’s nog aantrekkelij-
ker te maken en het elektrisch rijden in de 
Vogelwijk een zetje in de rug te geven, heeft 
VwE besloten om voor maximaal drie be-
woners € 100 extra per maand bij te dragen, 
onder de volgende voorwaarden: 
- Alleen voor leden van Vogelwijk 

Energie(k);
- Maximaal 12 maandelijkse bijdragen;
- De auto moet naast het eigen gebruik ook 

te huur aangeboden worden via SnappCar 

voor maximaal 30 euro per dag met een 
inspanningsverplichting om de auto 
minimaal tweemaal per maand te verhu-
ren.

- Er komt een Vogelwijk Energie(k)-sticker 
op linker en rechter voordeur en een 
SnappCar sticker op de voorruit.

Bent u geïnteresseerd? Geef dat aan ons 
door via info@vogelwijkenergiek.nl, dan 
houden we u op de hoogte.

Huis-aan-huisactie 
In januari kregen alle wijkbewoners een 
brief over de huis-aan-huisactie die we dit 
jaar in samenwerking met de gemeente en 
de Stichting het Groene Platform houden 
om mensen te stimuleren en te helpen 
hun huis energiezuiniger te maken. Kort 
voor de bezoeken worden in een be-
paalde buurt zo’n 150 brieven met nadere 
gegevens bezorgd, waarna bij de betref-
fende bewoners wordt aangebeld met de 
aanbieding van een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek over woningisolatie, ener-
giebesparing en andere verduurzamings-
maatregelen. De actie begon aan de kant 
van de Houtrustlaan en inmiddels is bijna 
de helft van de wijk bezocht. Het streven is 
om voor de zomer de gehele Vogelwijk te 
hebben bestreken. 
Medio april waren er 180 adviesgesprek-
ken gevoerd en 99 offertes aangevraagd, 
waarvan circa de helft tot een opdracht 
heeft geleid. Daarnaast zit er nog een flink 
aantal offertes in de pijplijn. Uit deze aan-
tallen blijkt dat de huis-aan-huisaanpak 
substantiële resultaten oplevert en de 
verduurzaming van het woningbestand in 
de wijk een flinke stap dichterbij brengt. 
Precies de reden waarom Vogelwijk 
Energie(k) deze mogelijkheid met beide 
handen heeft aangegrepen.

vervolg op pag. 31

http://www.energyguards.nl/
http://www.mevaba.com/
http://www.energiegarant.nl/
http://denhaag.detestrijders.nl
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Steeds meer elektrische 
laadpalen in Vogelwijk
Ruim 4000 Hagenaars rijden momenteel 
al in een elektrische auto en dat aantal 
neemt snel toe. Om aan de vraag naar 
openbare oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen te kunnen voldoen, worden er 
in heel Den Haag de komende jaren flink 
wat laadpalen bijgeplaatst. Er staan er nu 
al ongeveer 650, elk met twee stopcontac-
ten, zodat het aantal openbare laadpunten 
zo’n 1300 bedraagt. De komende twee 
jaar worden er in de hele stad nog 460 
laadpalen bijgeplaatst, kondigde verkeers-
wethouder De Bruijn onlangs aan. Ook de 
Vogelwijk kan een aardige uitbreiding van 
het aantal laadpunten tegemoet zien.

Concept-plaatsingsplan
Bijgaand plattegrondje  (excuses voor de 
kleine weergave; zie voor de grote versie 
de website vogelwijkdenhaag.nl) toont het 
concept-plaatsingsplan voor de Vogelwijk. 
De zwarte driehoekjes geven aan waar al 
een laadpaal staat. Inmiddels is er eind 
maart alweer een nieuwe bij gekomen, na-

melijk op de hoek van de Laan van Poot (bij 
nummer 158) en de Nieboerweg. De rondjes 
op de kaart geven mogelijke geschikte plek-
ken voor nieuwe laadpalen aan. Die zullen 
echter de komende tijd nog niet allemaal 
worden benut. Vooralsnog wordt gedacht 
aan zeven à tien nieuwe palen voor de 
zomer van 2018. De vierkantjes op de kaart 
betekenen dat de betreffende locaties mo-
gelijk een ‘laadplein’ kunnen worden, met 
bijvoorbeeld zes of acht oplaadpunten, dus 
drie of vier palen. In overleg met de wijkver-
eniging en Vogelwijk Energie(k) beslist de 
gemeente uiteindelijk waar extra laadpalen 
komen te staan.   

