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Vogelwijk  Van de Redactie
Door Dick van Rietschoten

Het aantal Vogelwijkwoningen dat gebruik maakt van zonne-
panelen is in tien jaar spectaculair toegenomen, vooral dankzij 
de duurzaamheidsherauten van Vogelwijk Energie(k). Maar 
met zonnepanelen alleen dragen we onvoldoende bij aan het 
energievriendelijk maken van de wijk in 2040, het jaar waarin 
volgens de gemeente zelfs de hele stad klimaatneutraal zou 
moeten zijn. Daarvoor moet er veel meer gebeuren en zullen 
er zowel bij particulieren als bij de overheid nog ontelbare eu-
ro’s moeten rollen.
Vorig jaar liet de gemeente voor enkele Haagse wijken (waar-
onder de Vogelwijk) onderzoeken hoe de omslag kan worden 
gemaakt naar schonere vormen van energie, vooral op het ge-
bied van warmte: stoken, koken, douchen en afwassen.
Het bedrijf DWA, dat het onderzoek uitvoerde, kwam voor 
de Vogelwijk tot de conclusie dat alle Sportlaanflats het best 
kunnen worden aangesloten op een collectief warmtenet, met 
warmte die wordt gewonnen uit diepe bodemlagen (aard-
warmte) of bijvoorbeeld uit fabriekskoelwater. Voor de rest 
van de wijk is de oplossing echter minder eenvoudig. Er staan 
hier immers veel oude en slecht geïsoleerde huizen en er zijn 
hoge investeringen nodig om die geschikt te maken voor aard-
gasloze verwarming met warmtepompen, waterstofketels of 
een 100 procent elektrische warmtevoorziening, waarvoor het 
stroomnet in de wijk aanzienlijk moet worden ‘verzwaard’.
De gemeentelijke afdeling die het onderzoek liet instellen, be-
sefte al snel dat de energietransitie in de Vogelwijk vanwege 
alle haken en ogen zeker niet binnen tien à vijftien jaar te rea-
liseren is. Eerst moet er maar eens een goede basis voor die 
omslag worden gelegd door zo veel mogelijk woningen te iso-
leren.
In februari kregen wij het verzoek of we een aantal pagina’s 
beschikbaar wilden stellen voor een gemeentelijke publicatie 
over het Vogelwijk-transitierapport. Daarbij zou ook een iso-
latiecampagne voor de wijk worden aangekondigd. Geen pro-
bleem, lieten we weten. Toch werd die publicatie om duistere 
redenen al twee keer uitgesteld. Groot was dan ook onze ver-
bazing toen we in maart een brief van de gemeente ontvin-
gen met een aansporing ons huis te isoleren en andere duur-
zaamheidsmaatregelen te treffen, met kortingen en subsidies 
als lokkertje. De brief bleek afkomstig van een andere tak van 
de gemeentelijke organisatie, de afdeling Wonen. Ziehier een 
fraai voorbeeld van onafhankelijk van elkaar draaiende amb-
telijke molens! Elders in dit blad vindt u meer over deze actie. 
Intussen blijven we benieuwd wat we vanuit het stadhuisdool-
hof voor ons meinummer aangeleverd krijgen. Het belangrijk-
ste weet u nu in elk geval al.
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Een wijkgenoot wees mij er onlangs op dat 
het bestuur over 2020 nog niet de gebruike-
lijke documenten had gepubliceerd: een jaar-
verslag, een verslag van de laatstgehouden 
algemene ledenvergadering (ALV) en de fi-
nanciële stukken. Dergelijke stukken worden 
gewoonlijk in de aanloop naar een nieuwe 
ALV opgesteld. Deze vergadering stond ge-
pland op 19 mei 2020. Wat er toen gebeurde, 
hoef ik u niet uit te leggen. Maar als bestuur 
hebben wij sedertdien onze formele verslag-
legging inderdaad wat laten versloffen. Dit wil 
overigens niet zeggen dat u daar geen recht op 
heeft. Tijd dus om bij dezen over de afgelopen 
periode alvast enige rekening en verantwoor-
ding af te leggen.

Veelbelovend begin
Het is al bijna twee jaar geleden dat we een 
officiële algemene ledenvergadering hadden. 
Dat was op 23 mei 2019. Het verslag daarvan 
is te vinden in het wijkblad van juni 2019, te 
raadplegen via de website van onze wijkver-
eniging www.vogelwijkdenhaag.nl op de pagina 
die ‘Oude wijkbladnummers’ heet. Sedertdien 
is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. 
Penningmeester Adam Braithwaite is per 1 
januari 2020 aangetreden als opvolger van 
Dick Nell. Adam stelde zich voor in de eerste 
wijkblad-editie van 2020 (nr. 1/2). Dit num-
mer is ook om een andere reden het doorle-
zen en zorgvuldig bewaren meer dan waard, 

want het was namelijk de allereerste full colour 
uitgave, een kleurig blad met een frisse uit-
straling, klaar voor de toekomst bovendien, al 
is deze toekomst vooralsnog niet zoals wij die 
ons hadden voorgesteld. 
Het jaar 2020 begon in meer opzichten veel-
belovend. We hielden een  nieuwjaarsrecep-
tie in Bureau Dégradé, de theaterloods aan 
de Laan van Poot. Veel bekende, maar ook 
nieuwe gezichten, veel nieuwe plannen voor 
een variatie aan activiteiten in het jaar dat 
voor ons lag, en vele goede wensen uiteraard. 
Een foto-impressie van dit evenement is nog 
steeds te vinden op de Facebookpagina wijk-
vereniging.devogelwijk. 

Annuleringen
Wat niet veel later in het jaar volgde, was een 
annulering van zo’n beetje alle geplande ac-
tiviteiten. Het ‘running diner’ moest eraan 
geloven, koffieochtenden werden afgelast, de 
Vogelwijk Dinerclub kwam niet meer bijeen, 
er was geen paaspuzzeltocht voor de jeugd en 
geen VogelVrijmarkt op Koningsdag en ook 
de cursussen kunstgeschiedenis in gebouw 
Ken u Zelven werden stilgelegd. Een streep 
ging ook door ons idee om een spectaculair 
Vogelwijk Bevrijdingsdagontbijt te organise-
ren. Hoe graag hadden we 75 jaar bevrijding 
op deze bijzondere manier willen vieren! Zo 
werd het jaar een aaneenschakeling van te-
leurstellingen voor de organisatoren van al 

                De wijk in Vogelvlucht
 Door Redmar Wolf ,  voorz i t ter  wi jkvereniging De Vogelwi jk

Rekening en verantwoording 
over 2020

http://www.vogelwijkdenhaag.nl
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dit moois. En die teleurstelling gold ook voor 
onze voorbereiding van de jaarlijkse ALV. 

Saamhorigheid
Maar niet alles lag stil. Wijkbewoners Anneke 
Malherbe, Han Mulder, Liesbeth Lonzieme 
en Walda Goldbach ontplooiden het initiatief 
Vogelwijkers voor Elkaar. Het was de bedoeling 
een vangnet te vormen voor wijkgenoten die 
in deze barre tijden ondersteuning konden 
gebruiken. Met steun van de wijkvereniging 
werd een flyer opgesteld en huis-aan-huis 
onder alle wijkbewoners verspreid. Om in de 
woorden van de initiatiefnemers te spreken: 
‘Heel veel Vogelwijkers reageerden op onze 
flyer. Veel mensen boden hulp aan, maar nog 
niet veel mensen vroegen om hulp.’ Al bleef 
de hulpbehoefte - gelukkig - achter, het initi-
atief bevestigde wel het in de wijk aanwezige 
saamhorigheidsgevoel en was alleen al om 
deze reden een succes. Later in het jaar wer-
den een groep helden in de frontlinie, in dit 
geval medewerkers van de corona-afdeling van 
het Westeindeziekenhuis, door deze initiatief-
nemers verrast met taart en (rond de jaarwis-
seling) oliebollen, met dank ook aan bakkerij 
Victor Driessen. Verder bleef het stil de wijk.
Om de feestdagen toch enige luister bij te zet-
ten, regelde het bestuur de plaatsing van een 
kerstboom met verlichting op het pleintje aan 
de Mezenlaan, met financiële ondersteuning 
van de gemeente Den Haag. De boom, een 
Kaukasische Zilverspar om precies te zijn, 
werd van elektriciteit voorzien door Victor 
Driessen, die met zijn medewerkers ook rond 
de jaarwisseling een oogje in het zeil hield. Een 
jaarwisseling die overigens, afgezien van het 
alom bijna legaal afgestoken vuurwerk, opval-
lend rustig verliep.
Eind december werd ook een competitie geor-
ganiseerd voor het mooist versierde kersthuis 
en de mooist verlichte kerststraat. Veel wijkbe-
woners maakten er werk van. Tijdens een on-
line evenement werden welverdiende prijzen 
uitgereikt. 

