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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van 
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te 
zijn met de inhoud van ingezonden brieven, maar 
behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke redac-
tionele wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige 
teksten te bekorten. In bijzondere gevallen is de re-
dactie en/of het bestuur gerechtigd ingezonden stuk-
ken niet te plaatsen.
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Vogelwijk  Van de Redactie
Door Dick van Rietschoten

Er zijn mensen die zweren bij één bepaalde supermarkt en ook 
altijd alleen maar bij die keten hun boodschappen doen. Zo zit 
ik niet in elkaar. Ik houd van afwisseling en bovendien: ik houd 
van supermarkten. Heerlijk vind ik het om in onbekende su-
pers rond te snuffelen. In Limburg bijvoorbeeld kan ik de ver-
leiding niet weerstaan om daar een filiaal van de winkelketen 
Jan Linders te bezoeken, want die club kennen we hier hele-
maal niet. Toen in de Haagse wijk Leidschenveen een vestiging 
werd geopend van Dirk van den Broek (tot dan toe in onze 
stad niet aanwezig) kon ik niet wachten er eens een kijkje te 
nemen. En een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben 
voor mij ook de immense supers aan de randen van Franse 
steden, zoals Carrefour, Leclerc, Hyper U of Auchan.
Dankzij mijn zwerfdrift in de wereld der megakruideniers kom 
ik ook wel eens bij Plus in de Fahrenheitstraat, alleen al van-
wege het leuke wijnaanbod. Vorige maand ging ik echter niet 
naar Plus, maar kwam Plus naar míj toe. Dat zat zo. De afge-
lopen jaren ben ik (co)auteur geweest van twee boeken over 
de geschiedenis van de Vogelwijk. Dat is niet onopgemerkt 
gebleven, want op een dag mailde een marketingbureau uit 
Breda mij dat ze voor Plus in de Fahrenheitstraat een actie 
voorbereiden waarbij klanten voor elk tientje aan boodschap-
pen een fotoplaatje krijgen over de historie van Segbroek 
(o.a. Regentessekwartier, Bomenbuurt, Bloemenbuurt en 
Vogelwijk). Men kan ze sparen en in een album plakken. Zou ik 
daaraan mee willen werken en wat historische foto’s en tekst-
jes over de Vogelwijk kunnen leveren? Ik schreef terug dat ze 
alle mogelijke foto’s en gegevens kunnen vinden in de inter-
net-beeldbank van het Haags Gemeentearchief.
Twee weken later werd ik echter uitgenodigd voor een vergade-
ring over de komende plaatjesactie. Op locatie: bij Plus in de 
Fahrenheitstraat. Ik herhaalde wat ik eerder had aangeraden 
en maakte duidelijk dat ik me niet voor het supermarktkarretje 
van Plus wilde laten spannen. Daarop kreeg ik een excuusmail 
met aan het slot de vraag of ik wellicht iemand kende met een 
‘bovengemiddelde kennis van de historie van de Vogelwijk’, 
die verder zou kunnen helpen. Die ken ik wel, repliceerde ik. 
Dat ben ik namelijk zelf. Maar ik wil geen verdere medewer-
king. Er volgde nog een ongemakkelijk telefoongesprek, maar 
toen werd het stil.
Voorlopig beschouw ik Plus even als Min, maar geen nood: er 
is op supermarktgebied keus genoeg. Dat geldt trouwens ook 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Oriënteer 
u en ga stemmen!
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Parkeren in de Vogelwijk 
Door het recente gemeentelijke draagvlakonder-
zoek kreeg het thema ‘Parkeren’ weer eens volop 
aandacht. Op persoonlijke titel hierbij enige 
kanttekeningen. 
Met een beetje goede wil is op het internet de no-
dige informatie te vinden over POET, een acro-
niem dat staat voor Parkeren Op Eigen Terrein. 
POET wordt daarbij vooral in verband gebracht 
met het fenomeen dat bewoners met een eigen 
oprit (of zelfs garage) hun auto’s niet meer daar 
parkeren, maar op straat. En dan vervolgens bij 
de gemeente gaan klagen over de toegenomen 
parkeerdruk. Ik citeer een bijdrage aan een di-
gitale parkeerdiscussie elders: “De openbare 
parkeerplaatsen waren vooral bedoeld voor het be-
zoek. En nu roepen dezelfde bewoners in koor dat 
de gemeente te weinig doet aan de on-ge-lo-fe-lijke 
parkeerdruk in de buurt. Het is een schande! En het 
POET-monster grinnikt op de achtergrond.” 
In dat wereldbeeld past ook de volgende opmer-
king: “De invoering van gereguleerd parkeren is 
vaak een kans om orde op zaken te stellen ten aan-
zien van het gebruik van private parkeercapaciteit. 
Want een goed uitgangspunt is altijd: als er POET 
is, dan komt een bewoner niet in aanmerking voor 
een eerste (basis)vergunning.” 

Gratis P+R-terrein
Dat is een passende regeling wanneer bewoners 
zelf parkeerschaarste veroorzaken. Maar niet zo 
passend voor de Vogelwijk. Wij hebben meer 
dan genoeg parkeerruimte voor eigen gebruik. 
Door het sluipenderwijs oprukkende betaald 
parkeren in de omringende wijken is onze wijk 
echter hier en daar als gratis P+R-terrein van 
Den Haag in gebruik. Parkeertoerisme van el-
ders veroorzaakt bij ons (lokale) overlast. Daar is 
iedereen - ook de gemeente - het wel over eens. 
Een POET-regeling draagt dan niet bij aan een 
mogelijke oplossing. Het is een medicijn voor 
een andere ziekte.

Het zinspelen door de gemeente op een moge-
lijke invoering van betaald parkeren, gecombi-
neerd met gebrekkige informatie over de spe-
cifieke toepassingsmodaliteiten, heeft mij de 
afgelopen periode wel wat verbaasd. Ook onze 
verkeerscommissie, die al geweldig veel tijd en 
energie in dit hele dossier heeft gestoken, voelde 
zich te elfder ure overvallen. En laten we ook de 
onvermijdelijke klimaatadaptie niet vergeten. 
Het feitelijk stimuleren van ‘voortuinparkeren’ 
(met bijbehorende tuinverharding) is dan toch 
überhaupt ongewenst? 
Nieuws over de uitkomsten van het draagvlak-
onderzoek volgt zo spoedig mogelijk. Het wijk-
bestuur denkt ook aan het organiseren van een 
discussieavond om hierover verder met u van 
gedachten te wisselen. 

Wijkomvattend evenement
Tot zover het parkeerdossier. We zouden in-
middels bijna het goede nieuws vergeten dat de 
pandemie-beperkingen grotendeels achter ons 
liggen. We kunnen dus weer evenementen orga-
niseren! Onze gedachten gaan uit naar een wij-
komvattend evenement om daarmee een voor 
alle bewoners donkere periode af te sluiten. We 
houden u op de hoogte.
Ten slotte. Uit eigen ervaring kan ik u mee-
delen dat het wel degelijk iets uitmaakt of je 
door de hond of door de kat wordt gebeten. 
Hondenbeten heb ik zonder blijvende schade 
doorstaan, maar aan de kat heb ik een blijvend 
litteken overgehouden. Wie van deze dieren bij 
welke partij thuishoren weet ik niet, maar ga 
in elk geval stemmen op 16 maart of (wat ook 
mogelijk is) op een van de twee voorafgaande 
dagen! Want zonder burgerparticipatie komt de 
democratie tot stilstand. 

Redmar Wolf 
(ook namens medebestuursleden Marcella Putters, 
Adam Braithwaite en Paul Lohmann)  

                De wijk in Vogelvlucht
 Door Redmar Wolf ,  voorz i t ter  wi jkvereniging De Vogelwi jk
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Jongerenwerkers 
Dennis Rauhé en Rachel van Duijn
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Jeugdoverlast is van alle tijden, ook in de Vo-
gel wijk. In de jaren zestig maakten ‘brom-
merbendes’ als De Kikkers en De Plu gere-
geld de rustige lanen van de wijk onveilig en 
soms kwam het zelfs tot harde confrontaties 
tussen de twee groepen. Sindsdien maakte 
het verschijnsel ‘hangjongeren’ een opmars: 
groepjes van doorgaans twaalf- tot achttien-
jarigen die op bepaalde plaatsen in een wijk 
samenklitten. Op zich is daar niets mis mee, 
zolang er maar geen sprake is van vandalisme, 
ernstige geluidsoverlast of het achterlaten van 
rommel. 