Van plan naar plaatsen 
Bij het kiezen van een locatie voor oplaad-
punten moet met nogal wat zaken rekening 
worden gehouden. Een laadpaal moet 
bijvoorbeeld bij voorkeur op de hoek van een 
straat worden neergezet of bij een blinde 
muur, liefst niet voor de ingang van een wo-
ning en op een zo veilig mogelijke plek, waar 
bovendien makkelijk twee parkeerplaatsen 
voor ladende auto’s kunnen worden inge-
richt. Daarnaast moet worden gekeken of er 
geen ondergrondse kabels en leidingen in de 
weg liggen. Wie nog vragen of opmerkingen 
over laadpalen heeft, kan die kwijt via het 
mailadres van het gemeentelijk Projectteam 
Elektrisch Vervoer:
denhaagelektrisch@denhaag.nl

Tot slot: veel mensen denken dat elektrische 
auto’s helemaal niet minder CO

2 uitstoten, 
omdat de elektriciteit waarop ze rijden niet 
duurzaam wordt opgewekt. De elektriciteit 
van de Haagse laadpalen komt echter wel 
degelijk van duurzame bronnen: alle oplaad-
punten leveren elektriciteit afkomstig van 
wind, water, zon en biomassa uit Nederland.

mailto:denhaagelektrisch@denhaag.nl


32   De Vogelwijk mei 2017

Door Dick van Rietschoten

Tegen half tien op de ochtend van Koningsdag 
was er op het IJsvogelplein, waar zo’n drie 
kwartier later de VogelVrijmarkt op gang zou 
komen, al aardig wat activiteit te bespeuren. 
Kraampjes werden opgezet, kinderen en ouders 
zochten alvast een mooi plekje om hun twee-
dehands spulletjes uit te stallen, er was al koffie 
en chocolademelk te krijgen, een soepverko-
per, pannenkoekenbakker, spuikerspinberei-
der en mobiele pizzachef installeerden zich 
alvast en er werden enkele grote elektrische 
beesten klaargezet waarop kleine kinderen 
tegen geringe betaling (voor een goed doel in 
Guatemala) een ritje konden maken. Intussen 
legden Dick Wijsman en Han Mulder in hun 
informatiekraam die geheel gewijd was aan het 
thema Vogelwijk Veilig stapeltjes politiefolders 
neer en een paar voorbeelden van betaalbare 
bewakingscamera die je als wijkbewoner des-
gewenst aan je huisgevel kunt bevestigen. Ze 
zouden verrassend veel aanloop krijgen, maar 
dat wisten ze op dat moment nog niet.

Zonnig 
Af en toe zag je mensen naar het zwerk staren. 
Er was zware bewolking voorspeld, maar dat 
viel enorm mee, want de zon liet zich geregeld 
zien en de verhouding tussen grijs en blauw 
was fifty-fifty. Fris was het wel, maar met een 
goed jack of warme fleecetrui leek het toch net 
lente. Tegen half elf begon de loop er al goed in 
te komen en rond het middaguur was het gezel-
lig druk. Men deed spelletjes, kocht een snack 
of drankje, duikelde leuke snuisterijen op, 
luisterde naar de ouwe rockers van de Mister 
Urban Funband of praatte met elkaar na over 
het ontspannen en openhartige tv-interview 
dat Wilfried de Jong met de 50 jaar geworden 
koning Willem-Alexander had gehad. Een mini-

buitje om 13.00 uur drukte de sfeer allerminst. 
Tien minuten later scheen de zon alweer.

Dank!
Iedereen die eraan heeft meegewerkt ook deze 
Vogelwijk-Koningsdagviering weer tot een leuk 
en gezellig evenement te maken, verdient een 
grote pluim, met name de coördinatoren Pia 
Felten en Paula Goossens. 
Tip: Geef u nu alvast bij hen op (infopia@ziggo.
nl of broga@xs4all.nl) als u ook komend jaar 
een handje wilt meehelpen. 
Het jaar 2018 wordt sowieso een feestjaar voor 
ons, want dan is het 100 jaar geleden dat de 
eerste steen voor de bouw van de Vogelwijk 
werd gelegd. Wie daarover eens wil brainstor-
men, kan contact opnemen met het bestuur 
van de wijkvereniging: 
bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

