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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 redactionele 
wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te 
bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het 
bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.
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Van de redactie
Op ongezette tijden, maar in elk geval bij mooi hel-
der weer, fietst ondergetekende graag door de wijk. 
Gewapend met een kleine camera zoek ik dan naar 
mooie straatbeelden voor het redactionele fotoarchief. 
Uit die vijver met kleurrijke vissen worden in de loop 
der tijd sfeerbeelden gezocht die kunnen dienen als om-
slagfoto voor dit blad. Tot twee jaar geleden hanteerden 
we per seizoen één en dezelfde coverplaat, maar sinds 
ons omslag begin 2018 een restyling onderging ter gele-
genheid van ons jubileumjaar, waarin we het eeuwfeest 
van de wijk vierden, steken we elke uitgave in een ander 
jasje. Dit betekent dus dat er per jaar tien verschillende 
omslagfoto’s nodig zijn.
Fietsend door de wijk, af en toe afstappend om een paar 
foto’s te maken, denk ik wel eens: stel je voor dat ik de 
politie op m’n dak krijg omdat een buurtbewoner zo’n 
fotograferende figuur verdacht vindt en daarom 112 
heeft gebeld. Je ziet namelijk wel eens zoiets gebeuren 
in de whatsapp-groepen waarin Vogelwijkers elkaar 
bij wijze van buurtpreventie attenderen op mogelijk 
verdachte zaken. Op zich een prima initiatief – dat er af 
en toe ook voor zorgt dat verloren huisdieren of fietsen 
weer bij de juiste eigenaar terechtkomen – maar ook 
met een riskant randje, want het is al een paar keer 
voorgekomen dat eerbare kranten- of pakketbezorgers 
het stempel ‘verdacht’ kregen opgedrukt. Alert zijn en 
blijven is uitstekend, maar soms wordt er te impulsief 
alarm geslagen terwijl er niks aan de hand is.
Ik memoreerde net al even het 100-jarig bestaan van 
ons ‘dorpje aan zee’. In deze wijkbladeditie komt ook 
een eeuweling voor: wijkbewoonster Nel Wunderink 
vierde op de vierde november haar honderdste verjaar-
dag en we hadden de eer daarover met haar te mogen 
en kunnen praten. Gek idee dat zij al in de wieg lag toen 
de Vogelwijk (waar ze in 1952 kwam wonen) nog maar 
een uit paar woonblokken bestond!
Over huizenblokken gesproken: de traditionele jaar-
lijkse huis-aan-huisbezorging van dit blad (doorgaans 
krijgen alleen de leden van de wijkvereniging het in de 
bus) liep vorige maand helaas niet zo vlot als gehoopt. 
Bezorger Ab van Bruggen deed zoals gewoonlijk z’n 
best, maar raakte halverwege geblesseerd en moest 
enkele dagen rust nemen. Inmiddels heeft hij laten 
weten dat we voor volgend jaar oktober maar een an-
dere bezorger moeten zoeken. Kandidaten kunnen zich 
melden!

 DvR   

Vogelwijk



2      De Vogelwijk . november 2019

Laten we alle hoop varen?
De Italiaanse dichter en filosoof Dante Alighieri 
(1265-1321) is vooral beroemd geworden 
vanwege zijn werk La Divina Commedia. Deze 
‘goddelijke komedie’ die hij schreef in een 
periode van veertien jaar, is een onvoltooid 
meesterwerk waarin Dante alle kennis van zijn 
tijd over filosofie, economie en andere weten-
schappen verwerkte. Hij beschrijft zijn imagi-
naire reis door de drie ‘rijken van het hierna-
maals’: de hel (met het bekende opschrift bij de 
ingangspoort: Laat alle hoop varen, gij die hier 
binnentreedt), de louteringsberg en de hemel. 
Het boek heeft door de jaren heen talloze 
kunstenaars geïnspireerd, van Sandro Botticelli 
tot Eugène Delacroix, van August Rodin tot 
Tangerine Dream.
Aan dit illustere rijtje kan het in onze wijk 
gevestigde Bureau Dégradé sinds kort worden 
toegevoegd. Met zijn PROJECTDANTE zal 
deze theatergroep de komende maanden een 
eigen(tijdse) en, naar eigen zeggen, rauwe 
interpretatie van het klassieke meesterwerk 
voor zijn rekening nemen. Vanaf 19 december 
wordt in de voormalige Appelloods aan de 
Laan van Poot 97 maar liefst twaalf maal het 
eerste gedeelte van deze cyclus opgevoerd: de 
hel. Volgens mij een opvoering die je niet mag 
missen. En bovendien: cultuur op loopafstand!

Avimatinee
Er is overigens nog meer te melden over 
Bureau Dégradé. Het bestuur heeft gemerkt dat 
wijkbewoners graag elkaar willen ontmoeten 
in een ongedwongen setting. Dat bleek wel uit 
de - ondanks het slechte weer - overweldigende 
belangstelling voor het feestweekend van vorig 

jaar ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de wijk. Maar ook de straatfeesten die met 
grote regelmaat worden georganiseerd - zij het 
niet in alle straten - leiden altijd tot enthousi-
aste reacties. Om een verbindend element aan 
het wijkleven toe te voegen, hebben wij daarom 
bedacht om enkele malen per jaar op zon-
dagmiddag in de genoemde theaterloods een 
evenement te organiseren voor al onze leden: 
de Zondag Avimatinee.
De aankleding hiervan zal de ene keer bestaan 
uit enkel hapjes en drank, de andere keer uit 
een theater- of muziekoptreden en weer een 
andere keer uit een lezing. Voor al deze onder-
delen zijn suggesties welkom! De eerste editie 
zal plaatsvinden op zondag 26 januari 2020 
om 16.00 uur. Noteert u deze datum alvast in 
uw agenda? 
De naam Avimatinee is overigens ontleend aan 
de Latijnse naam voor vogel (avis). In andere 
delen van Den Haag wordt onze wijk ook wel 
eens geringschattend aangeduid als ‘Avifauna’. 
Misschien goed om dan maar aan te sluiten bij 
deze geuzennaam. 

Op naar Sint Maarten!
Zoals u enige tijd geleden al heeft kunnen 
lezen, is de Commissie Kinderactiviteiten 
weer op volle sterkte. Op 20 oktober werd al 
een enerverende vossenjacht georganiseerd. 
Op maandag 11 november a.s. tussen 18.00 
en 19.30 uur volgt nog de traditionele Sint-
Maartensviering. Ikzelf zal die avond ook klaar 
zitten met een bak lekkers en een kaars voor 
ons raam. Want zonder brandende kaars voor 
je raam bellen de kinderen met hun lampions 
niet aan en blijf je met je lekkers zitten. Toen 

De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf, 
voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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wij net in de Vogelwijk woonden, wisten wij 
nog niet van die kaars en liepen alle kinderen 
aan onze deur voorbij. Ik heb mij toen dagen-
lang tegoed moeten doen aan Bounty’s, mini-
Marsjes en andere zoetigheid.

Wethouder op bezoek
Ondanks alle toch wel schokkende ontwikke-
lingen aan het Spuiplein - een burgemeester die 
aftreedt en twee voormalige wethouders die 
van ambtsmisdrijven worden verdacht - heeft 
wethouder Robert van Asten, die tevens ‘stads-
deelwethouder’ van Segbroek is, tijd gevonden 
om onze wijk binnenkort met een bezoek te 
vereren. Op zondag 17 november komt hij 

langs voor een informatieve fietstocht. Wij kun-
nen hem dan informeren over dingen die goed 
gaan in de wijk, maar ook over andere aange-
legenheden die wellicht extra aandacht van 
de gemeente behoeven. Bij dat laatste denk ik 
bijvoorbeeld aan de huidige onveilige verkeers-
situatie op het eerste gedeelte van de Sportlaan 
en de (fiets)ervaringen met de nieuwe roton-
des verderop. Als u nog andere punten hebt die 
wij moeten meenemen, of zelf graag wilt mee 
fietsen, dan hoor ik dat graag.
  
Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging
(ook namens medebestuursleden Marcella Putter, 
Hans van Nieuwkerk en Dick Nell)  

De grondwatercommissie van wijkvereniging De 
Vogelwijk heeft op 11 oktober in een brief aan waar-
nemend burgemeester Remkes en de leden van 
de Haagse gemeenteraad aangedrongen op een 
onafhankelijk juridisch onderzoek met betrekking 
tot het voorkomen en bestrijden van grondwater-
overlast. De commissie had het afgelopen voorjaar 
haar hoop gevestigd op (toenmalig) wethouder 
Richard de Mos, met wie zij een onderhoud hadden 
gehad over mogelijke maatregelen om grondwa-
teroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Tot die 
maatregelen behoorde onder meer het verlagen 
van de overstortdrempels van de ondergrondse 
opvangbassins voor regenwater in de wijk. Ook zou 
volgens de commissie het waterpeil van de Haagse 
Beek moeten worden verlaagd.
In september kreeg de commissie een gemeente-
lijke brief waarin genoemde maatregelen werden 
afgewezen en waarin tevens stond dat het primair 
de verantwoordelijkheid van huizenbezitters is om 
hun kelder droog te maken of te houden. Verder 
werd gesteld dat er geen bewezen rechtstreeks 
verband is tussen natte kelders en de ondergrondse 
opvang- en infiltratiebassins. Uitgangspunt voor 
de gemeente blijft de Haagse beleidsregel dat de 
gemeente pas tegen grondwateroverlast in actie 
komt als het water structureel hoger staat dan 
70 centimeter onder het maaiveld. De brief was 

weliswaar ondertekend door De Mos, maar volgens 
de grondwatercommissie waren het louter teksten 
die uit de (bekende) koker van de gemeentelijke 
afdeling Riolering kwamen.

Onwettig handelen
Volgens de commissie is genoemde beleidsregel 
in strijd met de Waterwet (artikel 3.6, eerste lid) 
waarin staat dat gemeenten maatregelen hebben 
te nemen om structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming (zoals ‘wonen’) zo veel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. Door zich niet aan deze 
wet te houden zou dus het gehele college van B en 
W én de gemeenteraad onwettig handelen, aldus 
de commissie. Om verdere discussies daarover te 
voorkomen, moet volgens de commissie maar eens 
een onafhankelijk juridisch advies worden ingewon-
nen teneinde te kunnen concluderen wie gelijk 
heeft.
Op 25 oktober heeft de commissie ook nog een 
brief aan wethouder Robert van Asten geschreven 
waarin erop wordt aangedrongen spoedig zogehe-
ten stresstesten te laten uitvoeren om vast te stellen 
of Den Haag bestand is tegen de gevolgen van de 
klimaatveranderingen. Volgens afspraken met het 
Rijk zou elke gemeente nog vóór 2020 dergelijke 
tests moeten afleggen.