Beleving
,,Overlast bestaat in verschillende gradaties’’, 
zegt Dennis Rauhé, jongerenwerker van het 
stadsdeel Segbroek. ,,Het is een kwestie van 
beleving. De ene bewoner stoort zich absoluut 
niet aan een groepje jongeren dat ’s avonds 
bijvoorbeeld op een bankje tegen de duinrand 
bij de Kwartellaan zit te kletsen met een niet al 
te luid muziekje erbij, en de ander ervaart dat 
als overlast of noemt het zelfs bedreigend.’’
De genoemde locatie aan de kop van de Kwar-
tellaan is een van de ‘hotspots’ in de Vogelwijk 
waar jongeren elkaar graag ontmoeten. 
Andere plekken zijn het IJsvogelplein aan de 
kant van de Heldringschool, het Eiberplein 
en in wat mindere mate het Haanplein of 
Nachtegaalplein. En als – afgezien van de lock-

downperiodes - in de weekends de discotheek 
Club Westwood aan het begin van de Laan van 
Poot ’s nachts z’n deuren sluit, blijven er altijd 
ook nog groepjes bezoekers rondhangen.
Wijkagent Chiel Lentz bevestigt dat er tijdens 
de afgelopen twee ‘coronajaren’ vaker dan ge-
woonlijk meldingen zijn geweest over groep-
jes jongeren, die uit pure verveling bijeen-
klitten en op verschillende manieren overlast 
teweegbrengen. 

‘Thuis was het saai’
De 19-jarige Shifra van Witsen van de Rietzan-
ger laan kent de meeste van de genoemde 
plekken goed, want ze heeft die de afgelopen 
jaren geregeld met leefijdgenoten bezocht. 
Inmiddels woont ze in een studentenhuis in 
Leiden, de stad waar ze een opleiding aan de 
Hotelschool volgt. ,,Het begon eigenlijk al in 
groep 8 van de Heldringschool. Ik vond het 
heerlijk om na schooltijd nog wat met een 
paar klasgenoten of andere bekenden op straat 
rond te hangen, en dat gebeurde vaak ook nog 
’s avonds na het eten. Thuis was het saai, dus 
je ging naar buiten, want je wilde wat beleven. 
Het maakte nooit uit wat voor weer het was.’’
Die behoefte aan contact met leeftijdgenoten 
werd nog sterker toen Shifra op de middel-
bare school zat, de Vrije School in haar geval. 
,,Daar zaten ook wel jongens en meisjes uit 
de Vogelwijk, maar ik hield tegelijk veel con-

Hangjongeren: vaak geen probleem,
maar echte overlast moet je melden

Door Dick van Rietschoten

Op enkele plekken in de Vogelwijk ervaren bewoners af en toe overlast van groepjes 
jongeren. Na meldingen daarover komen wijkagent Chiel Lentz en jongerenwerkers 
van het stadsdeel Segbroek in actie en zoeken contact met die groepjes. We spraken 

hierover met twee jongerenwerkers en met een studente uit de Vogelwijk, die als 
pubermeisje vaak het stempel ‘hangjongere’ kreeg. 
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tact met mijn vroegere klasgenoten, die bij-
voorbeeld naar het Segbroekcollege waren ge-
gaan. We spraken vaak af om ergens samen te 
komen, want we wilden elkaar graag zien en 
bijkletsen. Zo gaan die dingen gewoon. Lekker 
even losgaan. En via het Segbroekcollege en 
HBS of Quick leerde ik dan weer anderen ken-
nen, ook uit andere wijken. Het was meestal 
hartstikke leuk, maar niet altijd. Soms kwa-
men er jongens bij die helemaal niet mijn 
type waren en uit stoerdoenerij allerlei rottig-
heid uithaalden. En we hebben echt wel eens 
met z’n allen voor overlast gezorgd, dat besef 
ik terugkijkend heel goed.’’

Opzoeken en praten
,,De meeste meldingen van overlast komen 
via de politie’’, zegt jongerenwerker Rachel 
van Duijn, ,,maar er zijn ook mensen die een 
digitale melding doen bij de gemeente of een 
brief schrijven naar een wethouder. Als er 
een acute 112-melding is, bijvoorbeeld van 
vandalisme, fikkie stoken of geluidsoverlast, 

gaat er zo gauw mogelijk een surveillancewa-
gen langs en als de wijkagent op dat moment 
dienst heeft, stapt hij zelf op de fiets om te 
gaan kijken. Als de overlast op een bepaalde 
plek een structureel probleem blijkt te zijn, 
zoeken Dennis en ik die jongeren op en gaan 
met hen in gesprek. Vaak meermalen achter 
elkaar.’’
Dennis: ,,We proberen te achterhalen wat die 
jongens en meisjes beweegt en wat hun in-
teresses zijn. Wellicht is er met iemand iets 
ernstigs aan de hand en is er een reden dat 
hij of zij niet thuis wil zijn. Wij proberen een 
vertrouwensrelatie met de jongeren op te bou-
wen. Bovendien is het ons doel om bewust-
wording te creëren. Om ze te laten inzien dat 
ze er niet alleen voor zichzelf zijn, maar ook 
rekening moeten houden met hun omgeving. 
Een voorbeeld: ze moeten leren beseffen dat 
het niet netjes of zelfs riskant is om peuken 
van sigaretten of joints op een kinderspeel-
plaats van een school te gooien en bierblikjes 
op straat of in het plantsoen achter te laten. 
Er zijn altijd wel prullenbakken in de buurt. 
En als dat niet zo is, of er zijn er te weinig, 
dan vragen wij de gemeente te kijken of er een 
extra prullenbak kan worden geplaatst.’’  

Puberale bravoure
Rachel: ,,We bellen ook wel eens bij huizen in 
de buurt aan om van de omwonenden zelf te 
horen welke ervaringen ze hebben. Zo krijgen 
we een beter beeld. En daar kunnen we dan 
weer met de jongerengroep over in gesprek. 
Verder gaat de wijkagent meestal op bezoek 
bij ouders van jongeren die zich echt hebben 
misdragen.’’   
Shifra van Witsen herinnert zich een aantal 
keren dat de relaxte stemming in een ‘hang-
groepje’ omsloeg. Dat enkele groepsleden 
bonje met elkaar kregen of dat sommige jon-
gens - ,,het zijn altijd jongens’’ – uit puberale 
bravoure echt foute dingen gingen doen. ,,Een 
autospiegel eraf meppen, een prullenbak ver-
nielen of in de fik steken, sommige jongens 

Shifra van Witsen op het Eiberplein.
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vonden dat mega geweldig. Daar baalde ik 
dan van, echt waar. Maar ik durfde toch niet 
te roepen ‘kap ermee joh!’ Dan word je gezien 
als spelbreker. De groepsdruk is dan te groot. 
Ik heb best met allerlei dingen meegedaan, 
ook met het drinken van allerlei alcoholische 
drankjes, wat thuis natuurlijk helemaal niet 
mocht, maar ik heb nooit rottigheid uitge-
haald.’’
Het kan trouwens nog erger, weet Shifra, want 
er zijn ook jeugdgroepjes, ,,niet uit de Vogelwijk 
afkomstig hoor’’, die in de duinen rondhangen 
en daar kinderen bestelen. ,,Mede daarom heb-
ben mijn ouders me altijd verboden alleen of 
met een vriendin de duinen in te gaan.’’

Ontdekken en experimenteren
Jongerenwerker Dennis: ,,Bij elkaar hangen 
in groepjes en lol maken is op zich niet erg. 
Dat hoort bij de puberteit, bij het ontdekken 
en experimenteren. Daar moet de omgeving 
enig begrip voor kunnen opbrengen. Maar 
als het de spuigaten uitloopt, zeg ik: meld het 
onmiddellijk! Bel gewoon 112. Of als het wat 
minder dringend is 0900-8844. Zonder mel-
dingen kan de politie niks en kunnen ook wij 
geen gerichte actie ondernemen.’’