  Feestterrein IJsvogelplein

mailto:infopia@ziggo.nl
mailto:infopia@ziggo.nl
mailto:broga@xs4all.nl
mailto:bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
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Wijkwandeling op 31 mei
met uitleg over het groen
Om de lente en de naderende zomer te vieren, 
heeft de wijkvereniging op woensdag 31 mei 
voor vijftigplussers een wandeling door het 
zuidelijk deel en langs de zuidgrens van de 
Vogelwijk georganiseerd. Tijdens de wande-
ling krijgen de deelnemers op deskundige 
wijze tekst en uitleg over de zichtbare natuur 
van wijkgenote Lydia Conens. Enkele jaren 
geleden schreef zij met Clara Visser het boekje 
‘Vogelwijk Den Haag, natuur in en rond een 
tuinstad’. De afgelopen jaren heeft Lydia al 
twee keer eerder als natuurgids en enthousiast 
verteller een wijkwandeling begeleid. 
Wilt u meelopen met de wandeling van 31 mei? 
We verzamelen om 14.30 uur in het clubge-
bouw van sportvereniging Quick (ingang aan 
de De Savornin Lohmanlaan bij de hoek met de 
Sportlaan), waar we eerst een consumptie nut-
tigen. Om 15.00 uur gaan we op pad. De tocht 
eindigt om plm. 16.30, wederom bij Quick, 
voor een afsluitend drankje.
Voor degenen die dat willen kan er in de kan-
tine van Quick na afloop nog gegeten worden. 
Hier wordt op een aantal dagen van de week 
een uitstekende warme maaltijd aangebo-
den voor slechts € 7.50 (hoofdgerecht). Naar 
keuze is dit uit te breiden met een voor- en/
of nagerecht. Misschien een mooie gelegen-
heid om daarmee kennis te maken. Twee 
dagen eerder, op 29 mei, borrelt en eet ook het 
Vogelwijkgezelschap De Vrije Vogels hier. Zie 
verderop in deze rubriek. 
Wilt u meewandelen op 31 mei? Geef u op 
bij Ine Essing, bij voorkeur per mail: 
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Geef hierbij door: naam, telefoonnummer, wel/
niet eten na afloop en eventuele dieetwensen.
Telefonisch is Ine bereikbaar via 070-3460604

Kortom
Vrije Vogels borrelen en
dineren in clubhuis Quick
Het vrijblijvende en vrolijke gezelschap van 
wijkgenoten De Vrije Vogels, die elke laatste 
maandag van de maand bijeenkomen voor 
een apéritief en een driegangendiner, strijkt 
op maandag 29 mei neer in de sportkantine 
van voetbal- en cricketvereniging Quick. De 
keukenchef van deze horecagelegenheid heeft 
inmiddels een uitstekende reputatie opge-
bouwd. Aanvang: 17.30 uur. Wilt u meedoen? 
Geef u dan op bij Bernadette van Gigch.
E-mail: b.vangigch@kpnmail.nl 
Telefoon: 06-51120615.

Joop Biegel neemt in juni
afscheid als onderwijzer 
Na 39 jaar met liefde en geestdrift op de 
Houtrustschool voor de klas te hebben gestaan 
neemt onderwijzer Joop Biegel komende 
maand afscheid. De populaire meester, die 
sinds eind jaren zeventig vele honderden kin-
deren onder zijn hoede heeft gehad, gaat met 
pensioen. Zijn vertrek zal niet geruisloos plaats-
vinden. Joop krijgt op vrijdag 9 juni van 16.00 
tot 19.00 uur op school een afscheidsreceptie 
aangeboden, waarvoor ouders en oud-leerlin-
gen (sommige ouders zijn tevens oud-leerling) 
uit de wijde omtrek van harte worden uitgeno-
digd. Zeg het voort!