Vaccinatiecentrum
Het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de 
Sportlaan is begin dit jaar als vaccinatieloca-
tie in gebruik genomen. De bewoners van de 
daklozenopvang in het aangrenzende vroe-
gere kinderziekenhuis waren op 17 november 
al naar een nieuwe locatie vertrokken. Ze had-
den een rimpelloos verblijf in onze wijk ach-
ter de rug. Ik hoop dat deze oud-wijkbewoners 
snel een eigen woonruimte zullen krijgen. 
Hopelijk kan het aantal anti-coronavaccinaties 
aan de Sportlaan snel worden opgeschaald 
van 300 naar 1000 inentingen per dag. Het 
zou mooi zijn als dit vaccinatiecentrum weer 
snel kan worden opgedoekt, zodat het com-
plex leeg zal komen te staan en er plannen 
kunnen worden ontwikkeld voor een nieuwe 
bestemming van het terrein. Tot nu toe is er 
wat dat betreft nog weinig uitgekristalliseerd. 
We houden hierover contact met de gemeente. 
Voor andere plekken in onze wijk waren er 
jaren geleden al plannen ontwikkeld, die in-
middels geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. 
Het woningproject De Twaalf Pauwen, op de 
plek waar vroeger de Sacramentskerk stond, is 
eerder dit jaar opgeleverd. De eerste bewoners 
zijn al in hun prachtige nieuwe woningen ge-
trokken. 
Bij het Sportpark Laan van Poot mochten we 
in oktober vorig jaar een bescheiden corona-
veilig bouwstartfeestje voor het appartemen-
tencomplex Hellasduin meemaken. De bouw 
vordert snel en is al gevorderd tot de tweede 
etage. 

Parkeerperikelen
Als bestuur hebben wij de afgelopen periode 
ons best gedaan om contact te houden met de 
wijkbewoners. Het wijkblad en de website ble-
ken hierbij van onschatbare waarde, maar wat 
misten we het persoonlijk contact! Fysieke 
bijeenkomsten blijven voorlopig uitgesloten, 
maar de onlangs gehouden Online Townhall 
Meeting bleek een evenement dat voor herha-
ling vatbaar is. De eerste bijeenkomst op 18 
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maart werd door een beperkt aantal wijkbe-
woners bezocht. Niettemin volgde een leven-
dige gedachtewisseling over onder meer de 
plannen voor een nieuw sportcomplex bij de 
atletiekbaan aan de Laan van Poot, de toegeno-
men bezoekersdruk in de duinen, maar ook de 
toegenomen parkeerdruk in met name het ge-
deelte van de wijk dat tussen de Nieboerweg, 
Sportlaan en Houtrustweg ligt.
De parkeeroverlast in dit gebied zou de afge-
lopen jaren hand over hand zijn toegenomen. 
Inmiddels lijkt de Vogelwijk wel wat op het 
Gallische dorpje uit Asterix en Obelix. Om 
ons heen echter geen Romeinse bezetters, 
maar zones met betaald parkeren, terwijl het 
bij ons nog steeds gratis is. Het is de vraag 
hoe lang (en of) wij nog weerstand moeten (of 
willen) bieden tegen de invoering van betaald 
parkeren in de Vogelwijk. Het is een punt dat 
zeker ter sprake zal komen bij de volgende 
Townhall Meeting op donderdag 15 april vanaf 
20.00 uur. Een url-link voor deze bijeenkomst 

treft u op onze website. Hieronder ziet u de 
QR-code. Als u deze scant met uw mobiele 
telefoon komt u – als alles goed gaat – ook au-
tomatisch in de bijeenkomst terecht. Spreken 
we elkaar dan?

Redmar Wolf
(Ook namens de mede-bestuursleden Marcella 
Putter, Hans van Nieuwkerk en Adam 
Braithwaite). 

Kerkkloksuggesties
Het initiatief van de gebroeders Lijdsman, 
opgegroeid in de Vogelwijk, om ergens in 
de wijk een ‘herinneringsmonument’ neer 
te zetten met een luidklok uit de toren van 
de in 2018 afgebroken Sacramentskerk 
heeft positieve reacties opgeleverd. Slechts 
één wijkbewoner had bedenkingen. Hij 
vreest dat het beoogde object in een klok-
kenstoel wordt geplaatst om weer op ge-
regelde tijden aan het beieren te kunnen 
slaan. ‘Stel je voor dat aangeschoten bel-
hamels bij nacht en ontij die klok gaan 
luiden of met staven of hamers gaan be-

werken!’ Anderen zagen wel mogelijkhe-
den voor een kunstzinnig monumentje 
met de klok als blikvanger, bijvoorbeeld 
op het ‘Mezenpleintje’, op het Fazantplein 
of op een kinderspeelplaats ‘als een soort 
speeltuig’. Ook de cultuurcommissie van 
de wijkvereniging buigt zich er nu over. 
Intussen is duidelijk geworden dat de aan-
koop van de kleinste (in Brabant opgesla-
gen) luidklok, die zo’n 500 kilo weegt, een 
lieve cent zal kosten, namelijk ruim een 
tientje per kilo. We houden u op de hoogte 
van verdere initiatieven op dit gebied.  
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Het was niet de eerste keer dat ik meehielp 
bij een stembureau maar wel de eerste keer 
als voorzitter. Dan ben je ook verantwoorde-
lijk voor de orde op het stembureau. Gelukkig 
heeft iedereen zich keurig gedragen. Er waren 
geen lastige mensen die hun handen bij bin-
nenkomst niet wensten te ontsmetten (offici-
eel moest het om onverklaarde redenen bij het 
weggaan ook, maar als iemand dat vergat, zag 
ik het door de vingers) en alle kiezers droe-
gen keurig een mondmasker. Vanachter mijn 
‘spatscherm’ voelde ik helaas veel meer afstan-
delijkheid tot de voorbijkomende kiezers dan 
ik eerder in stembureaus gewend was.

Verkiezingskrant
Op organisatorisch gebied heb ik wel een aan-
tal hobbels ervaren. Bij de voorbereiding op het 
voorzitterschap vroeg ik me af hoeveel stem-
bureaus er in de omgeving waren en op welke 
locaties. Ik realiseerde me dat ik daarover geen 
informatie van de gemeente had ontvangen. Ik 
hoorde dat dat in de Ver kiezingskrant zou staan 
die elke Hagenaar in de bus zou krijgen. Ik heb 
‘m echter nooit ontvangen en een korte rond-
vraag bij vrienden en bekenden leerde mij dat 
zo goed als niemand die ontvangen had, zeker 
niet in de Vogelwijk!
Toen ik de krant op verzoek alsnog toege-
stuurd kreeg, ontdekte ik dat er aan het begin 
van de Laan van Poot op 17 maart maar liefst 
twéé stembureaus beschikbaar zouden zijn, 
op een steenworp afstand van elkaar: bij SVV 
Scheveningen, waar ik dus voorzitter was, en 
in de Sporthal Houtrust. Dat zorgde voor aar-
dig wat verwarring. Zo heb ik tot drie maal toe 
mensen die kwamen helpen bij het stemmen 
er op gewezen dat zij zich bij het verkeerde bu-
reau hadden gemeld. 

Koud
Met dat stembureau in de sporthal kreeg ik nog 
bijzonder nader contact, want in de loop van de 
ochtend kwam de voorzitster van het sporthal-
bureau naar ons toe met de vraag of wij het 
erg zouden vinden als zij tijdelijk dicht zouden 
gaan. Wij hadden daar geen bezwaar tegen, 
want zo druk was het niet. De collega-voorzit-

Memorabele ervaringen van een 
stembureauvoorzitter

Door Flip Petri

Op woensdag 17 maart, de finale dag van de Tweede Kamerverkiezingen, was ik van 
06.00 uur tot halverwege de middag de ‘ochtendvoorzitter’ van het stembureau in 
het clubgebouw van SVV Scheveningen, achter de tennisbanen aan het begin van 

de Laan van Poot. 

De schrijver van dit verhaal in zijn rol als stembureauvoorzitter
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ter zei de tent te willen sluiten omdat het in die 
hal, die al een aantal maanden vanwege de co-
ronabeperkingen niet gebruikt was, bar koud 
was. En de verwarming kon niet aan, begreep 
ik. Het koude stembureau sloot inderdaad – 
na overleg met de gemeente – een aantal uren 
de deuren en ging pas weer open toen er een 
warmtekanon was geïnstalleerd. De gemeente 
had overigens wel voorzien dat het in bepaalde 
stembureaus koud zou kunnen worden, want 
stembureauleden was op het hart gedrukt extra 
warme kleren aan te trekken. Ook kregen we 
allemaal een dekentje van Ikea, weliswaar uit 
gerecycled materiaal, maar wel Made in China. 
Kon daar niet een oplossing voor worden ge-
vonden waar de lokale of regionale economie 
wat aan had?