NB: Contact met de jongerenwerkers kan worden 
gezocht via het mailadres van Rachel van Duijn: 
r.vanduijn@wijkz.nl

Zoals de naam al suggereert, voeren gerechten 
uit de zee daar de boventoon, maar ook voor 
wie geen visliefhebber is, biedt de menukaart 
uitkomst. In eerste instantie was het de bedoe-
ling dat het nieuwe restaurantje in de Oude 
Molstraat een gezamenlijk project zou wor-
den van Jeroen Kuiper en de Haagse cuisinier 
Edwin van de Goor, die onder meer restaurant 
Seinpost heeft bestierd. In juli vorig jaar over-
leed Van de Goor echter onverwacht door fy-
sieke complicaties na een fietsongeluk. Enige 
tijd is vorig jaar nog overwogen het restaurant 
bij wijze van eerbetoon met een knipoog de 
naam Goor te geven, maar dat werd toch niet 
zo handig geacht. 
De chef die nu bij Harpoon de scepter zwaait 
is Dennis Kolenbrander, voorheen werkzaam 
bij het inmiddels verdwenen restaurant Spijs 

Grote drukte in de Oude Molstraat bij de opening
 van Harpoon 

Van De Staat naar de Stad
Door Dick van Rietschoten

Strandpaviljoen De Staat op het Zuiderstrand, waar bewoners van met name het noordelijk 
deel van de Vogelwijk bij mooi weer geregeld neerstrijken, heeft een horeca-zusje in de 

binnenstad gekregen. Jeroen Kuiper, eigenaar van De Staat, opende vorige maand in een 
grondig gerenoveerd zeventiende-eeuws pand aan de Oude Molstraat bistro Harpoon.

in Scheveningen. Op 8 februari is Harpoon 
feestelijk geopend. Overigens is Jeroen Kuiper 
vorig jaar ook mede-eigenaar geworden van 
restaurant Cru, gevestigd in een voormalige 
vleeschhouwerij in de Badhuisstraat. Zie: https://
restaurantcru.nl

mailto:r.vanduijn@wijkz.nl
https://restaurantcru.nl
https://restaurantcru.nl
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Waarom komen er nieuwe trams?
Er zijn twee belangrijke redenen waarom de 
huidige rood-beige trams van Belgische make-
lij (type GTL8) waarmee de lijnen 1, 6, 12 en 
16 nog rijden, zullen worden vervangen. Ten 
eerste zijn de trams aan het einde van hun le-
vensduur. De eerste serie is in de jaren 1981-

1985 geleverd en de tweede serie in 1992-1993. 
De trams zijn dus inmiddels 30 à 40 jaar oud. 
De tweede belangrijke reden voor de aan-
schaf en inzet van nieuw materieel is dat de 
GTL8-trams niet voldoen aan de Wet Gelijke 
Behandeling, waarin geregeld is dat ook men-
sen met een fysieke beperking eenvoudig ge-

Moet tramlijn 12 tot Duindorp 
blijven rijden? 

Verkeerscommissie Vogelwijk
 

Een aantal bewoners van de Nieboerweg en de Goudenregenstraat heeft de 
gemeente en de HTM gevraagd te onderzoeken of tramlijn 12 nog wel de 

Vogelwijk en Duindorp moet blijven aandoen. Dat gebeurde naar aanleiding 
van een online informatiebijeenkomst in december over de nieuwe (bredere 

en zwaardere) trams die vanaf 2026 ook op het traject van lijn 12 gaan rijden. 
De betreffende bewoners vrezen dat de nieuwe trams zullen leiden tot meer 

geluid- en trillinghinder en dat de verkeersveiligheid er niet beter op zal 
worden, vooral voor fietsers niet. 
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bruik moeten kunnen maken van het open-
baar vervoer. De nieuwe trams hebben een lage 
vloer, waardoor het in- en uitstappen vooral 
voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik 
maken van een rollator of scootmobiel makke-
lijker wordt en sneller kan plaatsvinden. Ook 
passagiers met kinderwagens, zware bood-
schappentassen (al dan niet op wieltjes) of kof-
fers zullen ervan profiteren.

Avenio
De opdrachtgever van het openbaar vervoer in 
onze regio, de Metropoolregio Rotterdam-Den 
Haag, werkt al tien jaar met de gemeente Den 
Haag en de HTM aan geleidelijke aanpassin-
gen van het totale Haagse tramnet, zodat op 
alle tramlijnen goed toegankelijk trammate-
rieel kan komen te rijden. De afgelopen jaren 
zijn tientallen miljoenen geïnvesteerd in de 
introductie van de nieuwe rood-grijze Avenio-

trams van de Duitse fabrikant Siemens, die in-
middels al op een aantal HTM-lijnen worden 
gebruikt. Voor de vernieuwing van het materi-
eel op de vier resterende lijnen waarop nog de 
oude trams rijden is ook een fors miljoenen-
bedrag gereserveerd. Globaal de helft daarvan 
is bestemd voor de aanschaf van zestig nieuwe 
‘lagevloertrams’ en de andere helft voor het ver-
beteren van de infrastructuur en de openbare 
ruimte waar dat op de betreffende trajecten 
nodig is.

Hoe gaat de nieuwe tram eruit zien? 
De nieuwe trams zullen naar verwachting veel 
gelijkenis vertonen met de al in gebruik zijnde 
Avenio-trams van Siemens. Deze trams heb-
ben niet alleen een lage vloer, maar zijn ook 
een paar meter langer en iets breder (10 tot 15 
cm aan iedere kant) dan de oude GTL8-trams. 
De beoogde gelijkvloerse instap bij de haltes 

Lijn 12 op de Nieboerweg in 1924

Foto uit collectie Haags Gemeentearchief
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en de iets grotere breedte van de nieuwe trams 
maakt voor lijn 12 op enkele delen van het tra-
ject Laan van Meerdervoort - Duindorp aanpas-
singen nodig van de huidige weginfrastructuur 
en tramrails. Ook zullen de haltes worden ver-
breed en verhoogd. 

Tram en bus in de Vogelwijk
Tramlijn 12 zorgt samen met buslijn 24 voor 
een goede bereikbaarheid van de Vogelwijk 
per openbaar vervoer. Zoals bekend verzorgt 
lijn 12 de verbinding tussen Duindorp (en 
Zuiderstrand) via de Vogelwijk naar onder 
meer de Schilderswijk, de Haagse Markt en 
Station Hollands Spoor. Buslijn 24 verbindt 
Kijkduin via het Statenkwartier en de binnen-
stad met het Centraal Station. 
Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van 
de Vogelwijk en Duindorp per openbaar ver-
voer is niet alleen van belang voor mensen 

die noodgedwongen zijn aangewezen op het 
openbaar vervoer, maar ook voor scholieren, 
cliënten en werknemers van het psychiatrisch 
jeugdcentrum Youz (voorheen De Jutters) aan 
de dr. van Welylaan, mensen die in of buiten 
de stad werken, strandgangers en bezoekers 
van de wijk.
Tramlijn 12 kent in de Vogelwijk inmiddels 
een historie van al bijna 100 jaar. Zo werd 
de lijn al in 1923 verlengd van de Laan van 
Meerdervoort tot aan de Segbroeklaan en een 
jaar later doorgetrokken tot aan de Nieboerweg 
ter hoogte van de dr. Van Welylaan. In 1935 
werd het eindpunt verlegd naar de Dui-
velandsestraat en in 1953 werd de lus op het 
Markenseplein in gebruik genomen. 

Aanpak verkeersknelpunten
Door het beschikbaar gestelde budget voor 
de komst van de nieuwe trams op lijn 12 is 

De Goudenregenstraat in 1923

Foto uit collectie Haags Gemeentearchief
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het mogelijk om tevens een aantal lang ge-
koesterde verbeteringen te realiseren voor 
het fietsverkeer en voor de verkeersveiligheid. 
‘Werk met werk maken’ noemt men dat in 
gemeentelijke kringen. Zo wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar mogelijkheden om de positie 
en de veiligheid van het fietsverkeer in de 
Goudenregenstraat en de Duivelandsestraat 
te verbeteren, bijvoorbeeld door versmalling 
van de trottoirs en de aanleg van fietsstroken. 
Ook is het de bedoeling de verkeersveilig-
heid op enkele kruispunten te vergroten en 
bepaalde oversteekplaatsen voor voetgangers 
veiliger te maken. Mede omdat het wegpro-
fiel van de Nieboerweg tamelijk breed is en 
er al fietsstroken liggen, zullen de noodzake-
lijke aanpassingen daar minder ingrijpend 
zijn dan in de Goudenregenstraat en de Dui-
velandsestraat. Wel zullen op de Nieboerweg 
de tramhaltes aangepast en mogelijk ver-
plaatst worden om deze beter toegankelijk te 
maken en een gelijkvloerse instap in de tram 
mogelijk te maken.