Wandelen met wijkgenoten  

Vanuit de wijk is het idee geopperd om een – 
laagdrempelig – wandelgroepje te vormen, dat 
eens in de 1 à 2 weken een uur of anderhalf 
door ons mooie duingebied en/of over het 
strand loopt. Dit onder het motto: samen is 
gezelliger (en veiliger) dan alleen. Eventueel 

mailto:ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
tel:070-3460604
mailto:b.vangigch@kpnmail.nl
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Kortom

kunnen we iemand van Staatsbosbeheer of 
IVN vragen om tijdens een wandeling eens een 
praatje te houden. 
Bij wijze van proef gaan we voor het eerst 
wandelen op dinsdagmiddag 16 mei om 13.30 
uur. We verzamelen bij de duinopgang aan de 
Laan van Poot ter hoogte van de Fuutlaan en 
zien dan wel wie er komt. Iedereen, man of 
vrouw, is welkom, en zelfs een hond mag mee. 
Eventuele reacties of vragen naar:  
Anneke Blaauw-Kiestra, annekiest@gmail.com 

VVD wil herinnering aan
kerk Sportlaan bewaren
De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad wil 
dat eventuele nog (her)bruikbare elementen 
uit de te slopen voormalige Sacramentskerk 
aan de Sportlaan worden bewaard voor het 
nageslacht. Als blijvende herinnering aan het 
rooms-katholieke bedehuis zouden bijvoor-
beeld enkele beelden uit de kerk in de om-
geving of bij de nieuwbouw kunnen worden 
geplaatst, met daarbij een plaquette waarop 
iets over de voormalige kerk wordt verteld. Ook 
zou in het nieuwbouwproject wellicht iets met 
de glas-in-loodramen kunnen worden gedaan. 
De fractie heeft hiervoor gepleit in schriftelijke 
vragen aan B en W. 
In april werd bekend dat B en W in principe 
hebben ingestemd met het plan van projectont-
wikkelaar Kavel Vastgoed om op de locatie van 
de kerk, inclusief het parkeerterreintje aan de 
voorkant, twaalf eengezinswoningen te bou-
wen en deze grond de bestemming ‘wonen’ te 
geven. De sloop van het kerkgebouw is volgens 
gemeentelijke stukken in het laatste kwartaal 
van dit jaar voorzien. De woningbouw kan dan 
in het eerste kwartaal van 2018 een aanvang 
nemen. 

Kavel Vastgoed heeft de grond waarop de kerk 
staat al van het bisdom Rotterdam gekocht. 
Binnenkort koopt de projectontwikkelaar ook 
het genoemde parkeerterreintje. Dit voorplein 
is officieel nog gemeentegrond.

Zomercursus kunst over 
Honderd jaar De Stijl 
Zoals inmiddels wijd en zijd onder kunst-
liefhebbers bekend is - en zeker onder de  
Hagenaars - is het dit jaar een eeuw geleden 
dat de kunstenaarsgroep en kunststroming 
De Stijl ontstond. Diverse musea besteden 
met speciale tentoonstellingen aandacht aan 
dit landelijk feestjaar. Ter verdieping van uw 
kennis over De Stijl verzorgt kunsthistorica en 
Vogelwijkbewoonster  Saskia Gras in juni een 
vierdelige cursus in gebouw Ken U Zelven aan 
de Laan van Poot 292. De lessen worden gege-
ven op de ochtenden van 6, 8, 13 en 20 juni, 
telkens van 10.00 tot 11.45. 
Aan de orde komen achtereenvolgens:
  
1. Mondriaan en Van der Leck: het ontstaan 

van De Stijl.
2. Mondriaan, hervormer en levensgenieter.
3. Architectuur en interieurs: Van Doesburg, 

Rietveld, Oud en Wils.
4. Vilmos Huszár, de Hongaars-Nederlandse 

Stijl-representant

De gehele cursus kost € 60, inclusief koffie of 
thee en een gedrukte samenvatting. De lessen 
zijn ook afzonderlijk te volgen. In dat geval 
bedragen de kosten per keer  € 20. Voor aan-
melding: mail naar saskiagras@hccnet.nl of bel 
070 - 4481054 (eventueel antwoordapparaat 
inspreken). Meer informatie: 
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl

mailto:annekiest@gmail.com
mailto:saskiagras@hccnet.nl
http://www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
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Vier het Fête de la Nature
zaterdag middag 20 mei 
Hettie en René van Schie stellen dit jaar 
opnieuw hun tuin (Sportlaan 93) beschikbaar 
voor de viering van het Fête de la Nature. 
Vanaf 13.30 tot circa 16.30 kunt u aanlopen 
om te luisteren naar muziek, zang en gedich-
ten. 
Er zijn drie ‘acts’.  Alexander Franken zal zin-
gen en zichzelf daarbij begeleiden; hij draagt 
ook enkele gedichten voor. (zie 
www.alexfranken.nl)
Maert is een combinatie van een handvol 
geschoolde musici die wervelende Keltische 
volksmuziek spelen met (oude) instrumenten 
zoals een draailier, een ud (Arabische luit), 
een gimbri (Marokkaanse bas) en een viool. 
Zie ook: indieplant.com/maertmusic. 
Ten slotte komt dichteres Paulina van der Bilt 
eigen werk voordragen. U kunt t.z.t. het defi-
nitieve programma vinden in de vitrine op de 
hoek van de Sportlaan en de Nachtegaallaan.  
U wordt ontvangen met een hapje en een 
drankje. De toegang is vrij, maar een vrijwil-
lige bijdrage voor de optredende artiesten 
wordt op prijs gesteld. 

Verjaardagsconcert 
van Else Krijgsman
Op zondagmiddag 21 mei om 15.30 uur viert 
pianiste Else Krijgsman haar 86ste verjaardag 
met een bijzonder concert bij haar thuis (Laan 
van Poot 298)
Op het programma staat het eerste deel van 
Mozarts Sonate KV 576 (waarin wordt gevari-
eerd op een melodie die later de basis vormde 
voor het lied ‘Er is er één jarig, hoera, hoera’), 
gedeelten uit de Kinderszenen van Schumann, 
enkel nocturnes van Chopin en vijf preludes 

van componist Roel van Oosten, die overigens 
ook in de Vogelwijk woont.
Het concert kost 12 euro (ten bate van Artsen 
Zonder Grenzen) en u krijgt er een feestelijk 
glas wijn bij. Graag wel van tevoren reserveren 
via krijgsman.else@gmail.com of tel. 
(070) 3230958.

Succesvolle actie tegen
Plan Bloem & Daal  
Op maandag 10 april slaakten veel bewoners 
uit de buurt van de Ranonkelstraat, Daal en 
Bergselaan en Zonnebloemstraat een kreet 
van opluchting en triomf. Hun protesten tegen 
het bouwplan Bloem & Daal op een kleine 
groenstrook naast de Bergkerk hadden succes 
gehad: het plan werd afgeblazen. Wethouder 
Joris Wijsmuller maakte bekend dat de bouw 
van een appartementencomplex van negen 
hoog en een ondergrondse parkeergarage 
bij nader inzien niet meer paste in de toe-
komstplannen van de gemeente Den Haag. 
Projectontwikkelaar Kieboom en Van Wezel, 
die voor de 57 beschikbare flats al zo’n 300 
aanmeldingen binnen had, trok het plan na 
overleg met de gemeente in. 
Kort nadat de plannen voor het complex 
Bloem & Daal begin 2015 bekend waren 
geworden, richtten omwonenden een actieco-
mité op met de naam Bloem en Daal Nee. Het 
comité vond het hoekje van het Stokroosveld 
ongeschikt om er een groot complex neer te 
zetten. Behalve het feit dat natuurwaarden 
zouden worden aangetast was er ook de vrees 
dat het in en rond de Ranonkelstraat veel te 
druk zou worden. Het comité roerde zich flink 
tijdens diverse informatiebijeenkomsten en 
verzamelde honderden handtekeningen tegen 
het bouwplan.

Kortom

http://www.alexfranken.nl
http://indieplant.com/maertmusic/
mailto:krijgsman.else@gmail.com
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Vogelwijk Golftoernooi
in iets gewijzigde vorm
Golfliefhebbers in de wijk kunnen alvast in hun 
agenda noteren dat het Vogelwijk Golftoernooi 
dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 8 sep-
tember. Dit evenement, dat dit jaar voor de 
zesde maal wordt georganiseerd, krijgt een 
iets andere opzet dan voorgaande jaren.  
Hiermee hopen de organisatoren Hanneke 
Bremer, Liesbeth Frequin, Chris van Ede en 
Bert Bruning tegemoet te komen aan uiteenlo-
pende wensen van de deelnemers. Een andere 
aanleiding om het toernooi op een nieuwe 
leest te schoeien is het feit dat de golfbaan van 
Ockenburgh langer is geworden (nu met vijf 
maal een PAR 4), waardoor de omloop ook 
meer tijd vergt. 
Er is dit jaar gekozen voor het achtereenvol-
gend starten van de deelnemers in flights van 
drie vanaf ca. 14.00 uur. Dit heeft als voordeel 
dat deelnemers desgewenst ook later in kun-
nen stromen. Met name voor werkenden kan 
dat aantrekkelijk zijn. Verder wordt ook de 
mogelijkheid geopend om 9 holes te lopen, met 
een starttijd ca. twee uur later.
Het nadeel van een groot tijdsverschil tussen 
de eerste en de laatste start, wordt opgevangen 
door het organiseren van een puttwedstrijd 
voor alle deelnemers.
Ongewijzigd is de gezamenlijke maaltijd na 
afloop voor alle deelnemers en hun gasten. In 
volgende uitgaven van dit blad vindt u verdere 
gegevens.