Drukte
Zoals al gemeld, hadden we het niet erg druk. 
Dit in tegenstelling tot het net buiten de Vo gel-
wijk gelegen stembureau in de Bomen buurt-
bibliotheek aan de Fahrenheit straat. Daar  
heeft een groot gedeelte van de dag een rij 
wachtenden gestaan van soms tientallen me-
ters (zie bijgaande foto). De later bekend ge-
worden cijfers bevestigen dit. ‘Mijn’ stembu-
reau reikte op 17 maart 532 stembiljetten uit, 
terwijl ze op dezelfde dag in de bibliotheek aan 

de Fahrenheitstraat 1514 biljetten verstrekten, 
bijna drie maal zo veel.

Hoog bezoek
We hebben ook nog hoog bezoek gehad, hoe-
wel ik dat eerst niet in de gaten had. Ik kreeg 
een vermoeden dat het een belangrijke man 
zou kunnen zijn, want hij was de enige die 
aan ons vroeg of we een foto van hem wilde 
maken terwijl hij zijn stembiljet in de stembus 
gooide. Op dat moment zag ik wie het was: mi-
nister van Rechtsbescherming Sander Dekker, 
oud-wethouder van Den Haag. De foto was 
kennelijk nodig om op sociale media te verto-
nen. Toen hij het lokaal weer verliet, hadden we 
een vrolijk moment doordat een stembureau-
lid er lachend op wees dat Dekker, een VVD’er 
zoals bekend, zijn biljet in de ‘linkse stembus’ 
had gegooid. We hadden er namelijk twee 
naast elkaar staan. 

Potloden
Op de verkiezingsdagen bleken alle gemeenten 
er een eigen potloodjesbeleid op na te houden. 

De Vogelwijk kende tijdens de Tweede Ka mer -
verkiezingen, die drie dagen duurden, vier 
stembureaus. Het bureau bij SVV Scheve-
ningen was op 15, 16 en 17 maart open. 
De andere drie in respectievelijk de Hellas-
sporthal, de Houtrustschool en Sport hal 
Houtrust functioneerden alleen op 17 maart.
In de vier stembureaus hebben 3226 perso-
nen 3578 stemmen uitgebracht. Het laatste 
aantal is groter omdat sommige mensen ook 
bij volmacht namens een ander stemden. D66 
was met 1019 stemmen de grootste partij in 
de Vogelwijk, gevolgd door de VVD met 959 
stemmen. Wijkbewoner Chris van Dam, die 
op een onverkiesbare CDA-plek stond, maar 
hoopte dankzij voorkeurstemmen alsnog in 
de Kamer terug te keren, heeft het niet gered. 
Hij had nationaal 17.372 voorkeurstemmen 
nodig. In de Vogelwijk werd slechts 43 keer 
een stem op hem uitgebracht.  

Het 'sporthalstembureau' met hittekanon
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In Den Haag mocht iedere kiezer z’n stem-
potloodje meenemen, maar er waren ook heel 
wat gemeenten waar je het potlood moest inle-
veren, waarna het werd gereinigd voor de vol-
gende kiezer. Overigens heb ik geen idee wat 
er is gebeurd met de potloodjes die Hagenaars 
toch inleverden. 

,,Nadat Ron van Arkel er eind juni vorig jaar 
mee was gestopt, vonden veel wijkbewoners – 
en ik zelf ook – het jammer dat er in de wijk 
geen fruit meer te koop was’’, vertelt Esther. 
,,Een beetje grappend zeiden enkele mensen 
toen tegen me: ‘Waarom ga je zelf geen fruit 
verkopen?’ Ik dacht gelijk: ja, waarom niet? 

Van bijbaantje in fruitzaak 
tot jongste ondernemer in de wijk

Door Ria Luitjes 

Sinds begin deze maand staat de 15-jarige wijkbewoonster Esther Plugge met 
haar zomerfruitkar op het pleintje bij de bakker aan de Mezenlaan. Wat begon als 
een zaterdagbaantje in de groente- en fruitzaak van de vorig jaar naar Wateringen 

vertrokken Ron van Arkel liep uit op een kleine eigen onderneming.

Tot slot nog iets over de bizarre voedselvoorzie-
ning voor stembureauleden, of beter gezegd: 
het ontbreken daarvan. In de eerste stukken die 
we als stembureauleden ontvingen, stond ver-
meld dat we een lunch of avondmaaltijd zou-
den krijgen. Dat ging echter niet door. Als ik de 
lokale pers mag geloven, kwam dat doordat de 
gemeente voedselpakketten had willen bestel-
len waarbij geen rekening was gehouden met 
vegetariërs. Toen daar problemen over dreig-
den te ontstaan, werd besloten dan maar hele-
maal geen maaltijden te verstrekken. In plaats 
daarvan kreeg elk stembureaulid 10 euro extra 
vergoeding om zelf een maaltijd te regelen. 
Veel mensen weten niet dat stembureauleden 
een vergoeding krijgt. Deze bedragen verschil-
len per gemeente. In Den Haag was het tarief 
voor de voorzitter vorige maand 175 euro, voor 
de plaatsvervangend voorzitter 155 euro en 
voor ‘gewone’ leden 135 euro. Wat ik overigens 
nog steeds niet begrijp, is dat dat dit wordt be-
schouwd als inkomen en dat je er dus belasting 
over moet betalen. 

Van mijn eigen geld kocht ik een handkar en 
op zaterdagen ben ik bij de bakker gaan staan 
met zomerfruit.’’

Eindexamen
Esther woont al bijna haar hele leven aan 
de Papagaaienlaan. Ze zit op een school in 

Een lange rij voor het stembureau in de Fahrenheitststraat
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is voor klanten, ga ik aan de andere kant van 
de winkel staan, op de Mezenlaan. Ik verkoop 
alleen zomerfruit, zoals aardbeien, frambozen, 
bramen, pruimen, kersen, bosbessen en ook 
avocado’s. Het fruit koop ik elke vrijdag in bij 
de groente- en fruitgroothandel De Mannen 
van Verhoek. Ook maak ik vers sinaasappelsap 
en vorig jaar heb ik zelfs jam gemaakt om te 
verkopen. Dat wil ik dit seizoen ook weer gaan 
doen.’’

Wie helpt je met het vervoer en het op en 
afbouwen van je kar?
,,De groothandel levert op zaterdagochtend 
mijn bestelling thuis af. Mijn 11-jarige broertje 
Joost helpt mij met het brengen van het fruit 
naar de kar. Verder doe ik het helemaal alleen. 
Ook de verkoopprijzen bepaal ik zelf. Meestal 
ben ik wel uitverkocht, dus het afbouwen gaat 
makkelijk. Als ik wel fruit over heb, kan ik het 
aan de groothandel teruggeven. Of ik maak er 
jam van om weer te verkopen.’’

Leiden, waar ze dit jaar haar mavo-diploma 
hoopt te halen. ,,We hebben vanwege corona 
minder lessen en dus minder uitleg, maar 
door de examenregels die de minister heeft 
afgekondigd is het bijna onmogelijk om niet 
te slagen’’, zegt ze lachend.

Familiebedrijf
Met een vader die mededirecteur is van Vis-
groothandel Plugge in Scheveningen is het on-
dernemen Esther met de paplepel ingegoten. 
Toch werkt ze niet in het familiebedrijf. Dat 
zou ze in de toekomst wel willen, maar dan in 
een marketingfunctie. Om die reden gaat ze 
na de zomer accountmanagement studeren op 
het Hoornbeeck College in Gouda.

Je gaat nu voor het tweede seizoen op straat fruit 
verkopen. Wat voor fruit is het en hoe kom je eraan? 
,,Net als vorig jaar sta ik met m’n kar bij 
de bakker op het terras aan de kant van de 
Zwaluwlaan. Als het terras bij mooi weer open 

Esther staat elke 

zaterdag van 

7.30 tot 15.30 uur 

met haar fruitkar op 

het Mezenpleintje 

bij de bakker. 

U kunt dus uw 

zachte zomerfruit 

tot eind september 

gewoon lokaal in 

onze wijk kopen.
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,,Wat we hier in de wijk wel een beetje missen 
zijn de wijkvoorzieningen, zoals winkel en an-
dere locaties waar je wijkgenoten tegenkomt”, 
zegt Ria. ,,Maar we wonen hier prachtig, zo 
dichtbij de duinen en de zee. En natuurlijk 
hebben we alle stedelijke voorzieningen op 
een steenworp afstand.” Ze zijn trots op het 
imposante appartementencomplex uit 1938, 
dat een zeer gewilde woonlocatie is.