Geluid- en trillinghinder
Er is echter voor de bewoners van de Nieboer-
weg nog wel een belangrijk zorg- en aan-
dachtspunt. De nieuwe trams zullen namelijk 
niet alleen langer en wat breder zijn dan de 
huidige, maar ook aanzienlijk zwaarder. Nu al 
ondervindt een deel van de bewoners langs de 
Nieboerweg geluid- en trillinghinder van de 

langsrijdende trams, vooral in de twee boch-
ten van de weg. Sommigen vrezen dat dit met 
de komst van de nieuwe trams aanzienlijk zal 
verergeren.
Er zijn dan ook bewoners die de tram liever 
kwijt dan rijk zijn. Zij hebben bij de gemeente 
aangedrongen op een onderzoek naar de vraag 
of lijn 12 vanaf de Laan van Meerdervoort 
nog wel richting Vogelwijk en Duindorp 
zou moeten blijven rijden en of er alterna-
tieven zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een 
pendelbus tussen Duindorp en de Laan van 
Meer dervoort. Hierbij moet overigens wor-
den bedacht dat er dagelijks circa 1000 in- en 
uitstappers op het betreffende trajectdeel zijn, 
dat een pendelbus tot een extra overstap leidt 
en dat een (standaard) stadsbus in de breedte 
meer ruimte nodig heeft dan de nieuwe tram.
Bij de verdere uitwerking van de verschil-
lende plannen zal de geluid- en trillinghinder 
in ieder geval nadrukkelijk aandacht moeten 
krijgen, zodat de huidige hinder na de komst 
van de nieuwe trams in ieder geval niet erger 
wordt en bij voorkeur zelfs vermindert.

Verdere planning
De voorlopige planning voor het vernieuwing-
straject op lijn 12 ziet er als volgt uit.
In de tweede helft van dit jaar zullen varianten 
en schetsontwerpen in werkgroepen worden 
uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dit samen 
gebeurt met bewoners, ondernemers en be-
langenorganisaties zoals wijkvereniging De 
Vogelwijk.
In 2023 zal de gemeente een zogeheten voor-
ontwerp opstellen, waarna een inspraakronde 
volgt. Daarna worden de plannen in een defi-
nitief ontwerp gegoten en ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd. 
Het begin van de aanpassingswerkzaamhe-
den is voorzien in 2025. Volgens de huidige 
verwachting zullen de nieuwe trams op lijn 12 
pas in 2026 gaan rijden.

Lijn 12 op de Nieboerweg in 1955

Foto Hans Offerman
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Sinds het begin van deze eeuw hebben wijkver-
eniging De Vogelwijk en later ook de Vereniging 
van Eigenaren van de nieuwe Houtrustflats 
diverse malen bij de gemeente aangedrongen 
op het realiseren van een echt voetpad langs 
het Verversingskanaal. Dat stuitte echter tel-
kens op bezwaren: te duur en bovendien te 
ingewikkeld omdat behalve de gemeente ook 
het Hoogheemraadschap Delfland hierbij een 
stem in het kapittel zou moeten hebben. En 

Voetpad aan kanaalkant van 
de Houtrustweg officieel ingewijd

Door Dick van Rietschoten

Vele jaren lang had de Houtrustweg tussen de Houtrustbrug en de 
‘Duindorpdam’ geen fatsoenlijk voetpad. Er was alleen een fietspad dat langs 

het terrein van de rioolwaterzuivering en de Bosjes van Poot liep. Aan de 
kanaalkant van de Houtrustweg lag slechts een heel smal stoepje, waar net één 
persoon kon lopen, die dan echter goed op z’n qui-vive diende te zijn vanwege 

het rakelings langsrijdende autoverkeer.  

misschien mocht het zelfs helemaal niet van-
wege oeroude bepalingen dat de taluds van het 
kanaal onaangetast zouden moeten blijven.  
 
Verzakkingen
Vorig jaar echter gaf de gemeente tot veler ver-
rassing opeens groen licht voor de aanleg van 
het zo vurig gewenste voetpad. Dat was niet 
alleen te danken aan de vasthoudendheid van 
de aanvragers, maar ook aan Annette de Graaf, 

Verkeerswethouder Robert van Asten staat op het punt het lint door te knippen om het pad officieel open te stellen. 
Geheel links stadsdeeldirecteur Annette de Graaf.
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Sinds enkele maanden worden automobilisten die 
op de Houtrustweg richting Scheveningen rijden 
bij de afslag naar het begin van de Laan van Poot 
geconfronteerd met een nieuwe ‘uitvoegstrook’ 
die vragen oproept. Wie linksaf de Laan van Poot 
wil inrijden, ziet eerst een geringe wegversmallng 
die gemarkeerd wordt door een lange doorgetrok-
ken streep (waar je dus officieel niet overheen 
mag) en vervolgens een ‘stippellijn’ van slechts 
een paar meter, waar dus pas linksaf kan worden 
geslagen. Was het niet logischer en veiliger ge-
weest – zo vraagt menigeen zich af - om van de ge-
hele doorgetrokken streep een onderbroken streep 
te maken, zodat de auto’s die de Laan van Poot in 
willen geleidelijk met hun brandende linker knip-

perlicht naar de as van de weg kunnen bewegen 
om af te slaan?

Oversteekplaats
We legden die vraag voor aan Paul Blonk, wegbe-
heerder van het stadsdeel Segbroek. Zijn omstan-
dige antwoord kwam op het volgende neer: ‘Er is 
hier helemaal geen sprake van een uitvoegstrook. 
Het is een visuele snelheidsremmende markering 
om aan te geven dat er een oversteekplek aan 
komt. Dat eilandje in de weg, het vluchtheuveltje 
dus, is er aangebracht om voetgangers vanuit de 
Laan van Poot makkelijker in staat te stellen de 
oversteek te maken naar het nieuwe voetpad. De 
wijkvereniging had nadrukkelijk om die oversteek-
voorziening gevraagd.’
Blonk kan zich wel voorstellen dat veel automobi-
listen die linksaf naar de Laan van Poot willen de 
doorgetrokken markering overschrijden alvorens 
af te slaan, omdat dit wat veiliger voelt. ,,En voor 
voertuigen met een grote draaicirkel is het sowieso 
handig om eerder af te buigen. Maar je kunt hier 
dus niet spreken van een uitvoegstrook. Als we zo-
iets volgens alle officiële regels toch hadden willen 
aanleggen, hadden we nog meer ‘uitbuigruimte’ 
nodig gehad en was het allemaal een stuk duurder 
geworden.’’ 

stadsdeeldirecteur van Segbroek, die de wens 
ten volle had begrepen en ondersteund en 
zich er binnen het gemeentelijk apparaat sterk 
voor had gemaakt. Aangezien de infrastruc-
tuur rond de Houtrustbrug toch op de schop 
moest, kon dat voetpad tegelijk met dat project 
worden meegenomen. En zo ligt er sinds begin 
dit jaar na enig noodzakelijk snoeiwerk (met 
als bijkomend voordeel dat wandelaars nu een 
mooi uitzicht op het kanaal hebben) en het 
aanbrengen van een nieuw hek op de top van 
het talud een prachtig betegeld pad van ruim 
2,50 meter breed. 

Hoewel er al druk gebruik van wordt gemaakt, 
kwam wethouder Robert van Asten het pad op 
woensdag 23 februari officieel inwijden. Na alle 
daaraan voorafgaande storm- en regendagen 
was het opeens lenteachtig weer, wat de toch 
al opgewekte stemming onder alle aanwezige 
wegbereiders van het voetpad nog verder ver-
hoogde. Twee weken tevoren had er overigens 
nog een donker wolkje boven de aanstaande 
ceremonie gehangen, toen bleek dat een deel 
van het gloednieuwe wandelpad naar zee ter 
hoogte van het gemaal danig was verzakt. Dat 
vergde dus nieuwe verstevigende maatregelen, 
maar die waren gelukkig tijdig klaar.   

‘Nee, dit is geen uitvoegstrook’
Door Dick van Rietschoten
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Operatie Steenbreek: 9 april 10–14 uur

Ruil tuintegels om voor planten!
Op zaterdag 9 april helpt het Groenverleiders-team van de Vogelwijk u een handje bij 
het vergroenen van uw tuin. In samenwerking met de stichting Duurzaam Den Haag 

organiseren we Operatie Steenbreek. Met deze actie, die al zeven jaar bij het aanbreken 
van de lente in tal van gemeenten wordt gehouden, krijgen bewoners met een tuin de 

kans om tuinbestrating in te leveren in ruil voor (gratis) planten. Den Haag doet al sinds 
2016 mee en op 9 april zijn er voor het eerst ‘omruilpunten’ in de Vogelwijk.  

Op twee locaties kunnen deze zater-
dag tussen 10.00 en 14.00 uur tegels 
of klinkers uit de tuin in een con-
tainer worden gedumpt, waarna de 
inleveraars plantjes en een zak tuin-
aarde in ontvangst kunnen nemen. 
Die locaties zijn:
- Het Eiberplein
- Het pleintje aan de Mezenlaan, bij de bakker

Hoeveel tegels kan men omruilen voor 
gratis planten?
Hoe meer tegels uit de tuin, hoe beter natuur-
lijk, maar er zijn wel een paar ruilregels: 
- Voor de eerste 10 tegels krijgt u: 1 plant per 

tegel
- Tussen 10 en 20 tegels: vanaf de 11de tegel 
 1 plant per 2 tegels.
- Tussen 20 tot 50 tegels: vanaf de 21ste tegel 
 1 plant per 4 tegels.
- Meer dan 50 tegels: Maximaal 25 planten.