Grondwatercommissie uit de wijk wil juridisch onderzoek
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Precies een maand voor haar eeuwfeest gleed 
er bij mevrouw Wunderink een brief van de 
gemeente Den Haag in de brievenbus. Daarin 
stond dat burgemeester Pauline Krikke op 
de heuglijke dag de honderdjarige graag 
zou willen feliciteren. De jarige mocht zelf 
aangeven op welke manier: met een bezoekje 
bijvoorbeeld of alleen via een boeket bloemen. 
,,O nee hoor, ze hoeft niet bij me over de vloer 

te komen. Dat wil ik niet’’, was Nels eerste 
reactie. Luttele dagen later kreeg ze van 
haar omgeving te horen dat Pauline Krikke 
haar ambt had neergelegd. Nels reactie: ,,Is 
dat waar? Hebben we geen burgemeester 
meer? Nou, dan is het probleem vanzelf 
opgelost.’’ Uiteindelijk stond er op haar 
verjaardag namens de gemeente alleen een 
bloemenbezorger op de stoep. 

Oudste lid wijkvereniging Vogelwijk
passeert leeftijdsgrens van 100 jaar
Door Dick van Rietschoten 

Op 4 november gonsde er feestgedruis over het Fazantplein en omstreken. Nel Wunderink, de 
oudste wijkbewoner en tevens het oudste lid van de wijkvereniging, vierde haar honderdste 
verjaardag, samen met kinderen en kleinkinderen, hun aanhang natuurlijk en niet te vergeten 
de achterkleinkinderen. Voor sommige familieleden was er slechts een korte trip nodig om de 
jarige te komen feliciteren, want twee zonen en een dochter (Roelof, Arthur en Daniëlle) wonen 
ook in de Vogelwijk. De oudste zoon Erik en zijn Amerikaanse vrouw moesten echter vanuit het 
hoge noorden afreizen.

Mevrouw Nel Wunderink (links) 
met haar vriendin Loes Meijer
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Eindhoven
Nel Wunderink werd als Petronella Serton 
op 4 november 1919 geboren in Eindhoven. 
Auto’s waren er nog nauwelijks, vliegtuigen 
nog veel minder. Een maand eerder was de 
KLM opgericht, maar de eerste vlucht van dit 
bedrijf vond pas plaats toen de kleine Nel al 
kon kruipen. Kranten en tijdschriften vormden 
in die tijd nog de belangrijkste communicatie-
kanalen. Radio was een vrijwel onbekend fe-
nomeen en televisie deed ruim dertig jaar later 
pas zijn intrede in de samenleving. De vader 
van Nel werkte bij Philips, de Eindhovense 
gloeilampenfabriek die in de navolgende jaren 
in ons land een hoofdrol zou spelen bij de 
ontwikkeling van radio en tv.
,,Omdat m’n vader een goede baan had en niet 
getroffen werd door de werkloosheidsgolf van 
de jaren dertig, heb ik een onbezorgde jeugd 
gehad, in redelijke welstand’’, vertelt Nel. ,,Ik 
was trouwens echt een wildebras, meer jon-
gens- dan meisjesachtig zeiden ze destijds. Dat 
bleek ook als ik weer eens mooie kleren aan 
mocht die van m’n oudste zus waren geweest. 
Die kleren waren meestal in no time kapot. 
Toen ik wat ouder werd, kon ik m’n energie 
goed kwijt in de hockeyclub waar ik lid van 
was geworden.’’

Per boot naar Indië 
,,Via mijn vader leerde ik na m’n hbs-opleiding 
mijn latere man Ko kennen. Hij was als jonge 
ingenieur bij Philips komen werken. In 1939 
kreeg Ko de kans om in overheidsdienst te 
gaan werken in Nederlands Indië, in Bandung 
op Java. We trouwden en stapten kort daarna 
op de boot. Het werd een prachtige huwe-
lijksreis, dat kun je je wel voorstellen! Ik was 
nog maar negentien, maar op de boot en later 
in Bandung was ik voor iedereen ‘mevrouw’. 
Alles bij elkaar was het een indrukwekkende 
ervaring, die ik me nog heel goed herinner, 
net als het nieuws dat de Duitsers Nederland 
waren binnengevallen. We kregen trouwens 
maar mondjesmaat te horen wat zich in 

Nederland allemaal afspeelde. Af en toe een 
brief en soms een telefoongesprek à la Hallo 
Bandung.’’
Even indrukwekkend maar verre van aange-
naam was de bezetting van Indië door Japan. 
,,Ko en ik kwamen allebei, gescheiden van 
elkaar, in een Jappenkamp terecht. Ik zat in 
het vrouwenkamp Lampersari in Semarang. 
Daar heb ik veel ellende gezien en ook honger 
geleden, maar vooral dankzij m’n nog jonge 
leeftijd en doordat ik geen kinderen had, was 
het voor mij draaglijk. Ik moest wel geregeld 
dwangarbeid verrichten, zoals akkers omspit-
ten.’’

Terug naar Nederland
,,Als door een wonder hebben Ko en ik elkaar 
na de overgave van de Japanners in 1945 
weer gevonden, waarna we nog ruim een 
jaar op Java zijn gebleven. Door het streven 
van de Indonesiërs naar onafhankelijkheid 
werd het voor Nederlanders steeds moeilij-
ker en riskanter om er te blijven. Toen we 
weer in Nederland aankwamen, konden we 
in eerste instantie voorlopig bij mijn ouders 
in Eindhoven inwonen. Later kregen we een 
eigen huis en in 1952 verhuisden we met onze 
jonge kinderen hier naartoe. En nu woon ik 
hier dus nog steeds...’’

Even wachten alstublieft, want nu gaat u wel 
erg snel. Waarom kwam u met uw gezin naar 
Den Haag? 

,,Ah, is dat een strikvraag? Nee hoor, ik maak 
een grapje. U wilt dus weten wat ik in Den 
Haag kwam doen? Nou, het ging niet zozeer 
om mij, maar om mijn man. Die werd directeur 
van de apparatenfabriek Duiker in Rijswijk, die 
onder meer cv-ketels maakte. Daarom moes-
ten we wel naar deze omgeving verhuizen. 
We hadden enorm geluk dat we ondanks de 
woningnood dit huis aan de Fitislaan konden 
bemachtigen.’’
,,De kinderen gingen allemaal naar de 

Mevrouw Nel Wunderink (links) 
met haar vriendin Loes Meijer
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Nutsschool aan de Laan van Poot en ik had het 
hier al gauw prima naar m’n zin. In Eindhoven 
had ik al paardrijden geleerd en hier kon 
ik geregeld op een paard tochtjes door de 
duinen maken. Later ging ik ook golfen, op 
Ockenburgh. Dat heb ik nog tot op hoge leeftijd 
gedaan, nou ja, tot ik in de zeventig was. Nu 
ik al aan de honderd zit, was dat natuurlijk 
achteraf gezien helemaal nog niet zo’n hoge 
leeftijd, haha!’’
,,Toen we hier al een poosje woonden, wilde ik 
ook graag een eigen auto, liefst een sportieve 
wagen. Dat werd een Austin Healey, met een 
dak dat open kon. Zo ging ik ’s zomers lekker 
met wapperende haren de weg op. Ik denk dat 
ik de liefde voor dat openluchtgevoel aan onze 
Indische tijd heb overgehouden. In de jaren 
zeventig is m’n zoon Roelof, die altijd al veel 
belangstelling voor auto’s had, een paar jaar 
autocoureur geweest, maar daar had ik niks 
mee. Ik ben één keer op zo’n racebaan naar ‘m 
wezen kijken, in Zandvoort geloof ik, maar ik 
stond doodsangsten uit en wilde het daarna 
nooit meer zien.’’
Franse les
Op de vraag of de familie Wunderink altijd 
lid van de wijkvereniging is geweest, laat Nel 
een langgerekt ,,natúúúrlijk” horen. ,,En ik 
ben het nog steeds. M’n kinderen hebben in 
hun jeugd aan allerlei kinderactiviteiten in de 
wijk meegedaan. Ik zie de jaarlijkse optocht op 
Koninginnedag nog voor me, met zo’n drum-
band voorop. Zelf heb ik via de wijkvereniging 
veel gebridged. In de jaren zestig of zeventig, 
dat weet ik niet meer zo goed, heb ik ook 
een poosje in het wijkblad geadverteerd met 
conversatielessen Frans. Ik was vrij goed in 
Frans en het leek me wel leuk om een clubje op 
te richten waarin we al lerend onderling Frans 
spraken, gewoon hier bij mij thuis. Ik vroeg er 
geen geld voor hoor, het was louter ‘liefdewerk 
oud papier’. Later heb ik ook de eerste Haagse 
vrouwenafdeling van de Lions Club opgericht. 
Tot dan toe was dat een mannenbolwerk.’’

Leesmens
In 2007 overleed Nels echtgenoot Ko op 
93-jarige leeftijd. ,,We hebben dus nog 
lang van elkaar kunnen genieten’’, stelt Nel 
dankbaar vast terwijl haar kleine witte West 
Highland-terriër Robbie in de huiskamer om 
haar heen scharrelt. ,,Ik ben nu dus twaalf 
jaar alleenstaand, maar ik ben blij dat ik met 
enige thuishulp nog zelfstandig kan wonen. 
Eenzaam voel ik me zeker niet. Ik heb genoeg 
aanloop, van mijn vriendin en voormalige 
buurvrouw Loes Meijer bijvoorbeeld, die vaak 
boodschappen voor me doet, en van m’n kin-
deren die lekker dichtbij wonen. Ik verveel me 
ook niet hoor. Nee, een computer heb ik niet. 
Die ontwikkeling heb ik aan me voorbij laten 
gaan en ik heb ook nooit de ambitie gehad er 
iets mee te willen. Maar ik ben een ouderwets 
leesmens, dus ik verslind nog steeds boeken 
en de krant en de Margriet. Soms met een lek-
ker wijntje erbij. En af en toe zet ik de tv aan. 
Je begrijpt het al: ik wil hier niet weg.’’
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Stikstof
,,Maandenlang heb ik m’n hart vastgehouden’’, 
erkent Irene van Geest, die de toekomstige 
eerste bewonersgroep van Hellasduin verte-
genwoordigt. ,,Toen de Raad van State eind 
mei de uitspraak deed dat de bestrijding van 
stikstofuitstoot moet worden verbeterd, vooral 
waar het gaat om bouwprojecten bij natuur-
gebieden, dacht ik direct: misschien horen wij 
ook wel bij al die duizenden bouwactiviteiten 
die nu worden lamgelegd. Ik was doodsbang 
dat het die kant op zou gaan. Je begrijpt dus 
dat ik, net als onze architect Harry Abels, 
een ontzettend diepe zucht van verlichting 

slaakte toen duidelijk werd dat we zonder al 
te veel tijdverlies met de uitvoering van ons 
plan kunnen doorgaan. Er was trouwens nog 
meer reden voor een feestelijk gevoel, want 
sinds begin oktober zijn alle 42 appartementen 
verkocht. Voor ongeveer een derde bestaat het 
bestand van de intekenaars uit mensen die 
nu ook al in de Vogelwijk wonen. Daarnaast 
zijn er aardig wat kopers die een band met 
de wijk hebben doordat ze er vroeger hebben 
gewoond of er zijn opgegroeid.’’
,,Dat we nu de alomvattende bouw- en omge-
vingsvergunning binnen hebben, is te danken 
aan het feit dat Hellasduin een hartstikke 