Psychologie en geneeskunde
Ria werd in 1935 geboren en groeide op in 
Moordrecht. Haar vader was daar notaris en het 
gezin telde vier kinderen. Ze doorliep het voort-
gezet onderwijs op een gereformeerde school 
in Rotterdam. ,,Dichterbij was voldoende voort-
gezet onderwijs, maar mijn ouders stonden op 
een school met deze signatuur.”
Tijdens haar studie psychologie in Amsterdam 
leerde Ria medestudent Ad kennen, die ge-
neeskunde deed, wat vroeger meestal ‘medicij-
nen’ werd genoemd. De appel viel bij hem niet 
ver van de boom, want zijn vader was huisarts 
in Leiderdorp: een drukke praktijk naast een 
gezin met zes kinderen. Het beroep van z’n 
vader werd hem met de paplepel ingegeven en 
ook Ad ambieerde een bestaan als huisarts.
,,We waren nog jong toen we elkaar leerden 
kennen, net aan 20 en 21 jaar, en we hadden 
nog een lange studie voor de boeg,” zegt Ad, 
die eveneens 1935 als ‘bouwjaar’ heeft. ,,In 

1960 zijn we in Amsterdam getrouwd. Ik liep 
nog co-schappen in Rotterdam en moest ook 
nog in militaire dienst, in Breda. Ons eerste 
kind Gert werd in Rotterdam geboren en de 
tweede, Giel, in Breda.’’

Van Leiderdorp naar Maastricht
In 1963 trok het gezin naar Leiderdorp, de ge-
boorteplaats van Ad. De huisartsenpraktijk van 
z’n vader schreeuwde om een opvolger en voor 
het echtpaar brak een drukke tijd aan, Ad trad 
in de voetsporen van z’n vader, Ria kreeg een 
parttime baan als psycholoog bij de GGZ trad 
en intussen groeide het gezin uit met Mariska 
en Matthijs.
Na dertien jaar in Leiderdorp te hebben ge-
woond en gewerkt, greep Ad de kans die hem 
werd geboden om een andere professionele 
weg in te slaan: hij ging als studiebegeleider 
en ‘studieprogrammaschrijver’ werken aan 
de universiteit van Maastricht. Het hele gezin 
verhuisde naar een woning in het vlakbij 
Maastricht gelegen Cadier en Keer. ,,Een ruim 
huis met een prachtige tuin’’, zegt Ria. ,,Maar 
voor de kinderen was het eerst nog wel even 
wennen, van een oer-Hollands dorp naar de 
heuvels van Zuid Limburg. ’t Was echt een 
cultuurschok, die de één beter kon verwerken 
dan de ander.’’ Ria kreeg een baan als docent 
Psychologie aan de Hogeschool in Sittard. Ad 
vond al snel zijn draai op de universiteit. De be-

Ad en Ria de Bruijne genieten aan het Fazantplein

Van Zuid-Holland naar Limburg en terug 
Door Sjaak Blom

Tien jaar in de Vogelwijk en vorig jaar 60 jaar getrouwd. Ad en Ria de Bruijne voelen 
zich goed op hun plek in het appartementencomplex aan het Fazantplein. Ruim 

dertig jaar vertoefden ze in het Zuid-Limburgse Cadier en Keer. Het kostte best wel 
wat moeite om het dorpsleven in Limburg achter zich te laten, erkennen ze. 

Toch hebben ze in Den Haag prima hun draai gevonden, met een ruim 
appartement op de zon en dichter bij hun kinderen.



De Vogelwijk . april 2021      13

geleiding van artsen in opleiding was een kolfje 
naar zijn hand. 

Terug naar Zuid-Holland
Halverwege de jaren ’90 konden ze beiden met 
vervroegd pensioen. Er kwam tijd voor vrijwil-
ligerswerk, lezen, bridge en sport. Ria ging 
aan het werk met vluchtelingen: asielzoekers 
op weg helpen via taallessen, een opleiding en 
stages. 
Na veel wikken en wegen keerden ze tien jaar 
geleden terug naar Zuid-Holland. Ad: ,,Een hele 
stap na 33 jaar Limburg. Je laat een vertrouwde 
woonomgeving achter om op je vijfenzeven-
tigste weer een nieuwe start te maken”. Het 
zoeken naar een huis was ook geen sinecure, 
maar uiteindelijk kozen ze voor Den Haag, 
waar een appartement aan het Fazantplein vrij 
kwam. Groot voordeel: hun dochter woont op 
loopafstand elders in de Vogelwijk en de an-
dere kinderen zitten ook redelijk in de buurt. 
,,Het is heerlijk om je kinderen en kleinkinde-
ren regelmatig te zien’’, zegt Ria uit de grond 
van haar hart.
De gezondheid van Ad laat helaas wat te wen-
sen over, maar de dikke tachtigers kijken terug 
op een rijk en gevarieerd leven en zijn nog al-
tijd betrokken bij de buurt en de maatschappij. 
Hun zestigste trouwdag werd bescheiden ge-
vierd. Inmiddels zijn ze alle twee ingeënt tegen 
corona en dus kunnen ze weer genieten van 
wat meer vrijheid en de contacten binnen en 
buiten de wijk weer aanhalen. 

Kinderpetitie voor snelle 
heropening BSO

Al sinds half december zijn de locaties voor de 
buitenschoolse opvang van kinderen (BSO’s) 
vanwege de anti-coronamaatregelen grotendeels 
gesloten. Alleen kinderen van ouders in ‘essenti-
ële beroepen’ mogen erheen. De overige kinde-
ren die gewend waren om zich na schooltijd op 
een BSO te vermaken, vervelen zich al maanden, 
zijn hun thuiswerkende ouders tot last, hangen 
op straat rond of zitten thuis achter tv, i-pad of 
laptop. Bovendien missen ze hun BSO-vriendjes 
en andersom. 
Dat kan zo niet langer, vonden medewerkers van 
Zo Kinderopvang in Den Haag, net als de kinde-
ren voor wie zij wekelijks zorgdragen. Ze orga-
niseerden een petitie voor het kabinet, begeleid 
door honderden kindertekeningen, afkomstig uit 
verschillende BSO’s in het land. Zorg er asje-
blieft voor dat alle BSO’s snel weer open mogen, 
luidde het smeekschrift. Op dinsdag 23 maart 
werden bij de Outdoor-BSO In de Duinpan aan 
de Laan van Poot bij de Nachtegaallaan alle 
tekeningen met de bijbehorende petitie aan-
geboden aan D66-Tweede Kamerlid Paul van 
Meenen. ,,Ik beloof dat ik ze morgen namens 
jullie aan Mark Rutte zal overhandigen’’, zei hij 
tegen de kinderen en de algemeen directeur van 
de organisatie Samenwerkende Kinderopvang, 
Vogelwijkbewoonster Corona Koek. 
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Voordelen van groen 
Is nostalgie niet uw ding? Dat 
kan, maar er zijn meer redenen 
om voldoende groen om u heen 
te planten. Groen gaat droogte en 
hittestress tegen en levert daarmee 
een bijdrage aan het oplossen van 
problemen die ontstaan door klimaat-
verandering. Groen om ons heen draagt bij 
aan een goede gezondheid. Alleen al het kij-
ken naar groen vermindert stress! Bovendien 
is voldoende groen nodig om een fijn leef-
gebied te bieden aan allerlei beestjes: egels, 
bijen, vlinders, vogels etc. 

We mogen ons gelukkig prijzen dat we in 
zo’n mooie groene wijk wonen. En laten we 
dan - waar het kan - de wijk nóg wat groener 
maken. Eenvoudig gezegd: tegels en kunst-

gras eruit en planten erin. De 
komende maanden willen wij 
u verleiden met ideeën, leuke 
concrete tips en andere initi-
atieven.

Drijfveren
Tijdens een eerste bijeenkomst 

van ons als Groenverleiders, vorige 
maand, in een mooie tuin met veel groen, 
werd al snel duidelijk wat ieder van ons dreef.  
Bernadette van Gigch: ,,Ik ben trots op deze 
prachtwijk en wil me dan ook graag inzetten 
om de ‘ontgroening’ tegen te gaan.” 
Ferdinand van Motman: ,,Ik vind het fantas-
tisch om in zo’n mooie groene wijk te wonen 
en aan het behoud daarvan draag ik graag 
mijn steentje...ehh... plantje bij.’’
Nancy Roeters: ,,Ik houd van experimenteren 

Mogen we u verleiden uw tuin 
te vergroenen? 