Meld u aan!
Denk er even over na wat uw bijdrage aan 
Operatie Steenbreek zou kunnen zijn, maar 
wacht niet te lang met beslissen. Graag horen 
we van u vóór 31 maart wat u van plan bent te 
komen inleveren en ook of u plantjes wilt voor 
een zonnige of schaduwrijke plek. Dan kun-
nen we daar rekening mee houden. Stuur een 
e-mail naar wijkgenoot en Groenverleider Dick 
Tielrooij: dicktielrooij@gmail.com

Wilt u meedoen maar kunt u niet op 
9 april? 
Als 9 april u niet schikt, lever uw 
stenen voor gratis planten dan op 

maandag, dinsdag, donderdag of vrij-
dag in bij Zorgkwekerij Mens & Tuin aan 

de Hillenraadweg 35 (Moerwijk-Zuid). Komt u 
meer dan 50 tegels of stenen brengen? Neem 
dan vooraf even contact op met Mens & Tuin: 
tel. 070-321 19 37
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Welke planten kunt u krijgen?
Onder de biologisch gekweekte planten die u 
krijgt aangeboden, zitten er in elk geval enkele 
uit de navolgende lijst. Dit zijn allemaal tuin-
planten die het langs de kust goed doen: 

Muurpeper Geranium

Ridderspoor (1 jarig) Hertshooi

Phlox Toorts (2 jarig)

Grassoorten Heggerank

Wilde hyacint Daslook

Lelietje-der-dalen Viooltje (2 jarig)

Salomonszegel Tijm

Lavendel Duizenblad

Kruisbladgentiaan Teunisbloem (2 jarig)

Gewone ossentong (2 jarig) Wilde reseda (2 jarig)

Slangenkruid (2 jarig) Eikvaren

mailto:dicktielrooij@gmail.com
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Bosviooltje Daslook

Kruisbladgentiaan

Ridderspoor

Toorts

Duizendblad

Lavendel

Salomonszegel

Wilde reseda

Hersthooi

Phlox

Teunisbloem
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Ze zouden het over een andere boeg gooien. 
Een nieuwe wending in het leven. Ze hadden 
zelfs al een pand op het oog in het oosten van 
het land. Iets met paarden en een B&B zou 
het moeten worden. Vorig jaar augustus kreeg 
hun leven inderdaad een andere wending, zij 
het niet wat ze hadden gehoopt of verwacht. 
Michel bleek te lijden aan de ongeneeslijke 
progressieve spierziekte ALS. 
,,Ik probeer nog zo veel mogelijk te genieten. 
En we willen met een team van familie en 
vrienden in juni een goed resultaat neerzetten 
bij de Tour du ALS op de Mont Ventoux“, zegt 
de strijdbare Michel (53). ,,We willen graag zo 
veel mogelijk geld inzamelen voor het ALS-
fonds en kunnen daarbij nog veel sponsors 
uit de Vogelwijk gebruiken.” 
Op 9 juni wordt op de flanken van 
de vermaarde berg van ruim 1900 
meter aan de noordrand van de 
Provence voor het tiende achtereen-
volgende jaar de Tour du ALS ge-
houden. Honderden Nederlanders 
fietsen, wandelen of rennen dan de 
berg op en brengen daarmee geld bijeen voor 
nader onderzoek naar de ziekte, waartegen 
nog altijd geen behandeling bestaat. Een aan-
tal bekende Nederlanders, onder wie acteur/
zanger Thomas Acda en de voormalige prof-
wielrenners Erik Dekker en Servais Knaven 

zijn ambassadeurs van de Tour en doen ook 
mee aan het evenement. 

‘Klapvoet’
Op 11 augustus vorig jaar kreeg Michel van 
der Velde het bericht dat hij hoogstwaar-
schijnlijk ALS heeft. Die diagnose werd een 
maand later in het academisch medisch cen-
trum in Utrecht (UMC) bevestigd. Het begon 
met wat vage klachten over spieren. Als coach 
van het hockeyteam van een van zijn dochters 
bij Craeyenhout merkte hij dat hij minder vlot 
achter de oefenballen van de meisjes aan kon 
lopen. Het eerste begin leek op een kramp. 
Hij zocht op internet naar oorzaak en beteke-
nis van de klachten en kwam zelf al snel tot de 

conclusie dat hij een klapvoet ontwik-
kelde. In het voorjaar van 2021 be-
vestigde de huisarts dat aanvankelijk. 
De klachten namen echter toe, maar 
vanwege de nog in volle hevigheid 
heersende corona-pandemie kon hij 
niet zo snel terecht bij een specialist. 
Uiteindelijk bracht een MRI-scan 

duidelijkheid: spinale ALS, waarbij langzaam 
maar zeker iedere spier wordt aangetast. 

Plannen 
,,Het werd een wending waar we uiteraard 
geen rekening mee hadden gehouden’’;, zegt 

Michel en Erica van der Velde 
ten strijde tegen spierziekte ALS

Bittere pil omgezet in daadkracht
Door Sjaak Blom

 
Michel en Erica van der Velde-Goudriaan, wonend aan het begin van de 

Sijzenlaan, wilden met hun dochters naar de andere kant van het land verhuizen 
om er een nieuw bestaan op te bouwen. Maar vorig jaar kreeg Michel te horen dat 
hij de dodelijke spierziekte ALS had. Ze zitten echter niet bij de pakken neer. In juni 

wandelen naasten en vrienden van Michel de Mont Ventoux op om geld in 
te zamelen voor meer onderzoek naar de ziekte.
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Erica. ,,We wilden het roer van het leven een 
beetje omgooien. Een Bed & Breakfast en 
een paardenopvang. De plannen waren al be-
hoorlijk concreet.” Hun dochters, de 23-jarige 
Isabelle (student hospitality management) en 
de 18-jarige Rosalie (net begonnen met een 
opleiding verpleegkunde) zagen het al hele-
maal zitten. Michiel was ook al bezig met de 
voorbereiding op het nieuwe bestaan: ,,Ik zou 
mijn eigen bedrijf, een groothandel in kan-
toormaterialen, gaan afbouwen.’’
Erica is van alle markten thuis. Van oorsprong 
is ze doktersassistente, ze heeft negentien jaar 
een schoonheidssalon gehad, werkt af en toe 
op een crèche bij een sportschool, begeleidt 
ouderen en heeft in het bedrijf van haar man 
gewerkt. ,,Ik zorg graag voor mensen en wil 
het de mensen naar de zin maken’’, zegt ze. 
,,Een B&B en iets met paarden ligt in dat ver-
lengde.”
Erica is overigens geen onbekende in de 
Vogelwijk. Ze groeide vanaf haar achtste jaar 
op aan de Kruisbeklaan en de goede herinne-
ringen aan deze wijk brachten haar en Michel 
twintig jaar geleden terug naar deze omgeving. 
Ze gingen eerst op de Sportlaan wonen en ver-
huisden na een paar jaar naar de Sijzenlaan, 
waar zich inmiddels al twintig jaar hun vaste 
stek bevindt. Michel, ook een Hagenees, ont-
moette Erica op zijn 21ste. Zij woonde toen in 
een appartement aan de Beeklaan. ,,Na twee 
weken trok hij al bij me in’’, aldus Erica. 

Levensverwachting
Er bestaan ongeveer 600 spierziekten en ALS 
is er daar één van. ALS (amyotrofische laterale 
sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte 
waarbij je spieren één voor één uitvallen. In 
Nederland leven zo’n 1.500 mensen met ALS, 
of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. 
Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij 
en overlijden er ook 500.
Na de diagnose is de levensverwachting nog 
twee tot vijf jaar.
De Stichting ALS Nederland werft fondsen 
voor wetenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van de ziekte. ,,De 
begeleiding door het lokale ALS team hier in 
de stad is fantastisch’’, zegt Michel. ,,Je loopt 
tegen dingen aan die volkomen nieuw voor je 
zijn. Maar de revalidatiekliniek Basalt heeft 
voor veel problemen een oplossing.” 
,,Het was een bittere pil,  maar al snel heb-
ben we tegen elkaar gezegd dat we er nog iets 
moois van gaan maken”, vervolgt Erica. ,,Het 
uitgangspunt van Michel is om zo veel moge-
lijk te kijken wat nog wél kan. Hij trekt er re-
gelmatig met zijn elektrische rolstoel op uit.“
Michel voelt de ziekte oprukken, maar laat 
zich daardoor niet uit het veld slaan. ,,Als ik 
me ‘s morgens heb aangekleed en het ontbijt 
achter de rug heb, zit er meestal weinig ener-
gie meer in m’n lijf, maar uitrusten stel ik dan 
uit. Ik wil toch nog zo veel mogelijk genieten 
van de mooie momenten in het leven.” Hij 
kan er thuis ook goed over praten, zegt hij. 
,,We zijn na het fatale bericht meteen op va-
kantie gegaan en op 13 september vorig jaar 
hebben de kinderen en de familie een pracht 
feest georganiseerd ter gelegenheid van onze 
zilveren bruiloft.”