Romantische muziek van
symfonieorkest Musica 
Symfonie-orkest Musica onder leiding van Jos 
Schroevers geeft op vrijdagavond 19 mei in 
de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan een 

concert met enkele romantische muziekstuk-
ken waarin drie legendarische liefdesparen 
centraal staan: Tristan en Isolde (Wagner), 
Pelléas et Mélisande (Fauré) en Romeo en Julia 
(Tchaikovsky). Tussendoor brengt cellist Joris 
van den Berg met het orkest Rococo-variaties 
van Tchaikovsky ten gehore. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten aan de zaal kosten € 17,50.
Voorverkoop via concert4you.
nl, Muziekhandel Albersen of de website van 
Musica: € 15,00. Jongeren tot en met 18 jaar 
betalen € 10.
Op zondagmiddag 21 mei vindt in de kerk aan 
de Elandstraat om 15.00 uur een reprise plaats.
Website: www.musicadenhaag.nl

Concert New Dutch Academy
Op zondagmiddag 14 mei om 16.00 uur geeft 
het barokorkest New Dutch Academy onder lei-
ding van Simon Murphy een informeel concert 
in gebouw Mooof aan de Binckhorstlaan 135. 
Tijdens het concert wordt een nieuwe cd van het 
orkest gepresenteerd. 
Op het programma staan o.m. werken van C.F. 
Abel (visionaire 18de-eeuwse componist, leerling 
van Bach en mentor van Mozart), J.F. Reichardt 
(vooruitstrevende Pruisische Hofkapelmeister), 
C.F. Zelter (grondlegger van de Singakademie 
te Berlijn), operacomponist G. Paisiello (bekend 
van de Barbier van Sevilla), operahervormer 
C.W. Gluck en Wolfgang Amadeus Mozart.
Kaarten voor dit concert zijn te koop vanaf 
1 uur voor aanvang aan de zaal:
€ 15 voor volwassenen, € 10 voor NDA 
Vrienden, € 5 voor studenten en kinderen. 
Gaarne contante betaling. Bij de ingang is te-
vens de recent opgenomen 6de CD van de NDA 
te koop.
Zie ook www.newdutchacademy.nl

Kortom

http://concert4you.nl/
http://concert4you.nl/
http://www.newdutchacademy.nl
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Vrijwilligers actief in
Rode Kruisplantsoen

Sinds maart kunt u in het Rode Kruisplantsoen 
nu en dan een groepje mensen tegenkomen 
met gele hesjes aan en gewapend met prikstok 
en vuilniszak. Het gaat hier om een initiatief 
van een aantal bewoners uit de Bomenbuurt 
om te helpen het mooie plantsoen schoon te 
houden. De gemeente heeft de benodigde 
materialen geleverd en blijft uiteraard ook 
regelmatig het park onderhouden, maar de 
inmiddels al veertien vrijwilligers zorgen voor 
een net iets mooier park.
Het park is opgedeeld in drie stukken. Via een 
groepsapp op hun mobiele telefoon laten de 
vrijwilligers weten wanneer ze welk stuk van 
het park gaan schoonmaken. Anderen kunnen 
zich dan aansluiten. Je bepaalt dus zelf wan-
neer je gaat en hoeveel tijd je erin wilt steken. 
Een van de vrijwilligers houdt in de gaten 
of alle delen van het park regelmatig aan de 
beurt komen.
Het zou goed zijn als ook Vogelwijkbewoners 
zich bij dit initiatief zouden aansluiten. Wilt 
u meedoen? Meld u aan bij coördinator Lotte 
van Reijsen, tel: 06-42242827.
Op 7 juni trekken leerlingen van basisschool 
De Bonte Vlinder in de Aucubastraat in 

groepjes door het Rode Kruisplantsoen om 
ongerechtigheden op te ruimen. Zij doen dat 
in het kader van de Haagse Opruimestafette 
die vanaf begin mei elke veertien dagen in een 
ander stadsdeel wordt gehouden. Segbroek is 
van 7 tot 19 juni aan de beurt.