Ja, u leest het goed: dit is een oproep om tuinen te vergroenen. Want ondanks het feit 
dat we in een van de groenste wijken van Den Haag wonen, zien we ook dat tuinen de 
afgelopen jaren steeds vaker bestraat worden en dat zelfs kunstgras met een opmars 

bezig is. Dat vinden we jammer, want het groene karakter van de Vogelwijk, in de vorige 
eeuw gebouwd als tuinstadwijk, is uniek en moet gekoesterd worden. 

Bij dezen presenteren wij, een groepje Vogelwijkbewoners met hart voor de natuur, 
ons als Groenverleiders.  
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Laatste kapper uit de 
wijk vertrokken 

Sinds mensenheugenis heeft de Vogelwijk drie 
kapperszaken gehad, die in de loop der geschie-
denis door verschillende eigenaren werden be-
mand. Voor de verzorging van je haar kon je altijd 
terecht op de Mezenlaan, op het Distelvinken-
plein en op het Haanplein. Laatstgenoemde lo-
catie is al enkele decennia kapperloos, maar tot 
voor kort kon men nog terecht bij de coiffeurs 
Leon van der Zijden op de Mezenlaan of Etienne 
op het Distelvinkenplein. Leon vertrok vorig na-
jaar en knipt nu alleen nog bij mensen thuis. Deze 
maand sluit ook Etienne zijn Vogelwijkvestiging. 
Hij zet zijn bedrijf echter voort op een steenworp 
afstand, zij het net niet meer in de Vogelwijk. 
Voortaan opereren hij en zijn collega-kapsters in 
een flat aan de Segbroeklaan, ter hoogte van de 
Goudenregenstraat. Zijn telefoonnummer is on-
gewijzigd: 070-3644223.

Versterkte stroomaanvoer
In de twee oudste woonblokken van de wijk aan 
het begin van de Laan van Poot zijn eind maart 
extra stroomkabels aangelegd. De bestaande 
elektriciteitstoevoer was hier niet meer toerei-
kend, onder meer doordat steeds meer mensen 
overstappen op elektrisch koken. Bovendien 
wordt met de netversterking vooruitgelopen op 
de toekomstige plaatsing van ‘stroomvretende’ 
oplaadstations voor elektrische auto’s. 

in de tuin. Momenteel ben ik bezig onze tuin 
om te toveren tot een mini-voedselbos.”
Eva de Tombe: ,,Ik draag graag bij aan een 
groenere, duurzamere wereld, al helemaal in 
combinatie met mijn hobby tuinieren.”
Dick Tielrooij: ,,Ik ben al dertig jaar een be-
voorrechte Vogelwijkbewoner en constateer 
met lede ogen dat aan de straatkant steeds 
meer groene tuinen plaatsmaken voor tegels 
en dat felle tuinverlichting egels en andere 
dieren wegjaagt.’’ 

De Groenverleiders, met van links naar rechts 
Bernadette van Gigch, Ferdinand van Motman, Nancy 

Roeters, Eva de Tombe en Dick Tielrooij

Groene Verleiding van de Maand 
Plant voor de vogels een haag in uw voor- of 
achtertuin. Denk daarbij aan een haag met 
besjes (hulst, broodboom, krentenboom, li-
guster) waar vogels van zullen smullen of een 
dichte haag (groene beuk, rode beuk, haag-
beuk), waar zij zich kunnen nestelen. Minder 
strak, maar ook leuk is het om verschillende 
struiken te combineren tot een haag (mei-
doorn, sleedoorn, hondsroos, wilde liguster, 
Gelderse roos en Spaanse aak - alias veldes-
doorn). Als je hem niet te vaak snoeit geeft hij 
bloesem en bessen. In Zeeland noemen ze dat 
een Zeeuwse Haag. Zo’n haag is niet alleen 
fijn voor vogels, want ook andere kleine die-
ren kunnen hier scharrelen en schuilen.
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Halverwege het gesprek vraagt ze opeens: 
‘Werd er bij jou thuis vroeger, toen je jong was, 
aan tafel over politiek gepraat?’ Het antwoord 
is negatief. Afgezien van gesprekken naar aan-
leiding van de moord op president Kennedy 
stond politiek bij ons zelden of nooit op het 
menu. Daar staat me in elk geval niets van bij. 
Sharon Gesthuizen knikt als blijk van herken-
ning. ,,Bij mij thuis ook niet’’, zegt ze. ,,Ik kan 
me niet herinneren dat zulke dingen ter sprake 
kwamen. Dat was ook een van mijn drijfveren 
om een kinderboek over politiek te maken.’’

Kunstacademie
Het ouderlijk huis waarover ze praat, stond 
in Millingen aan de Rijn, aan de grens met 
Duitsland, de plaats waar ze 45 jaar geleden 
werd geboren. Ze woonde er tot haar acht-
tiende. Na het gymnasium doorliep ze de 
Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, te-
genwoordig Academie ArtEZ Arnhem geheten. 
Met deze University of the Arts Arnhem, zoals de 
internationale benaming luidt, heeft ze inmid-
dels opnieuw een goede band, want begin deze 
maand is ze er aan de slag gegaan als direc-
teur. ,,Ik blijf wel hier wonen hoor’’, verzekert 
ze, ,,want ik ben al zo verknocht geraakt aan 
de Vogelwijk en het wonen aan zee dat ik hier 

Sharon Gesthuizen leert kinderen hoe de politiek werkt

Handig ‘hulpboek’ voor gesprekken 
aan tafel

Door Dick van Rietschoten

Tijdens het coronajaar 2020 was een huis aan de Sijzenlaan de broedplek 
voor de totstandkoming van een bijzonder kinderboek met als thema 

‘democratie’. Voormalig Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, sinds twee jaar 
Vogelwijkbewoonster, schreef het boek en tekende er ook zelf alle illustraties bij. 

,,Ik heb in simpele bewoordingen en met praktijkvoorbeelden proberen uit te leggen 
wat democratie is en hoe de politiek werkt. En stiekem denk ik dat heel wat ouders 

er ook nog wel wat van opsteken.’’

niet weg wil. De afstand tot Arnhem is met het 
openbaar vervoer of desnoods de auto goed en 
efficiënt te overbruggen en ik hoef er ook niet 
elke dag te zijn. Mijn vader woont er trouwens 
niet ver vandaan, dus nu en dan kan ik ook bij 
hem overnachten.’’   

Kamerlidmaatschap
Tijdens haar studententijd werd Sharon poli-
tiek actief en in 2006 verruilde ze haar bestaan 
als beeldend kunstenares voor het lidmaat-
schap van de Tweede Kamer in de fractie van de 
Socialistische Partij, toen nog onder leiding van 
Jan Marijnissen. Ze hield het ruim tien jaar vol, 
nam na haar afscheid uit het parlement ook 
afstand tot de SP, schreef een boek over haar 
politieke ervaringen, zegde haar partijlidmaat-
schap op en sloot zich aan bij GroenLinks. 
Een aantal jaren woonde Sharon met haar 
dochter Mara (nu 17) op de Valkenboskade, 
waar zich na enige tijd ook haar nieuwe partner 
Robert van Hittersum vestigde. Sinds begin 
2019 wonen ze gedrieën op de Sijzen laan, in 
een van de huizen van architect Alexander 
Kropholler.

GroenLinks-VVD
Robert werkt op het ministerie van Binnen-
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landse Zaken en Koninkrijksrelaties. ,,We heb-
ben elkaar leren kennen in de Tweede Ka mer’’, 
zegt Sharon. ,,Hij was daar destijds persoonlijk 
assistent van een VVD-Kamerlid. Ja, hij is zelf 
ook VVD’er. Zo zie je maar dat twee verschil-
lende politieke visies heel goed in één huis-
houden samen kunnen gaan. Dat is een van 
de belangrijke boodschappen uit mijn boek: 
dat je door samenwerking – ook 
met mensen waar je het niet 
voor 100 procent mee eens bent 
– veel kunt bereiken.’’ Lachend: 
,,Maar ik vind nog steeds dat hij 
bepaalde dingen verkeerd ziet en 
dat vindt hij natuurlijk ook van 
mij.’’
         