Farmaceutische industrie 
Beiden hopen ze de komende maanden, voor-
afgaand aan de Tour du ALS, veel sponsorgeld 
op te kunnen halen dat kan worden besteed 
aan verder wetenschappelijk onderzoek naar 
de ziekte en naar mogelijke behandelingsme-

De Mont Ventoux met z’n karakteristieke kale kruin.
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thoden. Amyotrofische laterale sclerose wordt 
al sinds 1862 als ziekte omschreven, maar er 
is nog altijd geen kruid tegen gewassen. Niets 
kan de spieruitval tot staan brengen. Het we-
reldwijde totaal aan patiënten is echter voor 
de farmaceutische industrie te gering om er 
veel aandacht aan te besteden, legt Erica uit. 
,,Farmaceuten zien er helaas nog onvoldoende 
brood in om te werken aan een medicijn.’’ 

Streefbedrag
Het team van de familie Van der Velde dat op 
9 juni naar de top van de Mont Ventoux zal 
wandelen, bestaat op dit moment uit zestien 
personen. Erica: ,,Ieder teamlid moet min-
stens 1500 eurosponsorgeld verzamelen. We 
zijn al aardig op weg.  Het doel is minimaal 
30 mille op te halen, maar eigenlijk streven we 
naar 45.000 euro.’’
Er doen dit jaar 67 teams aan het evenement 
mee. Alle kosten voor de organisatie, de reis en 
het verblijf dragen de deelnemers zelf, zodat 
het opgehaalde sponsorgeld in z’n geheel ten 
goed komt aan de Stichting ALS Nederland. 

Wilt u Michel en Erica en hun team sponso-
ren, kijk op de website www.tourduals.nl
Klik aan de linkerkant op ‘Doneer nu’ en 
kies of u individueel wilt sponsoren (Erica 
van der Velde of Michel van der Velde) of het 
hele Team-Van der Velde (bekend onder de 
naam Doorzonnetjes). Wie op z’n telefoon een 
scanner voor QR-codes heeft, kan ook van on-
derstaande mogelijkheid gebruik maken. De 
code leidt rechtstreeks naar de donatiepagina 
van Michel.

Werken aan een 
mooiere en gezondere 

Haagse Beek

Oude beplanting verwijderen, baggeren, drai-
neren, leidingen en kabels verleggen en uit-
eindelijk een nieuwe groenzone creëren. Al 
sinds december wordt er langs de Sportlaan 
ter hoogte van de Bosjes van Pex hard gewerkt 
aan de Haagse Beek. Het is de bedoeling de 
beek meer licht en ruimte te geven, er een ge-
zonder ecologisch systeem van te maken en 
de boorden ervan met nieuwe gevarieerde be-
planting te verfraaien. 
Op de website van de gemeente Den Haag is 
een idyllische impressie te vinden van hoe het 
er over een paar jaar uit moet gaan zien (zie 
hieronder). De werkzaamheden duren nog 
zeker tot begin mei.

http://www.tourduals.nl
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Trudy Oosterheert (Spreeuwenlaan)
verkoopt op 19 maart paasdecoraties
Veel wijkbewoners kennen Trudy Oosterheert 
van de fraaie kerstdecoraties die ze elk jaar 
maakt, maar ook voor de periode rond Pasen 
maakt Trudy op ambachtelijke wijze allerlei 
vrolijke versieringen. 

Op zaterdag 19 maart stalt zij in haar huis 
aan de Spreeuwenlaan haar hele paascollectie 
uit, vooral bestaande uit handgedecoreerde 
paaseieren, van kip- tot struisvogelformaat, 
maar ook konijntjes en aapjes. Wie wil, kan 
vrijblijvend tussen 11.00 en 14.00 uur een 
kijkje komen nemen. 
Er zijn tal van verschillende kleurige dessins 
te zien, van panterprint tot Delfts Blauw. 
Leuk om als cadeau weg te geven, maar zeker 
ook voor uzelf.

Wie op 19 maart niet in de gelegenheid is 
een bezoek te brengen, kan telefonisch een 
afspraak maken.

Open huis bij Trudy Oosterheert - zaterdag 19 
maart van 11.00 – 14.00 - Spreeuwenlaan 27
Telefoon: 070 – 365 31 96

Denk mee over herontwikkeling
voormalig ziekenhuisterrein
Vorig jaar is een projectteam in het leven ge-
roepen voor de toekomstige herontwikkeling 
van het voormalige ziekenhuisterrein aan de 
Sportlaan. Het projectteam, dat opereert na-
mens de gemeente Den Haag (grondeigenaar) 
en het Haga Ziekenhuis (eigenaar van de nu 
nog bestaande gebouwen) streeft ernaar het 
ongeveer 30.000 m2 grote terrein een woon-
bestemming te geven. Dat is al vastgelegd in 
een zogeheten Kavelvisie. Leden van het team 
zijn Frank Bouhuis, directeur vastgoed van de 
Reinier Haga Groep, Marike Pet namens de 
gemeente en Niels de Vries Humel, die deel 
uitmaakt van De Mannen van Schuim, een 
Haags bedrijf dat grote projecten op vastgoed-
gebied ontwerpt en begeleidt. 
Dit jaar wordt er een planuitwerkingskader 
opgesteld (in ambtelijk jargon: een PUK) 
gewerkt en ter voorbereiding daarvan wor-
den ideeën en wensen vanuit de omliggende 
wijken verzameld. Het projectteam heeft al 
overleg gehad met de voorzitters van de be-
treffende wijkverenigingen, te weten Redmar 
Wolf (Vogelwijk), Ineke Mulder (Bomenbuurt) 
en Jan Vonk (Bloe menbuurt). 
Bewoners die verlangens, adviezen, tips en 
andere informatie aan het projectteam kwijt 
willen, kunnen een e-mail sturen naar heront-
wikkelingsportlaan@gmail.com

Humanitas Haagland zoekt
twee nieuwe bestuursleden
Humanitas Haagland, in de Haagse regio een 
belangrijke speler op het gebied van informele 
zorg, is op zoek naar twee nieuwe (vrijwillige) 
bestuursleden: één op het gebied van het 
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De voormalige thuishaven van Bureau Dé-
gradé blijft voorlopig nog als theaterloods 
fungeren, hoewel de oprichters van Dégradé, 
acteur David Geysen en muzikant Carl Beuk-
man, begin dit jaar hebben besloten hun ar-
tistieke samenwerking na bijna zes jaar te 
beëindigen.
 

Thema-avond energiebesparing
Zet alvast in uw agenda: op dinsdag 17 
mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een 
wijkbijeenkomst met als thema ‘Hulp bij 
het besparen van energie’. Diverse deskun-
digen zullen hun licht laten schijnen over 
de manieren waarop particuliere huis-
eigenaren hulp kunnen krijgen bij de 
verduurzaming van hun woning en het 
besparen van energie. Het gaat daarbij 
zowel om technische als om financiële 
zaken (subsidies, leningen). Er zal ruim 
de tijd zijn voor vragen en discussie en 
ook voor het uitwisselen van ervaringen.
De bijeenkomst van 17 mei wordt gehou-
den in de kantine van sportvereniging 
Quick aan de De Savornin Lohmanlaan 
73 (hoek Sportlaan). De avond begint om 
20.00 uur en is toegankelijk voor alle Vo-
gelwijkbewoners en andere geïnteresseer-
den. Naast het inhoudelijke gedeelte zal 
er beperkte tijd worden ingeruimd voor 
de statutair verplichte jaarvergaderingen 
van de vereniging Vogelwijk Energie(k) 
en Coöperatie De Zonnevogel. De betref-
fende stukken worden tevoren per e-mail 
aan de leden toegestuurd.