Hellasduin kan vanaf februari in 
twee jaar realiteit worden
Door Dick van Rietschoten

De gemeente heeft het licht op groen gezet voor de bouw van het appartementencomplex Hellas-
duin aan de Laan van Poot, ter hoogte van de Tortellaan. Begin deze maand kreeg Irene van Geest, 
voorzitter van de ‘Kopersvereniging Hellasduin’, van de gemeente te horen dat de vereiste vergunning 
zal worden verleend. Ondanks het feit dat het luxe complex met in totaal 42 appartementen dicht 
tegen het beschermd natuurgebied Westduinpark komt te liggen, behoeven er geen extra maatrege-
len te worden genomen ter vermindering of compensatie van de stikstofproductie. De daadwerkelijke 
bouwwerkzaamheden op het terrein waar tot anderhalf jaar geleden de sportacademie HALO stond, 
zullen in februari beginnen.
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milieuvriendelijk geheel wordt, met goed ge-
isoleerde wooneenheden, huishoudens zonder 
gas en gedeeltelijke gebruikmaking van zonne-
energie. Vergelijk dat eens met wat er op die 
plek stond. Het HALO-gebouw was vele malen 
milieuvervuilender dan wij ooit zullen zijn.’’ 

Bouwbedrijf 
Het zogeheten CPO-project Hellasduin, waar-
voor drie jaar geleden de kiem werd gelegd, 
kan dus toch binnen afzienbare tijd realiteit 
worden. CPO staat voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap. Dit wil zeggen dat een 
initiatiefgroep van toekomstige bewoners met 
een zelfgekozen architect een woningbouwplan 
opstelt en ook verder alles zelf regelt, inclusief 
de financiën en het overleg met omwonenden 
en de gemeente.
,,We hebben het afgelopen voorjaar uit diverse 
offertes een bouwbedrijf gekozen dat de 
klus moet gaan klaren: De Bolton Groep uit 
Woerden’’, aldus Irene. ,,Het is een heel dege-
lijke onderneming, waar we veel vertrouwen in 
hebben, temeer doordat ze daar al vaker met 
het bijltje van CPO-projecten hebben gehakt.’’

Een aantal maanden later dan gepland zullen 
de bouwwerkzaamheden naar verwachting in 
februari aanstaande van start kunnen gaan. ,,Er 
wordt begonnen met de parkeerkelder en een 
schacht voor de autolift die daarbij wordt aan-
gebracht. Geen draaiende op- en afrit dus, maar 
een liftsysteem! Twee liften zelfs, weggewerkt 
in een gebouwtje dat met groen zal worden 
overdekt. Dat doet Bolton overigens niet zelf, 
wat dat karwei is uitbesteed aan een gespeciali-
seerde bouwer van parkeergarages.’’
Als dat allemaal gladjes verloopt, kan Bolton 
volgens Irene in mei aan de slag met de opbouw 
van het tweedelige wooncomplex. Daarbij doet 
het Woerdense bedrijf heel veel zelf. ,,Ze heb-
ben voor diverse aspecten van de bouw eigen 
mensen in dienst en werken verder met onder-
aannemers met wie ze al jaren een vaste relatie 
hebben.’’
Welstandscommissie
Vorig jaar nog rekenden Irene en haar mede-
bestuurders van het Hellasduin-collectief erop 
dat de bouwwerkzaamheden in deze herfst 
van start zouden kunnen gaan. De vertraging 
in de planning is overigens niet alleen te wijten 
aan de onzekerheid met betrekking tot de 
stikstofperikelen. ,,We hebben ook veel tijd 
gestoken in overleg met omwonenden en met de 
gemeente en ook in zaken als het zoeken naar 
een bouwonderneming en een bedrijf voor het 
ontwerpen van de gemeenschappelijke tuin’’, 
zegt Irene. ,,Daar kwam nog bij dat de gemeen-
telijke Welstandscommissie dit jaar een paar 
kritische geluiden over het ontwerp had laten 
horen. Geen ernstige dingen weliswaar, maar 
het kostte toch wel tijd om daarover te praten en 
het één en ander recht te breien.’’

Nieuwe Haagse School
,,Voorbeelden? Oké. De commissie vond 
bijvoorbeeld de gekozen baksteen iets te rood in 
vergelijking met de omringende bebouwing. We 
hebben nu een type steen dat wat meer bruin-
rood is. Ook was er bezwaar geuit tegen venti-
latieopeningen in de bronskleurige aluminium Irene van Geest bij het bouwbord
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kozijnprofielen. Hoewel het haast niet opviel, 
vond men het niet mooi staan. Nou vooruit dan 
maar, zeiden we, dan doen we het anders, maar 
dat werkt wel kostenverhogend. Maar ja, aan 
dat prijskaartje heeft de Welstandcommissie 
natuurlijk geen boodschap. Nu worden de be-
luchtingsgaten verwerkt in de spouwmuren.’’
,,Toen uiteindelijk in oktober alles echt he-
lemaal in orde leek, kregen we opeens van 
gemeentelijke kant te horen dat er nog een paar 
kleine aanpassingen in de bouwtekeningen 
moesten worden aangebracht. Weer een paar 
weken vertraging in het proces. Maar uiteinde-
lijk is iedereen het er nu wel over eens dat hier 
een fraaie moderne variant van de architectuur-
stijl van de Nieuwe Haagse School zal verrijzen. 
Ik denk dat het hele complex in het voorjaar van 
2022 kan worden opgeleverd. Dan hoeft alleen 
nog maar de groene aankleding te worden 
gedaan. Daarvoor hebben we nu al afspraken 
gemaakt met het bedrijf House of Green, dat 
heel chic aan het Noordeinde is gevestigd.’’

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 
11 november 

Sint Maarten. Kinderen 
trekken met lampionnen 
langs huizen waar een kaars 
brandt. Daar mogen ze 
aanbellen voor wat lekkers. 
Verzamelen 18.00 uur op 
het Mezenpleintje, op de 
Sijzenlaan bij nr. 13 en bij de 
Nutsschool aan de Laan van 
Poot.

Zondag 
17 november 

12.00 uur Werkbezoek aan de 
Vogelwijk (per fiets) van wet-
houder Robert van Asten. Wie 
mee wil fietsen, is welkom. 
Verzamelen om 12.00 uur bij 
de theaterloods aan de Laan 
van Poot.  

Maandag 
18 november 

10.30 – 12.00 uur: 
HoutrustKoffie, een onge-
dwongen ontmoeting van 
wijkgenoten in het paviljoen 
van Tennispark Houtrust. Elke 
wijkbewoner is welkom.

Maandag 
25 november 

17.30 uur: Borrel en driegan-
genmenu van De Vrije Vogels, 
een gezellige groep wijkbe-
woners waarbij iedereen kan 
aanschuiven. Vandaag komt 
men bijeen in het clubhuis 
van voetbalvereniging Quick. 
Aanmeldingen en nadere 
informatie bij Hedy de Munk 
via hmdemunk@gmail.com

Maandag 
2 december 

10.30 – 12.30 uur: 
Koffieochtend voor 
Vogelwijkbewoners bij Trudy 
Oosterheert, Spreeuwenlaan 
27. Trudy showt en verkoopt 
haar collectie kerstartikelen.

Zondag 
26 januari 

16.00 uur: AviMatinee, 
Vogelwijkborrel en tevens 
nieuwjaarsbijeenkomst in 
theaterloods Dégradé aan 
de Laan van Poot bij de 
Nachtegaallaan.  

Ook het woningbouwproject De 12 Pauwen aan de 
Sportlaan, op de plek waar de Sacramentskerk stond, 
ondervindt geen problemen door aangescherpte stikstofre-
gels. Al bruist het er nog niet dagelijks van de activiteiten, 
toch is er de afgelopen maanden veel gebeurd. De voorbe-
reidingen voor het aanleggen van de warmtepompinstalla-
ties ten behoeve van de (gasloze) woningen namen veel tijd 
in beslag. De kruipruimten met alle benodigde leidingen 
en aansluitingen zijn nu klaar. Deze maand worden de 
vloeren voor de begane grond aangebracht en in januari 
arriveren de casco-elementen voor de muren. De twaalf 
woningen, elk met een eigen bovengrondse garage/ber-
ging, worden naar verwachting begin 2021 opgeleverd.
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Door Madelon Kranenburg

Op het Zuiderstrand wordt dezer dagen met 
man en macht gewerkt om de strandtenten af 
te breken en de segmenten ervan in containers 
op te slaan tot het voorjaar zich weer aandient. 
De eigenaren van de horecagelegenheden aan 
zee hebben na maanden van stressvol hollen 
en vliegen eindelijk tijd voor een adempauze. 
Op de laatste zomerse dag van het seizoen 
spreken we Sabrina van der Vloed, die samen 
met haar man Wilfred van Leeuwen eigenaar is 
van strandpaviljoen De Kwartel en sinds medio 
oktober ook van de naastgelegen geelkleurige 
buurman De Fuut. Sabrina is druk, druk, druk. 
Als een bezige bij loopt ze over het terras 
met borden, bloemen en glazen. ,,Het gaat 
hier altijd door”, zegt ze opgewekt, terwijl ze  
aanschuift voor het gesprek. ,,Dit is ons leven 
en we genieten ervan. Bovendien hebben we 
een prima seizoen achter de rug.’’