Wilt u in oktober een
parel zijn? Meld u aan!
Ook komend najaar wordt er in de Haagse 
Flora- en Faunawijken (waaronder de 
Vogelwijk, Bomenbuurt en Bloemenbuurt) 
weer een Parelroute uitgestippeld waarbij 
bewoners hun huizen, tuinen of ateliers 
openstellen om aan anderen iets bijzonders te 
laten zien. De Vogelwijk was vorig jaar goed 
vertegenwoordigd, maar het kan nog beter.  
Mensen met een passie, een hobby, een bij-
zondere verzameling of eigen kunst kunnen 
op zaterdag 7 oktober hun deuren openen 
voor belangstellende wijkbewoners. Je kunt 
trouwens niet alleen iets laten zien, maar ook 
een workshop geven of muziek ten gehore 
brengen. Wilt u als parel meedoen? Geef dat 
dan spoedig door aan de coördinator van de 
Parelroute: René Sijnja, tel. (070) 3231518 of 
groeneparels@yahoo.com  
Liefst vóór 1 juni! 

Excursies Westduinpark
Bent u nieuwsgierig hoe het Westduinpark 
er dit voorjaar uitziet? Meld u dan aan voor 
een van de (gratis) wandelexcursies die deze 
maand worden georganiseerd onder leiding 
van een deskundige boswachter. Zo kunt u 
veel interessante informatie opdoen over het 
duingebied in de ‘achtertuin’ van de Vogelwijk.
Er staan excursies gepland op: 

Kortom

mailto:groeneparels@yahoo.com
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- woensdagavond 10 mei om 19.00 uur, met 
boswachter Paul

- zaterdag 13 mei om 10.00 uur, met boswach-
ter Hans

- woensdagavond 24 mei om 19.00 uur, met 
boswachter Paul

- zaterdag 27 mei om 10.00 uur, met boswach-
ter Hans

De wandelingen beginnen bij de Egelopvang 
en duren 1,5 tot 2 uur. De Egelopvang is aan 
het eind van de De Savornin Lohmanlaan bij 
de hoek van de Laan van Poot. Volg het pad dat 
links de duinen ingaat.
Wilt u zich aanmelden voor een excursie? 
Stuur dan snel een e-mail naar: 
excursies.boswachter@denhaag.nl

Kortom

Vermeld hierin de datum, het aantal personen 
en uw contactgegevens. Per excursie kunnen 
maximaal 25 personen mee. 

Fitness voor vijftigplussers 
In de gymzaal van basisschool De Zonnebloem, 
Hyacinthweg 5, geeft fitness-lerares Yvette 
wekelijks een les FiftyFit oftewel ‘Bewegen voor 
vijftigplussers’. De kosten bedragen slechts  6 
euro per keer (vooruit per maand te voldoen). 
Het gaat vooral om spierversterkende oefenin-
gen op leuke muziek. De lessen duren in totaal 
50 minuten. Wie wil weten op welke dagen en 
tijden de lessen plaatsvinden, kan mailen naar 
yvette@wl.nl

Onze keuken is open van maandag t/m vrijdag van 17:30 tot 21:30 uur.  
Check de menukaart op houtrust.nl  

Laan van Poot 18 • Den Haag • 070 363 51 69    facebook.com/houtrustsquash

Hoofdgerechten
vanaf € 9,50

No  sport  today? 

Dine  with  us  
anyway!Natuurlijk bent u ook van harte welkom  

           als u niet gesport heeft!

mailto:%20excursies.boswachter@denhaag.nl
mailto:yvette@wl.nl
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OPPASHULP GEZOCHT - Voor mijn werk 
moet ik ‘s ochtends om 6u15 vertrekken. Ik zoek 
daarom een betaalde oppas voor mijn twee 
zoontjes (5 en 3 jr.), die op maandag- en dinsdag-
ochtend om 06.00 uur bij mij thuis kan zijn (uit 
bed halen, eten en aankleden, vervolgens oudste 
naar de Nutsschool brengen en jongste naar 
kinder dagverblijf 2 in de Wolken. Reacties naar 
marijke@matsea.nl

AANGEBODEN  - Te huur van 8 juli t/m 29 
juli: modern halfvrijstaand huis in de Vogelwijk 
voor nette en rustige familie. Vier slaapkamers, 
2 badkamers, toilet, woonkamer, keuken. Totale 
woonruimte 150 m2. Voor informatie en vragen: 
petervw@casema.nl of 06-288 76 653.