‘maatjesproject’ Tandem en één die als coör-
dinator kan fungeren van de afdeling Thuis-
administratie (hulp bij het op orde brengen 
van iemands financiën). 
Humanitas, in 1945 opgericht als humanis-
tische hulporganisatie, werkt in de regio 
Haag land met ongeveer 120 vrijwilligers die 
gezinnen of individuen op diverse terreinen 
steun bieden. Wie belangstelling heeft voor 
een van de vacatures wordt verzocht voor half 
maart een motivatiebrief met cv te sturen naar 
haagland@humanitas.nl o.v.v. ‘Bestuurslid 
Hu ma nitas Haagland’. 
Voor meer informatie zie www.humanitas.nl/
afdeling/haagland of via telefonisch contact 
met Berend Berendsen (06-511 95 474).

Hannah en haar zussen in
theaterloods Laan van Poot
De Haagse amateurtoneelgroep Derf, be-
staande uit drie mannen en drie vrouwen, 
brengt begin april in de ‘Dégradé-loods’ aan 
de Laan van Poot bij de Nachtegaallaan zes 
voorstellingen op de planken van het stuk 
Hanna en haar zussen. Het gaat hier om een 
toneelbewerking van de film Hannah and her 
sisters (1986) van Woody Allen, een tragiko-
medie rond drie zussen in het New York van 
de jaren tachtig. Het van humor doordrenkte 
verhaal bevat vaak scherpe en soms pijnlijke 
dialogen. 
De regie is in handen van Ric Beretty, die ook 
de toneelbewerking schreef. 
De voorstellingen worden gespeeld in de 
weekenden van 1, 2 en 3 april en 8, 9 en 10 
april. Op vrijdag en zaterdag is de aanvang om 
20.00 uur en op zondag om 14.30 uur. 
Kaarten (à € 15 euro p.) zijn te bestellen via de 
website www.hoenu.nl

http://www.hoenu.nl


De Vogelwijk . maart 2022      29

Tuincentrum Hanenburg sluit op 
31 maart zijn deuren 
Na 41 jaar houdt het grote tuincentrum Ha-
nen burg aan de Groen van Prinstererlaan op 
te bestaan. Op donderdag 31 maart zijn de 
deuren voor het laatst geopend. Tot die tijd 
houdt het bedrijf een grote opheffingsuitver-
koop. Daarna worden de opstallen afgebro-
ken. De komende drie jaar zullen op die lo-
catie woningen verrijzen. De eigenaren Arie 
en Mieke Buitelaar, allebei al over de zeventig, 
gaan genieten van hun pensioen. 
,,Onze zoon Gijs had er geen trek in deze zaak 
voort te zetten’’, vertelt Mieke, ,,want hij had in 
2016 met zijn vrouw Angelique ons filiaal aan 
de Hanenburglaan al overgenomen, de plek 
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waar mijn man en ik een halve eeuw geleden 
zijn begonnen. Dat hebben ze toen Nieuw Ha-
nenburg gedoopt en dat loopt goed. Dat blijft 
dus gewoon bestaan. Gijs zag het niet zitten 
om twee zaken te gaan runnen, dus hij viel 
af als opvolger van ons op de Groen van Prin-
stererlaan, maar een andere kandidaat was er 
ook niet. Uiteindelijk hebben we het bedrijf 
kunnen verkopen aan een projectontwikke-
laar. Die gaat er twee appartementengebou-
wen van vijf hoog neerzetten en nog een paar 
losse woningen.’’ 
,,Wie voor z’n tuin op koopjesjacht wil, kan 
tot eind maart nog bij ons terecht’’, besluit 
Mieke, ,,maar daarna is het echt afgelopen.’’

�
Weerman

 
Het vastgeklonken roerloos gekit ijs smelt,

kraakt, breekt en raast omlaag
de gletsjer trekt zich vele meters terug 

hij kent de oorsprong, hoe ver de gletsjer reikte,
waar die ooit begon, en weet dat deze niet

de enige is die niet langer vasthoudt

aan wat hij eeuwen was, die nu vloeibaar wordt
tweehonderdduizend in getal, de ijskappen
niet meegerekend, kunnen water worden

zoveel water, hij slaat alarm na alarm
na alarm, deze gedreven jonge weerman
roepende in de verdwijnende ijswoestijn

Olga Millenaar
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Zo kwam ik op 17 februari terecht in Amare, 
het nieuwe multifunctionele cultuurpaleis op 
het Spui, dat onderdak biedt aan het Residentie 
Orkest, het Nederlands Dans Theater en het 
Haags Conservatorium. De Concertzaal is 
de zaal waar het Residentie Orkest speelt. Nu 
heeft deze zaal twee geheel rondlopende bal-
kons, dus ik kon mooi pal achter het orkest 
gaan zitten en de dirigent goed in zijn gezicht 
kijken en hem beluisteren. 

Vioolconcert Sjostakovitsj
Het was de bedoeling dat de Duitse gastdirigent 
Jun Märkl de repetitie zou leiden, maar omdat 
deze een operatie aan zijn schouder moest on-
dergaan, werd die taak overgenomen door de 
Nederlandse Lawrence Renes. Ik was onder de 
indruk van zijn goede gehoor, wat onder meer 
bleek uit een opmerking die hij maakte over het 
spelen van de tweede rij houtblazers. Ook vond 
ik het knap dat de vioolsoliste Simone Lamsma 
het Eerste Vioolconcert van Sjostakovitsj al ge-
heel uit het hoofd speelde.
Omdat ik pal achter het orkest zat had ik goed 
zicht op de musici en kon bijvoorbeeld zien 
dat sommige blazers tegen elkaar begonnen te 
snieren toen ze een bepaald stuk wat te lang 
vonden duren. Ook zag ik dat de harpistes tij-
dens de repetitie zaten te Whatsappen en dat 
later eentje zelfs een boek las als ze niet hoefde 
te spelen.

Stadskantine
Amare is overigens een heel speciaal gebouw. 
De vier zalen waar optredens plaatsvinden 
staan allemaal op afzonderlijke heipalen zodat 

er geen geluidsoverlast van de ene zaal naar de 
andere kan plaatsvinden zoals bijvoorbeeld in 
het Vredenburgtheater in Utrecht het geval is. 
Ook kun je in dit gebouw op twee plaatsen eten, 
te weten in de bistro op de begane grond naast 
de ingang aan het Spui en in de ‘Stadskantine’ 
op de derde etage, in welke gelegenheid je voor 
de zeer schappelijke prijs van 5 euro een sma-
kelijke warme maaltijd kunt krijgen.
Al met al vond ik het bijwonen van een repe-
titie van dit vermaarde orkest een heel bijzon-
dere ervaring die voor herhaling vatbaar is. Ik 
denk dan ook dat ik Vriend van het Residentie 
Orkest ga worden, want dan krijg je vier à zes 
maal per jaar een uitnodiging om een repetitie 
bij te wonen.

Kijkje in het nieuwe Amare bij 
een repetitie van het Residentie Orkest

door Flip Petri

Omdat ik kaarten had voor twee gratis lunchconcerten van het Residentie Orkest 
die  niet hadden kunnen doorgaan vanwege Corona, kreeg ik begin dit jaar het 

aanbod om een repetitie van dat orkest bij te wonen.
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De oorsprong van het bedrijf lag in het Bezui-
denhout, waar ‘opa Philip’ in 1922 vanuit zijn 
woonhuis aan de Anna van Buerenstraat (in 
maart 1945 gebombardeerd) als woning- en hy-
potheekbemiddelaar begon. Na de oorlog zette 
hij het bedrijf voort aan de Regentesselaan en 
in 1964 besloot zijn zoon Wim (senior), die 
de zaak had overgenomen, het kantoor aan de 
Van Boetzelaerlaan 1 te vestigen. Kleinzoon 
Wim staat daar al sinds 1988 aan het roer.
Begin vorige maand luidden Wim, Sandra en 
de zes medewerkers van het makelaarskan-
toor het jubileumjaar samen met burgemees-
ter Jan van Zanen in. Van Zanen gaf een sym-
bolische draai aan het Rad van Fortuin dat in 
het kantoor staat opgesteld. Iedere klant van 
het makelaarskantoor mag dit jaar hetzelfde 
doen, waarbij hij/zij kans maakt op een prijs 

van mede-ondernemers uit het Statenkwartier 
en omgeving. 