Partijen 
Sabrina en Wilfred, voormalig voetbaltrainer 
bij onder andere Sparta, ADO en Rijnsburgse 
Boys, hebben De Kwartel nu twee jaar onder 
hun hoede. ,,Acht maanden zijn we hier op 
het strand te vinden, van zonsopgang tot 
zonsondergang’’, zegt de eigenares. ,,Vaak sla-
pen we in die periode achter de zaak, in een 
aangebouwde container. Zo kunnen we een 
oogje in het zeil houden en het is ook prak-
tisch, want onze zoon, die nu tien is, kan dan 
gewoon op tijd naar bed.” Wilfred en Sabrina 
runnen de zaak overigens niet alleen. ,,We 
hebben een fantastisch team. De onderlinge 
sfeer is goed en we zorgen goed voor onze 
mensen”, aldus Sabrina.
Alleen al de drukte van het moment bewijst 
dat je een etablissement als dit onmogelijk 
met z’n tweeën kunt behappen. ,,Vandaag 
hebben we hier acht partijen’’, zegt Sabrina. 
,,Maar de gewone bezoeker merkt daar niets 
van. We gaan nooit dicht voor een feest. Het 
restaurant en het terras zijn voor ons heel 
belangrijk.” 
Het medewerkersteam werkt verspreid over 
de dag, want in het seizoen is De Kwartel da-
gelijks vanaf 9:00 uur geopend en de laatste 
gasten vertrekken meestal pas rond 23:30 
uur.  

Restaurant aan zee
De Kwartel is veel meer dan zomaar een 
strandtent. ,,Het is een restaurant aan zee’’, 
zegt Sabrina stralend. ,,Volgend jaar is onze 
chef-kok Sam Farghali dertig jaar aan De 
Kwartel verbonden. En ik kan rustig zeggen: 
hij ís de kaart. De Kwartel is geen standaard 
strandpaviljoen. Je kunt bij ons echt dineren. 

In een strandtent kan veel meer 
dan enkel relaxen of feestvieren
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Op de kaart staan biologische gerechten en 
biologische wijnen. We zijn ook Green Key Gold 
gecertificeerd, het internationale keurmerk 
voor duurzame bedrijven in de recreatie- en 
vrijetijdsbranche. Dat is voor ons een heel 
belangrijke erkenning. Hier staan we voor.”
Het strandpaviljoen in de achtertuin van de 
Vogelwijk heeft net als het verderop gelegen 
paviljoen De Staat een eigen sommelier. ,,Jan 
Willem van Holten weet bij ons alles van wijn”, 
aldus Sabrina. Met meer dan 150 wijnen op 
fles, waaronder biologische, kan De Kwartel 
met recht ook een ‘wijnbar aan zee’ worden 
genoemd.

Rouw en trouw
In De Kwartel kan tussen eind maart en eind 
oktober niet alleen getrouwd en gefeest 
worden. Minder bekend is dat een deel van 
de locatie ook kan worden afgehuurd voor 
een uitvaart. Sabrina over deze bijzondere 
faciliteit: ,,Het denken over een uitvaart is ver-
anderd, vooral als het gaat over wat er na de 
plechtigheid gebeurt. Het is al lang niet meer 
alleen een kopje koffie en plakje cake in het 
uitvaartcentrum. Mensen reserveren bij ons 
een ruimte om samen te komen na afloop van 
het afscheid van een overledene. Ze komen 
dan vanuit het uitvaartcentrum hierheen voor 
bijvoorbeeld een lunch of een borrel. Maar een 
complete afscheidsceremonie hebben we ook 
al meegemaakt, ook al is zoiets uitzonderlijk. 
Het is in elk geval mogelijk. Als de vraag komt, 
hebben wij eigen vervoermiddelen tot onze 
beschikking voor het vervoer van de nabe-
staanden en de kist, want rouwauto’s kunnen 
niet over het duinpad rijden.”
Sabrina herinnert zich dat het ook is voorgeko-
men dat de kist op verzoek van de overledene 
achter een fiets over het duinpad naar De 
Kwartel is vervoerd.  ,,Deze meneer had altijd 
in dit duingebied gefietst en gewandeld en dit 
was zijn laatste wens.”  
,,In het geval van een complete uitvaart 
maken we er in overleg met de nabestaanden 

en de uitvaartonderneming altijd een mooie 
plechtigheid van. We hebben hier een deel van 
het terras dat kan worden afgeschermd van 
de overige gasten. In die doorgaans overkapte 
ruimte met zeezicht kan in stijl afscheid geno-
men worden van een dierbare.”

De Fuut
Op het moment van ons gesprek zingt het 
al enige tijd rond dat Sabrina en Wilfred het 
belendende strandpaviljoen De Fuut hebben 
overgenomen. De dag waarop ze de sleutel 
krijgen is niet ver meer. Vanaf dat moment 
mag het duo zich officieel de nieuwe eigenaar 
van dit befaamde etablissement noemen. 
Speerpunt van De Fuut was altijd de culturele 
programmering, met onder meer theater-
stukken en jazzconcerten. ,,Dat zal ook in de 
toekomst niet veranderen”, verzekert Sabrina. 
,,We hebben al contacten gelegd voor culturele 
activiteiten in het volgende seizoen. Misschien 
komt kunstenaar Theo Jansen met zijn 
strandbeesten ook weer terug, maar hierover 
zijn we nog met hem in overleg. Wel staat nu 
al vast dat De Fuut vanaf komend seizoen ook 
overdag geopend zal zijn.”
Veel nieuwe uitdagingen dus vanaf het laatste 
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weekend in maart 2020, als de strandpavil-
joens na de winterperiode weer opengaan. 
Sabrina: ,,We zouden graag het hele jaar rond 
open zijn, maar dat verzoek is onlangs door 
de gemeente afgewezen met als argument dat 
we gevestigd zijn in een Natura2000-gebied. 
De omringende natuur moet de kans krijgen 
tot rust te komen. Wel hebben we de toestem-
ming binnen voor een afrit naast de houten 
trap. Daardoor zijn we volgend jaar beter 
bereikbaar voor hulpdiensten, mindervaliden 
en ouders met kinderwagens.”

Ander ritme
Hoewel het eind van het strandseizoen nabij 
is, hebben Sabrina en Wilfred voorlopig 
nog geen rust. ,,Als we hier de deuren op 25 
oktober sluiten, begint de afbouw. Alle losse 
elementen van het paviljoen worden opgesla-
gen in zeventien zeecontainers, die tot begin 
maart worden gestald in Poeldijk.”
Het gezin trekt zich vervolgens terug in hun 
huis in de Vruchtenbuurt. ,,Het is dan altijd 
lastig om weer je draai te vinden”, weet 
Sabrina. ,,Op het strand is er sprake van een 
totaal ander leven en ritme. En dan opeens 
hebben we bijvoorbeeld weer een vrij week-
end.” Maar het werk houdt ook gedurende de 
wintermaanden nooit op. ,,Wij zijn het hele 
jaar door bereikbaar, dus de aanvragen voor 
partijen blijven binnenkomen. Bovendien 
wordt in november en december de boekhou-
ding afgerond en is er tijd voor de planning 
van het onderhoud en de aankleding van de 
zaak. We willen bijvoorbeeld volgend jaar 
nieuwe windschermen. En als de feestdagen 
van december achter de rug zijn, gaan we 
samen met onze chef-kok weer een nieuwe 
menukaart opstellen.” Toch is er tussen dat 
alles door wel enige tijd voor echte rust want 
voor het eerst in lange tijd is er een vakantie 
ingepland. ,,Daar kijken we erg naar uit!”, 
zegt Sabrina, alvorens ze weer naar de bar 
snelt om haar gasten van dienst te kunnen 
zijn.

Op zoek naar 
de vossen

Tientallen kinderen, al dan niet 
begeleid door moeder of vader, 
genoten op zondagmiddag 20 
oktober van de vossenjacht 
door de wijk, met verve 
georganiseerd door de 
Commissie Kinderactiviteiten. 

De opkomst viel helaas wat 
tegen omdat veel gezinnen 
vanwege de herfstvakantie 
elders hun vertier hadden 
gezocht. Gelukkig bleef het na 
dagen van regenval die middag 
droog, hoewel de lucht er af en 
toe behoorlijk dreigend uitzag. 
Voor de speurders was het 
geen onmogelijke opgave de 
vossen te ‘spotten’. 
De meest spectaculaire was de 
Chinees uitgedoste heer die 
op een grasveldje de bekende 
vloeiende bewegingen van Tai 
Chi of Qigong stond te maken. 

Marjet Steenhuisen maakte van 
de jacht bijgaande serie foto’s. 
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Maandag 11-11: 
Sint Maarten
In de vooravond van maandag 11 
november wordt in de Vogelwijk 
traditiegetrouw weer het kinderfeest 
van Sint Maarten gevierd. Kinderen 
in de basisschoolleeftijd lopen met 
lampionnen zingend door de wijk. 
Bij alle huizen waar duidelijk zichtbaar 
een kaars voor het raam brandt, mogen 
ze aanbellen om een lekkernij te 
ontvangen. 

Bij dezen een oproep aan de wijk-
bewoners: houd deze traditie hoog, 
sla wat snoep in en doe mee! 

De lampionnentocht begint om 18.00 
uur op drie plekken in de wijk: op het 
Mezenpleintje bij bakkerij Driessen, op 
de Sijzenlaan ter hoogte van nummer 
13 en bij de Nutsschool aan de Laan 
van Poot. 
Op alle drie de locaties delen leden 
van de Commissie Kinderactiviteiten 
oliebollen uit die uiteraard weer door 
bakker Victor Driessen en zijn mede-
werkers zijn gemaakt. 



18      De Vogelwijk . november 2019

Wie is José Zwager?
,,Ik ben de 42-jarige dochter van een han-
delaar in ijzerwaren en gereedschappen en 
woon samen met mijn 9-jarige zoon in de 
Heesterbuurt, vlak bij de Laan van Eik en 
Duinen. Ik heb een hobby die je niet direct 
verwacht van iemand die werkzaam is in de 
ijzerhandelbranche: stijldansen. Samen met 
mijn danspartner geef ik zelfs zo nu en dan 
dansdemonstraties. Niet als professionals, 

maar als ‘social’ dansers, zoals we dat noemen. 
We doen dit puur uit passie voor het dansen 
en de mensen waarvoor we dansen. In novem-
ber geven we bijvoorbeeld een demonstratie 
Weense Wals.”
 
Heb je een opleiding gevolgd die past bij het 
werk dat je nu doet?
,,Nee helemaal niet. Ik had namelijk totaal niet 
de ambitie om onderdeel uit te maken van het 

Zwager IJzerhandel BV binnenkort gerund door derde generatie

Twee vrouwen binnenkort aan het 
roer van oer-Haags bedrijf 
Door Ria Luitjes

De naam José Zwager herkennen wij wellicht niet direct. Wel kennen wij allemaal de naam Zwager 
IJzerhandel, de winkel net over de grens van onze wijk in de Sneeuwklokjestraat. Een bedrijf waar 
de derde generatie binnen nu en enkele jaren definitief het stokje overneemt van de tweede. Zodra 
dat gebeurt staan er twee zussen aan het roer van dit bijzondere bedrijf, dat volgend jaar 75 jaar 
bestaat en al vele jaren een trouwe volger van en adverteerder in ons wijkblad is. In een gesprek 
met José maken we nader kennis met deze familie.