VERLOREN – Op 4 april ben ik een gouden oor-
ring verloren, fietsend van de Patrijslaan via de 
Haviklaan, Talinglaan en Sijzenlaan naar AH in de 
Fahrenheitstraat. Ik was erg aan de ring gehecht. 
Tel.nr  36 04 684.

TE KOOP - Zeer goed onderhouden Karsten tent 
(3 x 3). We hebben een caravan gekocht, vandaar 
dat we onze fijne tent te koop aanbieden. De tent 
is van 1997, maar nog in prima staat. We heb-
ben er altijd goed voor gezorgd. Hij heeft veel 
extra’s, waaronder regenluifel en een zo goed als 
nieuwe Karsten-tarp (3 x 4). Vraagprijs: € 350. 
Belangstelling? Bel naar 06-800 550 62

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

HUIZENRUIL - Mijn heerlijke koophuis aan de 
Pauwenlaan 16 is te groot voor me geworden. Ik 
ben op zoek naar iemand die eventueel zijn/haar 
kleinere koophuis in de Vogelwijk met mij zou 
willen ruilen (dubbele koop/verkoopconstruc-
tie). Interesse? Stuur een e-mail naar Mirinde 
Vermeijden: mirinde@vermeijden.nl  
Als dat niet mogelijk is, bel dan 06 513 43 357.  

WONINKJE GEZOCHT - Wij zoeken voor onze 
nog best vitale alleenstaande (schoon)moeder 
van 81 uit Breda een betaalbaar huurwoninkje 
in het oudste deel van de Vogelwijk tot ongeveer 
800 euro incl. per maand. Graag op de begane 
grond of met een lift. Heeft u een tip of ander 
advies waarmee we haar in de buurt kunnen laten 
wonen zodat we kunnen mantelzorgen en haar 
nog wat kunnen laten meedraaien in ons gezin en 
sociale netwerk, dan zijn we u bijzonder dank-
baar. Jeanine Punt en Jules Albers, 06-53963549 
of puntje@icloud.com 

GEVONDEN - Eind april is er op de stoep op de 
Laan van Poot ter hoogte van nr. 406/408 (tegen-
over de Sportacademie) een setje fietsslotsleutels 
(1 grotere AXA sleutel en 1 kleinere ABUS sleutel) 
gevonden. Voor informatie/ophalen kunt u bellen 
op tel: 06-174 82 927.

”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62
Woensdag 10 mei: Rietje Schillemans verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of 
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag: 17 mei: Brigitte Goudsmith verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een  foto of 
voorwerp van een levend of overleden persoon
Woensdag 24 mei: Sandra Koper verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een bloemensé-
ance. U dient zelf een bloemetje of plantje mee te 
nemen.
Woensdag 31 mei: Janneke Leber verzorgt een 
avond met waarnemingen en na de pauze met een 
foto of voorwerp.
Woensdag 7 juni: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
een briefje met je eigen geboortedatum. Na de 
pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diverse 
magnetiseurs

mailto:marijke@matsea.nl
mailto:petervw@casema.nl
mailto:irinde@vermeijden.nl
mailto:puntje@icloud.com
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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: Kristian Harmelink. Tel. 0900-8844.e-
mail: wijkagenten.segbroek@politie.nl of
kristian.harmelink@politie.nl

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk. 
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

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) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.): 
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak. 
Verder liefst altijd een afspraak maken via web-
site www.denhaag.nl onder ‘Loket’. 

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Informatie over het duingebied 
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

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 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl

mailto:instroom@hwwzorg.nl
http://www.hwwzorg.nl
http://www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Ine Essing en Ilonka Sillevis Smitt
Tel. Ine:  346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl

Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl

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

Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, 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, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 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

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

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Paula Otten, tel. 322 07 57, paul.nld@gmail.com

Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
vacant

Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
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, 
  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

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
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