Humor
Haar kinderboek, dat begin fe-
bruari verscheen, heet Piraten, 
Dieren, Bejaarden – Wat stem jij? 
Een intrigerende titel, die uiter-
aard slaat op het feit dat Nederland politieke 
partijen kent voor allerlei doelen en doelgroe-
pen: een Partij voor de Dieren, diverse partijen 
die de belangen van ouderen willen behartigen 
en zelfs een Piratenpartij, die trouwens niets 
met zeerovers te maken heeft en nog nooit een 
Kamerzetel heeft weten te veroveren.
,,Het zijn gewoon voorbeelden hè’’, zegt ze. 
,,Het hele boek staat daar vol mee. Zonder 
voorbeelden kun je allerlei politieke begrippen 
als democratie, dictatuur, debatteren, wetge-
ving en parlement niet goed aan kinderen uit-
leggen. Ik leg zelfs de leer van de trias politica 
uit. Maar je moet het wel luchtig houden en er 
ook grappige teksten en tekeningen in zetten. 
Zo laat ik bijvoorbeeld in een cartoon Esther 
Ouwehand van de Partij voor de Dieren zeggen 
dat ze in een debat graag over koetjes en kalfjes 
praat.’’
,,Ik heb voor m’n boek ook een paar mensen 
geïnterviewd over hun ervaringen in de po-
litiek: Ahmed Aboutaleb, Sigrid Kaag, Fred 
Teeven en ook Ineke van Gent, die voor Groen-

Links in de Kamer zat en nu burgemeester van 
Schiermonnikoog is. Ik had Mark Rutte ook 
graag in het boek willen hebben, maar hij wilde 
helaas niet.’’ 

Politiek is dichtbij
Volgens Sharon is het boek vooral bedoeld voor 
kinderen in de leeftijd van ongeveer 9 tot 14 

jaar. ,,Ik denk dat het zeker niet 
te hoog gegrepen is, zoals som-
mige mensen vrezen. Politiek 
is voor kinderen van vandaag 
ook helemaal geen ver-van-m’n-
bed-show meer, zoals het vroe-
ger voor ons was. Het is iets 
dat dagelijks hartstikke dichtbij 
komt, ook voor een kind, vooral 
doordat de media de laatste 
jaren steeds indringender zijn 
geworden. Elk kind heeft toch 
bijvoorbeeld via sociale media of 
tv wel iets meegekregen van de 

fratsen die Donald Trump de afgelopen maan-
den heeft uitgehaald? En elk kind heeft de laat-
ste tijd toch wel eens gezien hoe twee mannen 
met een doventolk tussen hen in verkondigden 
dat bijvoorbeeld de scholen of de kappers dicht 
moesten?’’

Kabinetsformatie
,,We hebben nu net Kamerverkiezingen achter 
de rug en er wordt gewerkt aan het samen-
stellen van een nieuw kabinet. Dit soort on-
derwerpen zal toch in heel veel gezinnen aan 
tafel wel eens aan de orde komen. Of in de klas 
op school. Dit boek is dan een mooi hulpmid-
del om er met elkaar over te praten. Als dat 
gebeurt, is mijn doel bereikt. Want kinderen 
moeten opgroeien met het besef dat het hier in 
Nederland altijd mogelijk is om invloed uit te 
oefenen op politieke beslissingen én het besef 
dat samenwerken belangrijk is om iets te be-
reiken.’’

Piraten, Dieren, Bejaarden – Wat stem jij?
Sharon Gesthuizen, Uitg. Volt, 16.99 euro
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Vogelwijk
,,Het wonen in de Vogelwijk bevalt mij heel 
goed. Het is echt een dorp in de stad. Je zit zo op 
het strand en in het centrum. Kinderen kunnen 
veilig op straat spelen.  Toen wij hier in 1986 
kwamen wonen, kwam onze overbuurvrouw 
Anneke Malherbe een bloemetje brengen en 
vanaf die dag zijn we bevriend. We doen veel 
samen. Ook met de andere buren hebben we 
goed contact. Ik kijk terug op gezellige straat-
feesten die ik heb georganiseerd met mijn 
buurvrouw Evie. Toen we een keer als thema 
Vogelwijk aan zee hadden gekozen, is er in de 
straat zand gestort en hebben we een strand 
gemaakt. Ook is er eens een feest geweest in 
Italiaanse sferen, waarbij ook een karakteristiek 
smal steegje was nagebouwd, inclusief aan de 
waslijn wapperende was. Door de jaren heen 
heb ik helaas vrijwel alle buurtwinkels zien ver-
dwijnen. Die mis ik wel erg.”

Vrije tijd
,,Ik heb veel bezigheden die ik met plezier doe. 
Zo wandel ik veel en ik golf op Ockenburgh. Bij 
mooi weer werk ik graag in de tuin en ik lees 
dagelijks een aantal kranten, waaronder de 
Volkskrant, die ik het beste vind. Verder ben ik 
lid van een kookclub en een boekenclub. In het 
weekend hebben we vaak etentjes met vrienden 
of de kinderen.”
  
Boek
,,Ik kan eigenlijk niet kiezen. De ondergrondse 
spoorweg van Colson Whitehead, over de sla-
vernij in Amerika, heeft echt heel veel indruk 
op mij gemaakt. Maar ook De bijenhouder van 
Aleppo van Christy Lefteri, over een Syriër die 

uiteindelijk naar Engeland vlucht. En dan wil ik 
hier ook nog graag noemen De Stamhouder van 
Alexander Münninghoff, Grand Hotel Europa 
van Ilja Leonard Pfeijffer en Alleen de bergen 
zijn mijn vrienden van Behrouz Boochani.” 

Tv-serie
,,De documentaires van Ruben Terlou over 
China vond ik echt prachtig. Verder kijk ik vaak 
naar de dagelijkse talkshows en Nieuwsuur, 
want ik ben een echte nieuwsjunk. Op Netflix 
kijk ik momenteel naar Lupin.”  

Smaakweb.nl
,,Met die website zijn Anneke Malherbe en ik 
in 2011 begonnen. We hebben de Haagse deli-
catessen- en speciaalzaken die volgens ons een 
aanbeveling verdienden in kaart gebracht en een 
podium gegeven. Een pure hobbysite, zonder 
verdienmodel, waarop we ook recepten publi-
ceerden. De website is enige tijd offline geweest, 
maar we gaan binnenkort weer online met een 
vernieuwde versie, waarbij het accent ligt op de 
recepten die we zelf maken. Recepten uit ver-
schillende landen bijvoorbeeld, in plaats van va-
kantie. Zo kun je straks met ons ‘culinair op reis’ 
naar Vietnam.”

AED
,,In 2016 heb ik mij samen met twee wijkgeno-
ten, Han Mulder en Anneke Malherbe, sterk ge-
maakt voor de plaatsing van meer Auto matische 
Externe Defibrillators oftewel AED’s in de wijk. 
We zijn erin geslaagd met behulp van de ge-
meente en particulier initiatief een dekkend 
netwerk van deze levensreddende kastjes te re-
aliseren. Na de melding van een hartstilstand 

               Vliegensvlugge vragen
   Door Madelon Kranenburg   -    m.kranenburg21@kpnplanet .nl

Walda Goldbach (1954) uit de Pauwenlaan is happy pensionado. Zij is getrouwd 
met Edu en samen hebben ze twee niet meer thuiswonende dochters.
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schakelt 112 niet alleen de GGD in, maar roept 
ook getrainde burgerhulpverleners uit de buurt 
op, die binnen 6 minuten na de melding ter 
plekke kunnen zijn om alvast te beginnen met 
hartmassage. Daarbij gebruiken ze een AED-
apparaat dat met stroomstoten het hart weer in 
het juiste ritme kan brengen. Sinds 2018 heeft 
de Vogelwijk de status van 6-minutenzone. We 
hopen in het najaar weer een reanimatiecursus 
voor wijkbewoners te kunnen organiseren.”
Onderaan op de startpagina van de website van 
de wijkvereniging www.vogelwijkdenhaag.nl is 
door een klik op het rode AED-logo meer hier-
over te lezen.
    
Restaurant
,,Ik noem er een aantal en hoop dat ze gauw 
weer helemaal opengaan. Bij de haven op 
Scheveningen kun je echt heel lekker eten bij 
Suzie Q en Waterproef. Voor het centrum wijs 
ik op Jamey Bennett op de Plaats en ik ben 
zeer gecharmeerd van Lapsang in de Oude 
Mol straat, een theehuis dat ’s avonds wordt 
getransformeerd tot wijnbar, waar je ook kunt 
eten. Het is daar super relaxt en er wordt goed 
gekookt. Het concept is kleine hapjes en shared 
dining.’’

Favoriete stad
,,Bilbao vind ik echt geweldig. Het is oorspron-
kelijk een vieze industriestad, maar heeft zich 
ontwikkeld tot een mooie gezellige stad. Het 
Guggenheim Museum van architect Frank 
Gehry, dat daar eind vorige eeuw werd ge-
bouwd, is prachtig en qua eten is het in het Bas-
kenland helemaal top. Ze hebben er de heer-
lijkste tapas, die de Basken pintxos noemen.” 