José Zwager bij het meest verkochte artikel aan particulieren: deur- en raambeslag 



De Vogelwijk . november 2019      19

familiebedrijf, laat staan te gaan werken voor 
mijn vader. Na de Johanna Westermanschool, 
de laatste meisjes-mavo in Nederland, die 
overigens niet meer bestaat, heb ik de oplei-
ding Sociaal-Pedagogisch Werk (SPW) gedaan 
en daarna heb ik een baan gevonden in de 
kinderopvang. Vervolgens heb ik twee jaar bij 
ABN AMRO als kas-baliemedewerker gewerkt. 
In 2002 ben ik toch in de zaak terechtgekomen. 
Het oorspronkelijke idee was om het maximaal 
een halfjaar te doen, maar zoals je ziet: ik ben 
nooit meer weggegaan.”

Jullie bedrijf staat net over de grens van de 
Vogelwijk. Wat is je band met die wijk? 
,,Mijn zoon heeft op de Parkietschool gezeten, 
dus ik ken verschillende ouders in de wijk. 
Daarnaast komen er veel bewoners bij ons in 
de winkel. De meeste klanten zien mij niet 
persoonlijk omdat ik het merendeel van de 
dag doorbreng op kantoor, achter de winkel. 
Soms komen klanten wel even gedag zeggen 

of een praatje maken. Op de actiedagen die wij 
organiseren, sta ik als gastvrouw in de win-
kel en dan spreek ik veel mensen, ook uit de 
Vogelwijk.”

Hoe is de rolverdeling binnen jullie bedrijf?
,,Mijn vader, Niek Zwager, is directeur. Mijn 
moeder is de boekhouder. Mijn zus is verant-
woordelijk voor de in- en verkoop en ik onder 
andere voor de marketing. Samen met mijn 
zus doe ik personeelszaken. Het is de bedoe-
ling dat wij binnenkort het stokje volledig gaan 
overnemen. Mijn vader is 71 en van ons mag hij 
met pensioen, maar hij wil net als mijn moeder 
nog niet stoppen met werken. Wel heeft hij 
een paar jaar geleden gezegd: ‘Ik ga wat meer 
naar de achtergrond. Jullie nemen vanaf nu 
de beslissingen, want jullie zijn de toekomst’. 
Eigenlijk is hij alleen op papier nog directeur. 
Zodra hij echt stopt, zijn Monique en ik de 
directeuren. Dat is toch wel bijzonder: vrouwen 
aan de top in onze branche, die toch vooral een 

Opa Zwager aan het slijpen. 
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mannenwereld is. Ook nu wijken we al af van 
de branche, want we hebben zeven vrouwen 
en zes mannen in dienst.”

De zaak bestaat volgend jaar 75 jaar. Vertel 
eens iets over de oprichting?
,,Mijn opa Gerard Zwager is vlak na de oorlog, 
op 1 oktober 1945, begonnen met een ijzer-
warenzaak in de kelder van een pand aan 
de Waldeck Pyrmontkade, op de hoek van 
het Sweelinckplein. Het bedrijf groeide en 
verhuisde door ruimtegebrek in 1993 naar de 
Sneeuwklokjestraat, waar we nu dus al 25 jaar 
gevestigd zijn.“ 
,,Mijn opa heeft ervoor gezorgd dat het aan-
zien van het Sweelinckplein onveranderd is 
gebleven. Eind jaren zestig deed verzekerings-
maatschappij ENNIA een heel royaal bod op 
zijn bedrijfspand. Ze wilden een groot nieuw 
kantoor op het plein neerzetten en op de plek 
van de ijzerhandel moest de ingang komen van 
de garage van het nieuwbouwpand. Maar opa 
Gerard wilde zijn pand niet verkopen. Sterker 
nog: hij was fel tegen het hele bouwplan. Hij 
schakelde de pers in en mobiliseerde de buurt. 
Samen met drie andere initiatiefnemers en 
steun van buurtbewoners zorgden zij er zo 
voor dat het karakteristieke Sweelinckplein 
behouden bleef.” 
,,Opa is dit jaar op 4 mei op 98-jarige leeftijd 
overleden. Het AD heeft in juni nog een artikel 
aan hem gewijd en noemde hem terecht de 
‘stamvader’ van Zwager IJzerhandel. Gelukkig 
voelen we in de winkel nog elke dag zijn aan-
wezigheid.”

Jullie adverteren al heel lang in het 
Vogelwijkblad
,,Ja, en dat blijven we doen. Er zijn nog steeds 
mensen die niet weten dat we ook aan parti-
culieren verkopen. Best logisch want officieel 
zijn wij een groothandel. Normaal gesproken 
mogen particulieren niet bij een groothandel 
kopen. Bij ons dus wel!
Van oudsher bestaat ons klantenbestand voor 

100% uit ondernemers. Maar door verschil-
lende marketingcampagnes, speciaal gericht 
op particulieren, groeit ook deze klanten-
groep. Overdag op weekdagen komen met 
name de aannemers in de winkel en op zater-
dagen verwelkomen we vooral particuliere 
klanten.”

Hoe pakken jullie de concurrentie met grote 
bouwmarkten aan?
,,Kijkend naar prijs kunnen wij bijna niet 
tegen die grote jongens concurreren, en ook 
niet tegen de internetwinkels. Wij moeten 
het hebben van onze service, de kwaliteit en 
net dat stapje extra dat we voor onze klanten 
zetten. Als iemand bijvoorbeeld een machine 
koopt, geven we langer garantie. Maar ook bij 
ter reparatie aangeboden apparaten zetten wij 
net dat extra stapje en zoeken we altijd met de 
klant naar de beste oplossing.”

In advertenties van Zwager staat dat er zo’n 
30.000 artikelen te koop zijn. Wat verkopen 
jullie niet?
,,Ik weet niet of het nu nog zo is, maar in 
het verleden werd wel gezegd: ‘Als ze het 
bij Zwager niet hebben, dan hebben ze het 
nergens’. Wij hebben de meest bijzondere 
artikelen in ons magazijn liggen. Mijn opa en 
vader kochten vaak voor een prikkie allerlei 
spullen op, die volgens hen altijd nog wel een 
keer van pas zouden kunnen komen. Zo ging 
ik een paar jaar geleden voor een artikel naar 
de kelder. Ik pakte het, maar had geen flauw 
idee wat het was. Het eerste wat mijn vader 
zei, toen ik hem ernaar vroeg, was: ‘Dat heeft 
mijn vader nog ingekocht’. Opa werkte op dat 
moment al twintig jaar niet meer in de zaak. 
Dus wat wij niet verkopen, weten we eigen-
lijk niet. Er liggen nog veel artikelen die opa 
of mijn vader hebben ingekocht. Die spullen 
blijven ook onder leiding van mijn zus en mij 
in het magazijn. We kijken met veel plezier en 
vol vertrouwen naar die periode uit.”
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Energietransitie
,,Verduurzaming is een worsteling voor alle 
partijen”, zegt Rob Bitterlich, die samen met 
Jacqueline Kellner voor de VvE van het ap-
partementencomplex een volgende etappe in 
het verduurzamingsproces voorbereidt. ,,Maar 
een onderzoek dat we vorig jaar hebben laten 
uitvoeren, heeft veel inzichten opgeleverd.” 
‘Van het gas af’, ‘nul op de meter’, ‘een ener-
gietransitie naar een groen huishouden’, het 
zijn bekende leuzen in verduurzaamheidsland. 
Maar hoe doe je dat als woningbezitter nu in 
de praktijk? En hoe doe je dat als je woning on-
derdeel uitmaakt van een complex en je pas bij 
meerderheid van stemmen tot actie over kunt 
gaan? In de praktijk stuit je op allerlei drempels 
waar je overheen moet stappen en bezwaren 

waar je rekening mee moet houden, weten Rob 
Bitterlich en Jacqueline Kellner uit ervaring. 

Zonnepanelen
Het complex waar het om gaat, Sportlaan 
962 tot en met 1080, bestaat uit zes por-
tieken van elk acht appartementen. Ze zijn 
in 1954 gebouwd op de voormalige Duitse 
anti-tankgracht, die onderdeel was van de 
verdedigingslinie Atlantikwall. Architect Piet 
Zanstra ontwierp prachtige lichte woningen met 
verschillende oppervlakten, aan de oostkant 
grenzend aan het Rode Kruisplantsoen. Er 
is een actieve Vereniging van Eigenaren, die 
duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Het 
complex heeft op het dak reeds 36 zonnepane-
len liggen en er loopt een onderzoek voor de 

Een groene worsteling voor
bewoners van 48 Sportlaanflats

Door Sjaak Blom

De Vereniging van Eigenaren van een deel van de flatwand aan de Sportlaan, ter hoogte van de 
Patrijslaan en het Wielewaalplein, heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. De afgelopen 
jaren zijn al diverse energiebesparende maatregelen genomen, maar een aantal flatbewoners 
vindt dat nog niet genoeg. De komende tijd zal er veel worden vergaderd om zo veel mogelijk 
neuzen dezelfde kant op te krijgen.
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plaatsing van nog eens 180 panelen. Daarnaast 
is het dak in 2010 geïsoleerd en zijn de kozijnen 
van de meeste appartementen vervangen door 
exemplaren met HR++ glas.

VvE-balie
Rob Bitterlich en Jacqueline Kellner namen 
het initiatief voor méér. Hoe doe je dat dan? 
Gelukkig bood de gemeente hulp aan. De 
Haagse VvE-balie in de persoon van Astrid 
Kennis, projectleider Duurzame VvE’s, bood 
een Maatwerk Energie Scan aan, waarvan de 
kosten (3500 euro) gedragen worden door de 
gemeente. Dat rapport zag eind oktober vorig 
jaar het daglicht.
Belangrijkste en eerste les is isolatie: probeer 
je energieverbruik zo laag mogelijk te maken. 
Naast de eerder genoemde maatregelen die 
in het flatcomplex al genomen zijn, kwam er 
een aanbeveling om de eerste verdiepingsvloer 
en de gevels te isoleren en op het dak extra 
isolatiemaatregelen te nemen. Het isoleren van 
de gevels aan de buitenkant is in een gebied met 
beschermd stadsgezicht echter maar beperkt 
mogelijk, terwijl isoleren aan de binnenkant 
weer op andere bezwaren stuit. Verhoging van 
de dakisolatie, bijvoorbeeld door het aanbren-
gen van extra isolatielaag of door het creëren 
van een ‘groen dak’ met sedum (kleine vetplant-
jes) behoort ook nog tot de mogelijkheden, al is 
het effect daarvan gering. ,,En om van het gas af 
te gaan’’, zegt Rob Bitterlich, ,,zou je alle kook-
toestellen moeten vervangen door inductieko-
ken en de bestaande cv-ketels moeten uitbrei-
den met een hybride waterpomp, dan wel door 
een gemeenschappelijke bodemwarmtepomp 
in de onderbouw. Dat laatste is het duurste qua 
aanschaf en is ingewikkeld qua plaatsing en 
aanpassingen voor de appartementen. En dan 
zijn er nog allerlei varianten en alternatieven. 
Bovendien hangt aan alles een aardig prijs-
kaartje.’’