Ludieke acties
Ter omlijsting van het eeuwfeest worden er dit 
jaar meer ludieke acties gehouden. Zo mogen 
alle (hoofd)bewoners van een Haagse woning 
met huisnummer 100 zich bij Korff de Gidts 
melden om - na een bewijs van de adresgege-
vens te hebben overlegd – een tablet chocola 
in ontvangst te nemen die speciaal voor het 
jubileum is vervaardigd door banketbakkerij 
Plasman op de ‘Fred’. 
Het kantoor heeft voor dit feestelijke jaar ook 
een toepasselijk goed doel gevonden om aan 
te doneren: het Straatconsulaat Den Haag, dat 
zich inzet voor dak- en thuislozen. 
Meer informatie via www.korffdegidts.nl 

Burgemeester van Zanen met Wim en Sandra Korff de Gidts bij het Rad van Fortuin.

Een eeuw makelaardij Korff de Gidts
Makelaarskantoor Korff de Gidts, gevestigd aan de Van Boetzelaerlaan, maar met 

stevige wortels in de Vogelwijk, viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Wim Korff de 
Gidts, kleinzoon van de oprichter, groeide in de Vogelwijk op en woont met 

zijn vrouw Sandra al sinds jaar en dag aan de Laan van Poot.

foto: Frank van der Burg

https://manage.pressmailings.com/click/?id=47058100&url=221281&signature=Z1jrOWTpISnXq9SLqMdRCWIUoRo
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AANGEBODEN – Kleine klusjes voor oudere wijkgeno-
ten die hulp nodig hebben (bijv. lamp vervangen) tegen 
vergoeding van een kopje koffie. Rob, Patrijslaan 23, 
tel. 06-43 13 4274.

TE HUUR – Overdekte parkeerplaats op afgesloten ter-
rein. Ingang aan het begin van de Laan van Poot naast 
de squashbanen. Huurprijs € 175 p/mnd of minder in-
dien voor langere tijd (+12 mnd). Borg van 1 maand en 
€ 100,- voor de benodigde handzender. Mail jkprinse@
gmail.com of bel 06-510 29 510 voor meer informatie. 

GEZOCHT – Voor de eindmusical van mijn groep 8 ben 
ik op zoek naar oude koffers en reddingsvesten. Mocht 
u iets dergelijks hebben liggen waar u niets meer mee 
doet, dan zou ik dat graag bij u ophalen. U kunt het 
ook afgeven op basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1. 
Verdere informatie bij Pauline, tel. 06-28413530.

OPPAS GEZOCHT – Wij zijn opzoek naar leuke en-
thousiaste oppas voor onze twee jongens van 8 en 6 
jaar. Oppastijd: maandag en donderdag van 15.00 - 
18.30 (in overleg). Graag reactie naar 06-10931603.

PRAKTIJKRUIMTE GEZOCHT – Ik ben begonnen als 
holistisch kindercoach waarin ik kinderen wil begelei-
den om van binnenuit tot bloei te komen. Ik doe dit nu 
nog vanuit huis (Tortellaan) maar ben op zoek naar een 
praktijkruimte in (de omgeving van) de Vogelwijk die ik 
kan huren/delen. Wie weet of heeft zoiets? Rosien van 
Cann-Hinke, tel. 06-18168964.

VAKANTIE OP DE VELUWE – Voor natuurliefhebbers 
verhuren wij onze vrijstaande comfortabele vakantie-
woning op eigen terrein (ruim 6 ha!) aan de rand van 
bos en heide. De centrale ligging, tussen Nunspeet (10 
min.) en Elburg (10 min.) biedt voor elk wat wils. Het 
huis is geschikt voor 2 tot max. 6 personen. Er zijn fiet-
sen aanwezig en éen hond is toegestaan. In het hoog-
seizoen verhuren we vanaf 3 nachten. Meer informatie: 
https://berkenstein.net Voor beschikbaarheid: mail 
naar mhboutkan@planet.nl 

FIETSREPARATIE OP LOCATIE – Sander komt met 
zijn mobiele werkplaats bij u thuis voorrijden om uw 
(elektrische) fiets te repareren of te onderhouden. Bel 
of app van ma. t/m vr. tussen 08.00 - 17.00 uur voor 
een afspraak naar 06-11321136.

OPROEP – Ik ben Taeke, woon in de Vogelwijk en ben 
14 jaar. Ik houd van dieren. Prepareren lijkt me dan ook 
erg leuk om te kunnen. Dus bent of kent u iemand die 
kan prepareren en wilt u of diegene zijn vaardigheden 
delen met mij, app dan naar: 06-84436215 of mail naar 
taekeklaassen@gmail.com

GEZOCHT – Wij - Margot (31), Bernie (35) en Julia (1 
maand) - zijn op zoek naar een fijne familiewoning. Bij 
voorkeur een 2-onder-1-kap- of hoekwoning. Een uitda-
ging in de huidige woningmarkt! De Vogelwijk spreekt 
ons enorm aan door de prachtige huizen, ruimte en lig-
ging. We zijn actieve watersporters. We horen het graag 
als u denkt aan verhuizen of tips heeft. Alvast heel 
veel dank. Tel. 06-30136742 (Margot) of 06-22042417 
(Bernie). E-mail: mehouwers@gmail.com

HUISHOUDELIJKE HULP – Wilt u met een schoon 
huis het voorjaar tegemoet gaan? Bel dan mijn be-
trouwbare hulp Desi. Zij kan daar heel goed voor zor-
gen. Haar nr. is 06-43239349. Voor referenties kunt u 
bellen met 070-3241004.

HUISHOUDELIJKE HULP – Onze huishoudelijke hulp 
heeft nog ruimte voor een ander adres in de Vogelwijk. 
Als u geïnteresseerd bent, laat het dan weten via 06-
48283244.

HULP BIJ FRANSE TAAL – Ik ben een gepensioneerde 
docente Frans (25 jaar bovenbouw Vrije School), heb 
twaalf jaar in Frankrijk gewoond en daar conversatie-
lessen gegeven aan Nederlanders en Engelsen. Graag 
zou ik middelbare scholieren willen helpen met het vak 
Frans en geïnteresseerden helpen bij het zich eigen 
maken van het Frans. 
Belangstelling? Stuur een email naar: ernafroeling@
hotmail.com of bel 06-20531072.

Plaatsingsvoorwaarden               
Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. Aanbevelingen voor huishoudelijke 
hulp mogen wel, maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer 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

             Kwettertjes
 Kleine gratis advertenties over vraag en aanbod, afkomstig van leden van de wijkvereniging
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of 
brand: 112

Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Chiel Lentz. 
Tel. 0900 - 8844 (vraag naar Bureau Segbroek 
Den Haag).
e-mail: chiel.lentz@politie.nl 
Werkdagen: ma, di, do, vr en vaak in weekends.

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@vogelwijkdenhaag.nl

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

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden: Alleen op afspraak 
(via www.denhaag.nl onder ‘Contact’) op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 
16.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 20.00 
uur. Voor paspoorten en rijbewijzen moet u naar 
stadsdeelkantoor Centrum of Escamp. 

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 kunt u contact opnemen 
met een ouderenconsulent via de telefoonnum-
mers 070) 205 24 80 of (070) 205 26 60. 

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (€25 per kwartaal) 
en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 10.00 
uur met (070) 368 50 70.

Telefooncirkel
Via de ouderenconsulent (070 - 205 24 80 of 
070 - 205 26 60) kunnen wijkbewoners ook wor-
den aangesloten bij een ‘telefooncirkel’. Dan 
worden zij dagelijks op vaste tijdstippen gebeld 
om te weten te komen of alles in orde is. 

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  - www.hwwzorg.nl

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

BabZ
Begeleiding, advies en bemiddeling in de thuis-
zorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: (070) 239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl

http://www.denhaag.nl
mailto:instroom@hwwzorg.nl
http://www.hwwzorg.nl
http://www.evitazorg.nl
mailto:info@babzorg.nl
http://www.babzorg.nl
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Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Vacant
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Verkeerscommissie
Stef Tours, Fred van der Burg, Huub Cramer 
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Werkgroep AED Vogelwijk
aedvogelwijk@gmail.com
tel. 06-53414041

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

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

Cultuurcommissie 
Vacant

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

Jeu de boules
Sportveld Laan v. Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, 
tel. 06-83224388, e-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex 
Westduin, Laan van Poot 355A. 
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06-29045258
Willem Korteweg, tel. 06-11928401

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Segbroek College, Klaverstraat
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, 
bridgevogelwijk@gmail.com

Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.(070) 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

Penningmeester
Adam Braithwaite
Nieboerweg 224
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Portefeuille Openbare ruimte
Paul Lohmann
Nieboerweg 228, tel. 06 14355222
e-mail: pag.lohmann@gmail.com

Portefeuille Sociale Wijkzaken 
Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453, 
e-mail: me_schutte@hotmail.com

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

Activiteiten 
& Clubs

Wijkvereniging
De Vogelwijk
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