Vogelwijkers voor elkaar
,,In het begin van de coronaperiode heb ik 
samen met een aantal Vogelwijkbewoners een 
netwerk van helpers opgezet voor mensen uit 
de wijk die als gevolg van de coronamaatrege-
len klem kwamen te zitten. Wij vervullen een 
soort makelaarsfunctie tussen vraag en aanbod. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld de hond uitlaten, 
boodschappen doen, advies geven of een luiste-
rend oor bieden. Mensen die ik heb gesproken 
vinden dit een fijn initiatief. Daarom noem ik 
nog even de contactgegevens: 
vogelwijkersvoorelkaar@gmail.com
Er kan nog steeds gebruik worden gemaakt van 
onze diensten, want we zijn helaas nog steeds 
niet van corona af.”

Muziek
,,Van Queen ben ik superfan. Ze maakten 
prachtige muziek en ook de film over deze 
band, Bohemian Rhapsody, vond ik geweldig. 
Onze Haagse Golden Earring, die nu niet meer 
optreedt maar die ik nog wel heb zien spelen 
in Westwood, vind ik ook erg goed. Maar mijn 
muziekkeuze is afhankelijk van mijn stem-
ming. Ik kan ook erg van klassieke muziek ge-
nieten en van het Franse chanson.”
 
Tip van Walda
,,De hofjeswandeling door het centrum van 
Den Haag. Je komt op plekken die je helemaal 
niet kent. In heel Den Haag waren ooit zo’n ze-
venhonderd hofjes en daar zijn er nu nog onge-
veer honderdtwintig van over. Niet alleen in het 
centrum, maar ook in de Schilderswijk. Daar 
heb je bijvoorbeeld het Van Ostadehofje.”

http://www.vogelwijkdenhaag.nl
mailto:vogelwijkersvoorelkaar@gmail.com
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Ze is verbaasd als ze de aanleiding hoort: ,,Is 
het echt twintig jaar geleden dat m’n eerste ge-
dicht in het blad stond? De publicatiedata heb 
ik eerlijk gezegd niet bijgehouden. Ik weet al-
leen om welke gedichten het de afgelopen jaren 
ging. Tot nu toe zijn er in totaal 128 in het blad 
afgedrukt.’’
Olga woont met haar man Albert Verbruggen 
sinds 1992 aan de Laan van Poot, maar het huis 
en de omgeving kende ze al veel langer. Ze is 
namelijk in 1948 in ditzelfde huis geboren en 
ze bracht er een groot deel van haar jeugd door, 
samen met haar ouders en twee oudere broers. 
Olga en Albert hebben een zoon, Ties, die met 
zijn vrouw en twee kinderen in de Ooievaarlaan 
woont.

Expressie door woord en gebaar 
In de jaren zestig studeerde Olga aan de Haagse 
Sociale Academie. Ze liep stage in De Pijp in 
Amsterdam en werkte met probleemjongeren 
in de Schilderswijk. ,,Het was heel vormend 
om vanuit de Vogelwijk mijn blik te verruimen 
naar kansarme buurten,’’ zegt ze. Met actieve 
werkvormen, zoals drama, wist ze kinderen in 
club- en buurthuizen te boeien. ,,Dat deed me 
besluiten om nóg een hbo-opleiding te gaan 
volgen, aan de Academie voor Expressie door 
Woord en Gebaar in Utrecht. Nu heet dat de 
Hogeschool voor de Kunsten. Daar ontmoette 
ik Albert, die eerst Nederlands had gestudeerd 
en daarna ook deze opleiding was gaan doen. 

Twintig jaar poëzie van Olga Millenaar

‘Ik schrijf over wat mijn hart raakt en
hoop dat anderen dat herkennen’

Door Anja Knoope

Met enige regelmaat publiceert het wijkblad een gedicht van wijkbewoonster 
Olga Millenaar, tot enkele jaren geleden werkzaam als lerares dramatische expressie. 
Haar eerste poëtische werk werd in het voorjaar van 2001 afgedrukt, precies twintig 

jaar geleden. Een mooie gelegenheid voor een gesprek.

Hij werkte een poos als leraar Nederlands aan 
een pedagogische academie, maar maakte later 
een carrièreswitch naar het ministerie van 
Financiën.’’

Film
Op dramagebied deden Olga en Albert ook 
samen enkele projecten. Zo hebben ze onder 
meer enige tijd als vrijwilligers lessen in dra-
matische expressie gegeven aan kinderen van 
de Heldringschool aan het IJsvogelplein. Een 
gezamenlijk project was ook de film ‘En dan 
was mijn moeder de koningin’ over een psychia-
trisch zieke moeder, waar Olga het script voor 
schreef en waarin ze zelf de hoofdrol speelde. 
De regie deden ze samen. De film is veel ge-
bruikt in instellingen en op een aantal univer-
siteiten. 
Olga vond uiteindelijk haar passie in het op-
leiden van sociaal-pedagogische hulpverle-
ners aan de Hogeschool InHolland in het Be-
zuidenhout. Tot haar pensioen gaf ze daar het 
vak dramatische expressie en fungeerde ze 
als stagebegeleider. ,,Ik vond dat een heerlijke 
baan. Als mensen met elkaar gaan spelen, ont-
dekken ze elkaars talenten. Dat werkt verbin-
dend en geeft inzichten in de werkelijkheid.’’      

Poëzie en muziek 
,,De aanleiding om gedichten te gaan lezen, 
was een verdrietige’’, zegt Olga. Haar beste 
vriendin Hannie Schepers kwam op 29-jarige 
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leeftijd door zelfdoding om het leven. Olga was 
toen dertig. Het uit het hoofd leren van gedich-
ten en opzeggen ervan werd een mantra voor 
haar als ze de pijn voelde opkomen: ‘Het leven 
stuurt ons hooploos heen en weer; Waar zullen 
ons de laatre lenten vinden?’, citeert zij uit het 
gedicht Afscheid van J.C. Bloem. Ook gedichten 
van Vasalis, Achterberg en Kopland leenden 
zich daarvoor. ,,Met proza kan het ook, maar 
een gedicht is meestal veel sneller bij de kern. 
Als Vasalis schrijft over verdriet hebben en niet 
kunnen huilen, dan is dat meteen midden in 
de roos: ’Verdriet kit al mijn krachten samen, 
zodat ik roerloos wordt als steen…. Oh, sla de rots 
opdat ik ween’. Maar ook hedendaagse dichters 
kunnen je raken zoals Ingmar Heytze, Hester 
Knibbe en Anna Enquist.’’  
Na de dood van haar vriendin ging Olga ook 
piano spelen. ,,Hannie hield van Satie. Dat was 
toen behoorlijk boven mijn niveau, dus hard 
werken. Door de muziek kwam Hannie bij me 
terug en ik speel die stukken nu nog steeds. Er 
zijn van die verdrieten die altijd bij je blijven, 
die gaan niet over, die blijven een leven lang. 
Poëzie geeft woorden aan wat je voelt, maar 
niet kunt benoemen. Daarom kan een gedicht 
belangrijk zijn, het raakt de kern van wat je zelf 
voelt en het kan troost geven.’’
   
Breedsprakig
Pas veel later in haar leven ging Olga zelf ge-
dichten schrijven. Nadat ze in 1991 een carci-
noom had gehad, gevolgd door chemotherapie, 
waardoor ze een tijd uit de running was, werd 
schrijven over wat zij had doorgemaakt belang-
rijk. ,,Maar op papier was ik nogal breedspra-
kig, vond ik zelf. Daarom ben ik een cursus 
gedichten schrijven gaan doen, want daar leer 
je beknopt schrijven.’’
Het bleek een schot in de roos. ,,Iedere keer als 
ik een gedicht moest inleveren, bracht ik wel 
drie of vijf gedichten in. Het ging stromen en 
dat is niet meer opgehouden. Hoe bijzonder is 
dat toch, dat je een klein wereldje maakt waar 
alles in staat! En telkens weer! Ik probeer dat 

herkenbaar te maken voor anderen, maar er 
moet wel een diepere laag in zitten, want het is 
meer dan alleen een beschrijving.’’ Ze schrijft 
graag, omdat ze zelf heeft ervaren dat poëzie je 
raakt en troost kan bieden. Dat is ook de reden 
dat zij haar gedichten graag deelt met anderen. 
,,Ik vind het van belang wat ik schrijf en dat het 
anderen raakt omdat ik - naar ik hoop - woor-
den geef aan wat mensen voelen.’’   