Besluitvorming
In een appartementencomplex neemt de VvE 

bij meerderheid besluiten over het collectieve 
domein, zoals de ‘schil’ van het gebouw, de 
gemeenschappelijke ruimten en de collectieve 
installaties. Iedere eigenaar beslist zelf over de 
eigen vervangingen en aanpassingen. Sommige 
appartementen zijn de afgelopen jaren al geheel 
gerenoveerd en bij anderen zouden de aanpas-
singen meegenomen kunnen worden bij een 
komende renovatie. 
Rob weet wat dit allemaal betekent. ,,De discus-
sie over verdere verduurzaming zal allerlei 
vragen oproepen. Is iedereen wel overtuigd van 
de voorgenomen maatregelen? Wie profiteert er 
het meest van een maatregel? Met hoeveel mag 
je de bijdrage aan de VvE verhogen? Mag je van 
iedereen verwachten dat ze de extra lasten kun-
nen dragen? Lopen we niet te hard van stapel? 
Waarom moeten we van het relatief schone gas 
af?”
Hoe nu verder? ,,De besluiten moeten nog wor-
den genomen’’, zegt Rob, ,,maar het ziet ernaar 
uit dat we maar eens beginnen met de isolatie 
van de eerste verdiepingsvloer en dan zien we 
wel weer verder. Het hele proces van het afgelo-
pen jaar heeft ons in elk geval een goed inzicht 
in de materie verschaft. Gemakkelijke besluiten 
zijn er niet in deze. Ja, worsteling is inderdaad 
wel de juist aanduiding voor dit proces.”

VvE-bestuurslid Rob Bitterlich



24      De Vogelwijk . november 2019

Nieuwe Haagse School Door Anja Knoope

Anja Knoope kwam in 2018 in de Vogelwijk wonen. Ze is met vervroegd 
pensioen na een loopbaan in de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs. 
Geregeld schrijft zij een column over haar ervaringen in de wijk. 

Ineens is het droog, na al die dagen 
regen. Wat een geluk! Die zater-
dagochtend in oktober worden we 
tijdens de architectuurwandeling 
door de wijk zelfs begeleid door een 
waterig zonnetje.
In het leven van alledag fiets je vaak 
gedachteloos door onze lanen. 
Het ene pand is mooi, het andere 
minder, maar je denkt er verder niet 
zo bij na. Het leuke van zo’n wande-
ling onder deskundige leiding is dat 
je zo veel krijgt te horen over wat er 
allemaal achter dat eerste beeld zit. 
En als je meer weet, zie je ook meer. 
Ook als je daarna weer zonder be-
geleiding door de wijk trekt. Althans 
dat hoop ik.
Op deze zaterdag word ik samen 
met zo’n twintig andere wijkge-
noten aan de hand genomen 
door Fred van der Burg en Marcel 
Teunissen, die alles weten over de 
architectuurstroming De Nieuwe 
Haagse School, waarvan in onze 
omgeving vele voorbeelden 
te zien zijn. Fred woont aan de 
Nieboerweg en was tot zijn pen-
sioen als architect verbonden aan 
de afdeling Stadsontwikkeling van 
de gemeente. Marcel is architec-
tuurhistoricus en auteur van onder 
meer twee boeken over de Nieuwe 
Haagse School. Het stemt verwach-
tingsvol door zulke zwaargewichten 
te worden rondgeleid. 

Bouw in fasen
De gidsen vertellen hoe de 
Vogelwijk tussen 1918 en 1952 in 
drie fasen werd gebouwd. In de 
eerste fase vanaf de Hout rust brug 
tot de Nieboerweg liet de gemeente 
de bouw vrij. Tijdens de wandeling 
worden we gewezen op de uiteenlo-

pende stijlen omdat die door 
een veelvoud aan architecten en 
‘eigenbouwers’ zijn ontworpen. We 
blijven even staan bij een soort cha-
let aan de Mezenlaan. Ernaast staat 
een strak bouwwerk dat past in de 
stijl van de Nieuwe Haagse School. 
Dit is een pand van architect J.W.E. 
Buijs dat op de gemeentelijke 
monumentenlijst staat. Ook maken 
Marcel en Fred ons deelgenoot van 
het mooie maar trieste verhaal van 
‘eigenbouwer’ H.C. Lelie, die een 
rijtje huizen aan de overkant van de 
straat heeft ontworpen, maar soms 
zijn trouwring moest belenen om 
zijn gezin te kunnen onderhouden. 
In de tweede bouwfase, vanaf eind 
jaren twintig, wilde de gemeente 
meer grip op de ontwikkeling van 
de wijk. Architect Berlage had de 
gemeente geadviseerd hier vooral 
brede straten en ruime pleinen aan 
te leggen en die toe te bedelen aan 
bepaalde architecten om zo meer 
eenheid te creëren. Mooie voor-
beelden zagen we hiervan onder 
meer op en rond de Pauwenlaan. 
Hier heeft onder anderen Koos Fels 
een aantal panden ontworpen, 
waaronder ook het prachtige huis 
op de hoek van de Laan van Poot 
en de Fitislaan. Bij het Fazantplein 
wandelen we langs het apparte-
mentencomplex van H.J. Haan, dat 
in H-vorm is gebouwd. In die tijd 
werd de hoogte van dit gebouw als 
problematisch ervaren. Marcel en 
Fred wijzen ons op de verschillende 
bouwperioden en bouwstijlen en 
hoe de architecten elkaar hebben 
beïnvloed. Zo diende de Amerikaan 
Frank Lloyd Wright in de jaren 
twintig en dertig veelvuldig als 
inspiratiebron voor Nederlandse 

bouwkundigen. ‘De stijlbloemen wer-
den opengevouwen’ noemt Marcel 
Teunissen het fenomeen dat de 
verschillende architecten binnen het 
aangegeven stratenplan hun eigen 
signatuur wilden afgeven, zoals 
bijvoorbeeld ook A.J. Kropholler op 
de Kwartellaan deed. Aan fase drie 
van de Vogelwijk, die gerealiseerd 
is na 1945, kwam deze wandeling 
bij lange na niet toe. Volgend jaar 
misschien?

Kenmerken
Waaraan kun je de Nieuwe Haagse 
School nu herkennen? Marcel 
noemde onder andere de geometri-
sche bouwstijl, de strakke belijning 
en het gebruik van baksteen zonder 
uitbundige ornamenten, maar wel 
met veel aandacht voor smaakvolle 
artistieke details. Het is onder meer 
de bedoeling van deze wandeling 
dat we dat leren zien. Makkelijk is 
dat niet, omdat er veel verschillende 
details zijn.
Thuisgekomen sloeg ik er een boek 
op na om te kijken of ons huis ook 
past bij de Nieuwe Haagse School. 
Ons rijtje huizen aan het begin van 
de Sportlaan, van de hand van Dirk 
Roosenburg, is destijds gebouwd, zo 
lees ik, opdat ‘het rommelige sport-
terrein van Houtrust aan het gezicht 
van den voorbijganger onttrokken 
werd.’ Maar is het Nieuwe Haagse 
School? De maandag erna praat ik 
tijdens de ‘Houtrustkoffie’ met een 
andere deelneemster aan de excursie 
na over de kenmerken van de 
Nieuwe Haagse School. Zij attendeert 
mij op overhellende daklijsten en 
een rij verticale bakstenen daaronder. 
Terug op de fiets naar huis zie ik het 
opeens: ‘Wij hebben dat ook!’
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Architectuurexcursies leverden
veel animo en enthousiasme op
In totaal ruim 100 wijkbewoners hebben in augustus, september 
en oktober deelgenomen aan de vier architectuurwandelingen 
door de Vogelwijk in het kader van het feit dat 100 jaar geleden de 
architectuurstroming de Nieuwe Haagse School ontstond. De animo 
voor de leerzame voettochten onder leiding van deskundige gidsen 
was telkens groot en na afloop waren zonder uitzondering alle 
deelnemers zeer enthousiast over wat ze hadden gehoord en gezien. 
De pagina hiernaast getuigt daar ook van. Bijgaand nog enkele foto’s 
als souvenir aan de excursies. Kijk ook eens op de prachtige website 
www.nieuwehaagseschool.nl waarin onder meer in grote lijnen de 
Vogelwijkwandeling staat beschreven, maar ook een aantal tochten 
door andere Haagse wijken.
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Ondanks problemen rond de ‘internetlink’ die 
naar het parkeeronderzoek leidde (waarvoor 
excuses) hebben veel wijkgenoten de enquête 
weten te vinden. Het resultaat geeft een goed 
beeld van hoe er in verschillende delen van de 
wijk over de parkeersituatie wordt gedacht.
Op dit moment is de verkeerscommissie bezig 
alle resultaten te verwerken en te analyseren. 
Nog deze maand zullen we onze bevindingen 
aan het bestuur van de wijkvereniging kenbaar 
maken. Uiteraard kunt u dan in het december-
nummer van het wijkblad een verslag van de 
resultaten verwachten. Wij verklappen nu vast 
dat er opvallend grote verschillen van mening 
bestaan tussen de wijkdelen ten noorden en ten 
zuiden van de Kwartellaan.
Uiteindelijk zullen we de gemeente in kennis 
stellen van onze bevindingen. Wat dan de ver-
volgstappen zullen zijn, is afhankelijk van de 
opvatting van het wijkbestuur en van verkeers-
wethouder Van Asten.  U houdt dus nog veel 
van ons te goed.

Voetpad Houtrustweg
De verkeerscommissie is de afgelopen maan-
den ook bezig geweest met de breed gedragen 
wens om een goed te belopen voetpad aan te 
leggen langs het kanaal aan de Houtrustweg. 
Namens het bestuur van de wijkvereniging en 
de verenigingen van eigenaren van de appar-
tementencomplexen Groot en Klein Houtrust 
is begin september hierover een brief gestuurd 

naar het college van B en W. Daar is vorige 
maand een onbevredigend antwoord op geko-
men. 
De afdeling Mobiliteit van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling meldde dat wandelen over het 
fietspad langs de Houtrustweg (grenzend aan 
o.m. de Bosjes van Poot) is toegestaan en dat 
dat voor voetgangers ‘veilig wordt geacht’, iets 
wat iedereen die de situatie kent met klem zal 
tegenspreken. Bovendien stelt de betreffende 
gemeentelijke afdeling dat de aanleg van een 
voetpad aan de kanaalzijde hoge kosten met 
zich mee zal brengen. Daarmee is voor ons ech-
ter de kous nog lang niet af. We beraden ons op 
nieuwe stappen. Wordt vervolgd dus.

Veel respons op enquête over
parkeersituatie in de wijk
Door Fred van der Burg en Stef Tours, verkeerscommissie Vogelwijk

Als u dit leest is de bewonersenquête over de mate waarin in onze wijk parkeerproblemen 
worden ervaren inmiddels afgesloten. Gedurende bijna twee maanden bent u in de gelegenheid 
geweest om het onderzoek in te vullen. In totaal hebben in die periode circa 720 mensen de 
moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Dat is meer dan wij hadden verwacht. De 
verkeerscommissie is u daar zeer dankbaar voor. 
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Bij de herfst hoort regen en die hebben we 
op 22 oktober tijdens onze wandeling in 
dit prachtige park bij het Catshuis dan ook 
aardig wat gehad. De gids van het Instituut 
voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) die 
ons over het oude landgoed loodste, vertelde 
ons over alle eetbare en geneeskrachtige 
natuurproducten die hier te vinden zijn. De 
regen maakte het misschien nog wel mooier: 
de glimmende paddenstoelen, de druipende 
bomen en de druppels in de weerspiegeling 
van de Haagse Beek.

Natuurherstel
We leerden een heleboel over de natuur, die 
zo belangrijk voor ons mensen is, en over de 
kringloop die vaak verstoord wordt. Maar de 
natuur is ook heel krachtig en in staat zich te 
herstellen. Als je onder een hele oude beuk 
staat, op de kruising van vier paden, kun je 
je voorstellen hoe op zo’n plaats in vroeger 
tijden werd rechtgesproken of vergaderd. We 
leerden ook dat bepaalde planten of vruchten 
die giftig zijn een geneeskrachtige werking 
kunnen hebben als ze in hele kleine hoeveel-

heden worden gebruikt. En ook zagen we 
het verschil tussen de verschillende soorten 
kastanjebomen, waarvan de ene een eetbare 
vrucht voortbrengt terwijl de vrucht van de 
andere maar beter niet gegeten kan worden.  
En het leverde weer hele mooie plaatjes op. 

HoutrustKoffie in kerstsfeer
Het lijkt nu nog ver weg, maar toch zijn er 
mensen die al maanden bezig zijn met de voor-
bereidingen voor de kersttijd. Zo heeft Trudy 
Oosterheert van de Spreeuwenlaan al meer 
dan 50 sierkerstboompjes gemaakt. We zijn 
al eens bij haar op bezoek geweest, waardoor 
velen van ons al zo’n prachtig kerstboompje of 
kerstballen en een kerstkrans van haar hand in 
huis hebben. Trudy heeft ons onlangs opnieuw 
uitgenodigd om op maandag 2 december, 
op het tijdstip dat we normaal bij tennispark 
Houtrust koffie drinken, bij haar langs te 
komen om al dat moois te aanschouwen – en 
natuurlijk eventueel ook te kopen. 
De bekende HoutrustKoffie waarbij we elkaar 
elke eerste en derde maandag van de maand 
in tennispaviljoen Houtrust ontmoeten, zal 
dus op 2 december van 10.30 tot 12.30 uur ten 
huize van Trudy plaatsvinden. 
Adres: Spreeuwenlaan 27. Iedereen die dat wil 
is welkom. De koffie kost niks.

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten - ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Een natte maar uiterst leerzame herfstwandeling in Sorghvliet

Toen de regen even wat heviger werd, konden we 
gelukkig even schuilen in een tunneltje onder een wal 
die rond het park loopt
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Maandag 2 december: koffie
op Spreeuwenlaan 27 
De gebruikelijke tweewekelijkse koffieoch-
tend voor Vogelwijkbewoners wordt op 
maandag 2 december niet op de vaste stek ge-
houden (tennispaviljoen Houtrust), maar ten 
huize van Trudy Oosterheert, Spreeuwenlaan 
27. 
Vanaf 10.30 uur tot ongeveer 12.30 uur ont-
vangt Trudy iedereen die dat wil met koffie en 
iets lekkers, waarbij de bezoekers tevens de 
gelegenheid krijgen haar  zelfgemaakte kerst-
boompjes en kerstversieringen te bekijken en 
eventueel te kopen. 

Symfonieorkest Carpe Diem
concerteert in de Bergkerk 
Op zondagmiddag 15 december om 16.00 
uur geeft het Haagse symfonieorkest Carpe 
Diem, waarin ook enkele Vogelwijkbewoners 
spelen, een concert in de Bergkerk aan de 
Daal en Bergselaan. Op het programma staat 
de Ouverture Béatrice et Bénédict van Hector 
Berlioz, de Variaties op een Rococo-thema 
voor cello en orkest (opus 33) van Pjotr 
Tsjaikovski, met als solist de jonge Hongaarse 
cellist Örs Köszeghy, en ten slotte Symfonie 
nr. 4 opus 120 van Robert Schumann. 
Carpe Diem is een ‘projectorkest’, momenteel 
onder leiding van Marco Bons, dat in 1992 
werd opgericht en bestaat uit ruim vijftig 
ervaren amateurs en oud-professionals uit de 
Randstad. Het orkest repeteert gedurende het 
voor- en najaar wekelijks op maandagochtend 
in Den Haag.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meespelen, 
kijk dan op www.symfonieorkest-carpediem.nl
Via deze website kunt u ook kaarten voor het 
concert à 15 euro bestellen. Bij de ingang van 
de kerk is ook nog kaartverkoop mogelijk, 

maar dan betalen bezoekers per persoon 2 
euro meer. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis 
naar het concert!

Bert de Vries winnende schilder 
bij Sterren op het doek
Voor de tweede maal in de geschiedenis van 
het tv-programma Sterren op het doek is een 
beeldend kunstenaar uit de Vogelwijk als 
winnaar uit de bus gekomen. In het pro-
gramma krijgen drie kunstenaars de opdracht 
een portret te schilderen van een bekende 
Nederlander. Het ‘model’ mag uiteindelijk 
uit de drie portretten een keuze maken. Het 
doek dat hij of zij het mooist vindt, mag mee 
naar huis worden genomen. De andere twee 
schilderijen worden daarna geveild voor een 
goed doel. 
In het eerste seizoen van het programma, 
negen jaar geleden, stal Anja Jager die toen 
op de Wildhoeflaan woonde (ze is inmiddels 
verhuisd naar elders), het hart van cabaretier 
Marc Marie Huijbrechts met het portret dat 
ze van hem had gemaakt. In een aflevering 
van vorige maand, waarbij zanger Lee Towers 
centraal stond, deed Bert de Vries van de 

Kramsvogellaan 
mee. Zijn weer-
gave op het doek 
torende voor 
de zanger, die 
eigenlijk Leen 
Huizer heet, 
boven die van 
de twee andere 
deelnemende 

kunstenaars uit. Bert, die overigens tot z’n pen-
sioen naast zijn reguliere werk als onderwijs-
inspecteur altijd een hobbyschilder is geweest, 
voelde zich vanzelfsprekend zeer vereerd. 
Zie ook www.bertschildert.exto.nl

Kortom
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Kortom

”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62

Woensdag 13 november: Martin Reul verzorgt 
een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
briefjes waarop bezoekers hun geboortedatum heb-
ben geschreven. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd 
worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 20 november: Brigitte Goudschmidt 
verzorgt een avond met psychometrie aan de hand 
van een foto of voorwerp van een levend en/of 
overleden persoon
Woensdag 27 november: Medium Petra ver-
zorgt een avond psychometrie aan de hand van een 
foto of voorwerp van een levend persoon
Woensdag 4 december: Sandra Koper verzorgt 
een ‘pakjesavond’. Elke bezoeker  neemt een klein 
‘spiritueel’ cadeautje mee, dat door Sandra met een 
boodschap aan iemand anders in de zaal cadeau zal 
worden gegeven.
Woensdag 11 december: Mannie Hoogendorp 
verzorgt een avond psychometrie aan de hand van 
een foto of voorwerp van een levend persoon

Kerstborrel in opvanglocatie
daklozen aan de Sportlaan
De Kesslerstichting, die de daklozenopvang 
in Den Haag verzorgt, wil op donderdag 18 
december van 16.00 tot 18.00 uur een (alcohol-
vrije) kerstborrel organiseren voor de bewoners 
van de opvanglocatie aan de Sportlaan, in het 
voormalige kinderziekenhuis. De stichting 
nodigt daarbij ook Vogelwijkbewoners uit de 
omgeving uit. Vogelwijkers die mee willen 
helpen met de organisatie van het festijn of 
eventueel wat hapjes willen maken, zijn zeer 
welkom! Meld u aan bij Ben Krapels van de 
Kesslerstichting via het mailadres:  
bkrapels@kesslerstichting.nl
Het zou mooi zijn als er bij de kerstborrel ook 
kleine cadeautjes voor de (circa 80)  bewoners 
van de daklozenopvang beschikbaar worden 
gesteld. Vogelwijkbewoners kunnen hiervoor 
bijvoorbeeld chocola of snoep, maar ook 
verzorgingsproducten als shampoo, tandpasta 
of deodorant aanleveren. Ook rond Sinterklaas 
zou dat zeer op prijs worden gesteld. Doe 
bijvoorbeeld iets samen met je buren of met 
een ander clubje en breng de spullen in overleg 
met Ben Krapels naar de opvang. Verdere 
informatie is ook te verkrijgen bij wijkbewoner 
Christian Pick, die namens de wijkvereniging 
contacten met het opvangcentrum onderhoudt: 
christian.pick@gmail.com
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❶
Geachte wijkbladredactie,

Nu de renovatie van de Sportlaan is voltooid, resteren er 
enkele pijnpunten voor bewoners van het zuidelijkste deel 
van de Sportlaan en omstreken. Uiteraard blijft het zeer doen 
dat (zonder enige inspraak onzerzijds) de halte van bus 24 op 
de Sportlaan bij de Kruisbeklaan is opgeheven, waardoor nu 
bewoners met de auto naar de dichtstbijzijnde bushalte gaan. 
Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. 
Maar dan blijft over dat bewoners uit dat gebied ook gedu-
peerd zijn door het deels onbegaanbaar maken van het pad 
langs de Haagse Beek in de Bosjes van Pex. Ook hierover is geen 
enkel overleg geweest met mogelijk gedupeerden. 
Waar zit nu het pijnpunt? Komend vanuit de Kruisbeklaan 
kunnen wij, om de horecagelegenheden Pex of Berg en Dal te 
bereiken, niet meer zonder gevaar de Sportlaan oversteken en 
bovendien niet meer daar het bos ingaan. Het veiligst is  eerst 
over de Sportlaan naar de Oude Buizerdlaan lopen, daar bij de 
officiële oversteekplaats naar de overkant gaan, vervolgens 

In de brievenbus

over het fietpad teruglopen tot het bruggetje bij het Evert 
Wijtemapad en via dat pad op de genoemde etablissemen-
ten aankoersen. Dat is een behoorlijk stuk om! 
Navraag bij de verkeerscommissie van de wijkvereniging 
leverde alleen op dat de gemeente ermee bezig is. Helaas 
ben ik niet vol vertrouwen. Ik blijf de indruk hebben dat het 
belang van bewoners van het zuidelijk deel van de Vogelwijk 
niet of nauwelijks een rol speelt. Wie komt er nou echt eens 
voor ons op?

Ruys de Beerenbrouckpad
Van geheel andere orde is de problematiek rond het Ruys de 
Beerenbrouckpad. Dat is het duinpad lopend vanaf het veldje 
aan de De Savornin Lohmanlaan ter hoogte van de Tortellaan 
tot aan Kijkduin. Ik ben daarover al vanaf begin 2017 met 
de gemeente (toen nog in de persoon van groenbeheerder 
Kruiderink) aan het stoeien. Vele malen heb ik de gemeente 
(ook de heer Tuin, die de heer Kruiderink opvolgde) verzocht 
er een zodanig pad van te maken dat het beloopbaar is voor 
ouderen, gehandicapten en mensen met kinderwagens. 
Het mocht niet baten. Een groot deel van het pad was, is 
en blijft nog steeds een rul zandpad. Gevolg: wandelaars 
lopen over het fietspad. Maar ook dat is versmald door zand. 
Levensgevaarlijk! Andere duinwandelroutes naar Kijkduin zijn 
ook lastig, want alle paden in dit deel van het Westduinpark 
zijn vervangen door zandpaden. En de bult op het De 
Savornin Lohmanpad is voor velen onneembaar. 
Het Ruys de Beerenbrouckpad is vermoedelijk een van de 
drukst belopen paden in dit gebied, waar bovendien ook 
vaak over gejogd wordt. Ook de door mij gevraagde plaatsing 
van één of meer bankjes langs dit pad schijnt niet mogelijk 
te zijn. Hoewel groenbeheerder Tuin mij halverwege 2018 
mailde dat banken in bestelling waren, is er niets gebeurd. 
Overal, zowel in parken als langs wegen, verrijzen bankjes als 
paddenstoelen uit de grond, behalve in het Westduinpark. 
Rara!

Janneke Hes, Kruisbeklaan
e-mail: jrh@casema.nl

Komend vanuit de Kruisbeklaan richting Sportlaan stuit men nu op dit hek, 
waarachter het op drukke tijdstippen riskant oversteken is

Droeve hartenkreten
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❷ 
Geachte redactie en Vogelwijkbestuur,

Met stijgende verbazing en boosheid heb ik de artikelen over 
het mogelijk invoeren van betaald parkeren in de Vogelwijk 
gelezen. Het is van de zotte dat een kleine groep wijkbe-
woners, die kennelijk last ervaart van ‘sluikparkeerders’, de 
wijkvereniging wil gebruiken om dit probleem voor hen op te 
lossen. Als het aan deze minderheidsgroep ligt, wordt de hele 
wijk opgezadeld met betaald parkeren!
Ik woon zelf in de Kruisbeklaan en wij hebben in het geheel 
geen last van te veel parkeerders. Ik denk overigens dat een 
groot deel van de wijkbewoners geen probleem daarvan on-
dervindt. Ik kan u mededelen dat mijn mening gedeeld wordt 
door velen in de wijk (ook in het noordelijke deel).
Een bewoner van De Savornin Lohmanlaan vertelde mij 
onlangs dat een ‘bestuurslid’ van de wijkvereniging aan de 
deur was geweest met de vraag of hij geen last had van 
parkeerproblemen. Zieltjes winnen voor betaald parkeren? Als 
dat waar is, is het ongehoord!
Ik ben ervan overtuigd dat als er betaald parkeren zou worden 
ingevoerd, de wijkvereniging heel veel leden zal verliezen. 
Er zijn al eens stemmen opgegaan om in het zuidelijk deel 
van de wijk een eigen wijkvereniging te beginnen omdat 
velen daar vinden dat de belangen van het naoorlogse stuk 
Vogelwijk (van de Oude Buizerdlaan tot aan de De Savornin 
Lohmanlaan) totaal worden genegeerd. Het opheffen van de 
bushalte op de Sportlaan bij de Kruisbeklaan is daar een van 
de voorbeelden van.  
Mijn vraag is overigens hoe het toezicht op de parkeeren-
quête is. Immers, omdat de enquête niet op naam is gesteld, 
zou dezelfde persoon deze vele malen kunnen invullen en 
insturen. Hiermee zou dus het doel om een eerlijk beeld 
van de wensen van de bewoners in de wijk te geven geweld 
worden aangedaan. Bovendien denk ik dat het verstandig 
zou zijn het overleg met de gemeente over parkeerproblemen 
uit te breiden met iemand die geen voorstander van betaald 
parkeren is.

drs A.L. Kruys-Vermeulen
Kruisbeklaan 28

Geen exit Sint
Mijn nachtrust raakt beschimmeld
als te lang gelegen kaas
en er komt roet in het eten
van mijn cadeaufabriek

want ziek word ik van dat rendier
dat vliegend hert en die ongewassen sokken
aan het bed die op geschenken wachten

tot mijn verdriet halen ze al in oktober
die kerstman van stal, lichtjes blinken overal
bellen klinken en het woord ‘sober’
heb ik allang niet meer gehoord

direct al in de winkel een cadeau inpakken
en klaar, een soort gedoe als instantpoeder
ach, men is als een luiaard aan een tak
alles in dienst van het gemak

maak plezier met surprises, een gebaar,
gedichten, lees een ander de les, houd voor de gek
waar is de humor, het spel gebleven?
vier mijn verjaardag, doe wat voor elkaar

Laat kerst in rust en vrede blijven, sta stil
of zing een stemmig lied, beschouw in ernst
de wereld en het leven, consumeer gedachten
aan een eenvoudige bio-dis
en laat de oude Sint geen exit zijn!

Olga Millenaar
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DIENSTEN AANGEBODEN - Ik ben een meisje 
van 15 jaar en zou graag willen oppassen. Ook 
wax en slijp ik ski’s voor uw wintersportvakantie 
(heb ervaring in deze sport): Slijpen 7,50; Waxen 
en slijpen 15; Contact opnemen? Bel 06 11 94 
4074 (graag sms, want i.v.m. school kan ik niet 
altijd opnemen).

WOONRUIMTE GEZOCHT - Wie heeft voor 
een goede kennis van mij tijdelijk één of twee 
kamers beschikbaar? Zij heeft haar eigen huis ver-
kocht en haar nieuwe woning (nieuwbouwflat) 
wordt pas begin 2020 opgeleverd. Voor telefoni-
sche informatie/reactie kunt u bellen 
06 40 15 6277.

VRIJWILLIGER GEVRAAGD - De tuin rond 
de kerk aan de Rietzangerlaan heeft dringend 
behoefte aan een vrijwilliger voor noodzake-
lijk onderhoud. Wie helpt ons daarbij? Heeft u 
belangstelling, neem dan contact op met Jan van 
Gessel, Rietzangerlaan 4, telefoon: 06 28 85 9378.

OPPAS GEZOCHT - Wij zijn op zoek naar 
een oppas voor onze 2 jongens van 2 en 4 jaar 
voor dinsdag en/of woensdagmiddag vanaf 12 
uur. Dagdelen ook bespreekbaar! Bij interesse 
graag korte achtergrond/ervaring en motivatie 
sturen naar emeliebruinsma@hotmail.com

TUINHULP - Kunt u een helpende hand gebrui-
ken in uw tuin? Mijn fijne tuinhulp heeft nog tijd 
in haar agenda. Zij werkt, na kennismaking, op 
afspraak. Tuingereedschap beschikbaar. Bel voor 
referentie: 06 21 53 5014.

AANGEBODEN – De kop van een ‘Berlage-
straatlantaarn’, ontworpen door Berlages compag-
non Piet Zwart. Gratis af te halen op Haviklaan 
4D. De monumentale kap kan een nieuw (tuin)

Kwettertjes
                       Plaatsingsvoorwaarden               

Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over vraag en aanbod, afkomstig van leden van de wijkvereniging. 
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

leven krijgen of leent zich voor een kunstuiting in 
de wijk. Simon Best, telefoon 06 51 71 0564.

GEZOCHT/GEVRAAGD - Twee kastdeuren (in 
goede conditie, liefst met de sleutels) van een 
Sportlaan-appartement en een kastroede (de 
ijzeren stang 1.04m.) Wie gaat verbouwen en wil 
kastdeuren in de container gooien? Ik haal ze 
graag op. Zo ook de metalen roede. 
Tel. 06 41 75 6610.

BIJLES FRANS - Voorkom nu een onvoldoende 
voor Frans op je kerstrapport. Privéles door 
gediplomeerd docent Frans (woonachtig in de 
Vogelwijk). Als je het gemakkelijker vindt, kan 
ik ook bij jou thuis komen. Tel. 06 27 09 2150, 
Roost46@ziggo.nl

TAI CHI- In december en januari kunt u op 7 
vrijdagmiddagen van 15.45-17.45 uur een ken-
nismakingscursus Tai Chi volgen. Deze bijzondere 
vorm bevat zowel elementen uit de krijgskunst 
als uit Qigong. Tijdens de cursus wordt het eerste 
deel van de vorm in een rustig tempo aangeleerd. 
De cursus is voor iedereen toegankelijk, onge-
acht startniveau. Locatie: Laan van Poot 355A. 
Aanmelden/meer informatie: b.lochtenbergh@
gmail.com of www.healingtaichi.nl
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers. 
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl 
Werkdagen: ma, woe en do.

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: Alleen op afspraak (via www.
denhaag.nl onder ‘Contact’) op maandag, dins-
dag, 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: bel ouderenconsulent 
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480. 

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

Telefooncirkel en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein 
(070 - 20 52 480) 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. 
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice 
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren 
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een 
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden 
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

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

B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de 
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl

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

Ouderenactiviteiten
Ine Essing, tel.:  346 06 04
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg 
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 
Willem van Tuijll
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

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

Jeu de boules
Sportveld Laan van 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

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.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
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Overige bestuursleden
- Marcella Putter
  Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453, 
  e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Portefeuille Openbare Ruimte vacant

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.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