Vroeger en nu
,,Daarom vind ik het ook fijn mijn werk te kun-
nen publiceren in De Vogelwijk. Op enig mo-
ment heb ik mijn gedichten aangeboden bij 
de hoofdredacteur. Twintig jaar geleden, zo is 
nu gebleken. Het idee was dat ik zou schrijven 
over wijk en de omringende natuur, de duinen 
en de zee. Over actuele zaken, maar ook over 
vroeger, toen bijvoorbeeld in mijn jeugd lijn 3 
nog over de Kwartellaan reed.’’
,,Mijn eerste gedicht in het blad was Het Haagse 
stille strand. Het gaat erover dat mijn broer en ik 
een rieten poppenwagen naar het strand duw-
den en dat mijn broer daar speelde met een wa-
terpistool en ik met een ijzeren schep waarmee 
ik naar Engeland wilde graven. Hier gaat het 
vooral om de fantasie die kinderen hebben in 
hun spel. Maar ook echte Haagse gebeurtenis-
sen zijn aan bod gekomen zoals Prinsjesdag, 
de Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte, 
Couperus en de begraafplaats Oud Eik en 
Duinen.’’ 

Dichtbundel
In 2011 verscheen bij De Witte Uitgeverij een 
dichtbundel van Olga met de titel Waar einde 
een begin is. Zij vond het eervol dat zij hier-
voor gevraagd was. Zij was opgevallen door 
haar bijdragen in de Meulenhoff gedichten-
kalender en de manifestatie Poëzie op Pootjes: 
,,Ze wisten niet dat ik al regelmatig in De 
Vogelwijk publiceerde. Een aantal gedichten 
die eerder in het wijkblad waren verschenen, 
werden ook in de bundel opgenomen.’’ Ze 
loopt naar de boekenkast, haalt het boekje 
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eruit en laat het zien. Op de achterflap staat: 
Olga Millenaar combineert schijnbaar moeiteloos 
speelsheid met ernst. ,,Dat is ook precies mijn 
streven”, zegt ze. ,,Helaas is die bundel nu 
niet meer verkrijgbaar.’’
Nog altijd schrijft Olga graag over onderwer-
pen die haar hart raken of haar in elk geval be-
zighouden. Over de jonge surfers bijvoorbeeld 
die in het voorjaar van 2020 in Scheveningen 
verdronken en het verdriet van hun nabestaan-
den. Of over het stoppen van Theatergroep De 
Appel die met zijn voorstellingen zoveel men-
sen hebben geraakt en vermaakt. En over ty-
pische Vogelwijkzaken, zoals de sloop van de 
Sacramentskerk en de sluiting van het voor-
malige Rode Kruisziekenhuis. 
,,Een van mijn meest recente gedichten gaat 
over het ‘verstenen’ van tuinen, óók hier in 
de wijk. Zo jammer dat mensen niet beseffen 
hoe belangrijk het is voor planten, insecten 
en vogels om de tuinen groen te houden! Ik 
wil niet belerend zijn hoor, want dat werkt 
niet, maar ik wil wél bewustwording teweeg  
brengen.’’’

,,Poëzie maken is voor mij een hele prettige 
manier van bezig zijn. Ik ben dan helemaal 
geconcentreerd. Ik heb het ook bij tai chi, bij 
zingen en bij piano spelen. Wat ik doe krijgt 
zo de volledige aandacht.’’ De stroom is nog 
lang niet opgedroogd, zegt ze. ,,Ik ben zelfs 
bezig met een nieuwe bundel. In de loop der 
tijd heb ik al meer dan vijfhonderd gedichten 
geschreven. Daaruit maak ik nu een selectie. 
De eerste bundel, van tien jaar geleden, had ik 
opgedragen aan onze zoon Ties, en de tweede 
wil ik opdragen aan onze kleinzoons, waar 
we heel veel plezier aan beleven en die ook in 
enkele gedichten voorkomen. Daarmee is de 
cirkel rond.’’ 
,,Het was heel fijn om de afgelopen twintig 
jaar in het wijkblad te hebben mogen schrij-
ven want ik voel me erg verwant met deze 
wijk. Niet omdat ik bekend wil zijn, want dat 
vind ik helemaal niet belangrijk, liever niet 
zelfs. Maar omdat ik iets wil meedelen, iets 
wil zeggen waar de lezer over nadenkt. Ik ga 
daar ook graag mee door de komende tijd. Ik 
vind het mooi en dankbaar om te doen.’’

Klein leven 
Bijna de helft van de tuinen verstraten

in ons lage land, zelfs in groene vogelwijken

geen bloemen, geen struiken, maar velden van steen
en grind, gekleurd met potten en namaakgras

met platen zwaar als grafzerken gebeiteld
waaronder het leven in de aarde sterft en waarboven

vlinders als treurig wapperende vlaggen vergeefs
naar nectar zoeken, waar vogels vruchteloos pikken

en insecten deserteren: de droom van huis
met tuin wordt duur betaald

waar is het besef dat niemand op deze planeer groots kan
voortleven zonder al dat kleine bijna onzichtbare leven? Olga Millenaar
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Begin maart heeft ongeveer driekwart van 
de Vogelwijkbewoners een brief van de ge-
meente in de bus gekregen over een gezamen-
lijke advies- en inkoopactie voor maatregelen 
ter verduurzaming van hun woning. In eerste 
instantie gaat het alleen om de eigenaren van 
eengezinswoningen, dus woningen op de be-
gane grond zonder onder- of bovenburen. De 
betreffende afdeling van de gemeente heeft 
ons echter verzekerd dat in een latere fase 
ook andere woningtypes in de wijk aan bod 
zullen komen, zoals de blokken met beneden- 
en bovenwoningen tussen Houtrustlaan en 
Nachtegaallaan/plein en de etagewoningen 
aan de Tortellaan.

Winst uit je woning
Vogelwijk Energie(k) is al twaalf jaar actief om 
bewoners te stimuleren hun woning (verder) 
te isoleren en andere maatregelen te nemen 
ter besparing van energie en ter voorbereiding 
op toekomstige ontwikkelingen, wanneer het 
aardgas zal worden afgesloten en er waar-
schijnlijk moet worden overgegaan op een 
vorm van LT-(lage temperatuur) verwarming. 
Een recent initiatief is bijvoorbeeld de actie 
Zet ‘m op 70!, waarbij ruim 80 wijkbewoners 
de watertemperatuur van hun cv-ketel op 70 
graden of lager hebben afgesteld. Uiteraard 
steunt VwE ook het nu aangekondigde ge-
meentelijke initiatief van harte.
De advies- en inkoopactie van de gemeente 
wordt georganiseerd in samenwerking met de 

landelijk opererende verduurzamingsorgani-
satie Winst uit je woning (zie: winstuitjewoning.
nl), die soortgelijke acties al in andere delen 
van het land heeft begeleid en daarbij al ruim 
117.000 huishoudens heeft bijgestaan. 
Wilt u er gebruik van maken, dan dient u zich 
(vrijblijvend) al dan niet samen met uw buren 
vóór 30 april bij Winst uit je woning aan te mel-
den. Als u twee of meer van de aangeboden 
duurzaamheidsmaatregelen laat uitvoeren 
(het betreft voornamelijk isolatie, maar ook 
het plaatsen van zonnepanelen of de installa-
tie van een hybride warmtepomp – alle met 
door Winst uit je woning te regelen rijkssubsi-
die), dan ontvangt u van Vogelwijk Energie(k) 
een aardig extraatje in de vorm van een vogel-
huisje met ons logo – ongetwijfeld binnenkort 
een felbegeerd collector’s item!

Warme huizen op koude dagen
Ook op heel koude dagen kun je een woning 
prima verwarmen als de cv-ketel op maximaal 
70 graden staat. Dat blijkt uit de enquête over de 
actie Zet ‘m op 70! die we vlak na de bijna ouder-
wets koude dagen in februari onder de 80 deel-
nemers hebben gehouden. Het onderzoekje 
leverde veel inzichten op over de mate waarin 
woningen in de Vogelwijk verwarmd kunnen 
worden met lagere watertemperaturen (70° of 
lager) en over de ervaringen van de gebruikers. 
Ruim een jaar geleden hadden we de actie ook 
uitgevoerd, maar het winterseizoen 2019/2020 
was buitengewoon zacht, waardoor de resul-

Gemeente Den Haag begint actie voor 
verduurzaming Vogelwijk

                                       Nieuwsflitsen
     Door Guus Mei jer                      www.vogelwijkenergiek.nl   -   info@vogelwijkenergiek.nl

http://winstuitjewoning.nl
http://winstuitjewoning.nl
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taten niet heel veel zeiden. Zie voor een toe-
lichting op de actie Zet ‘m op 70! onze website 
www.vogelwijkenergiek.nl waar u ook een uitge-
breider verslag vindt.

Conclusies
We hebben begin februari een paar behoorlijk 
koude dagen gehad met daggemiddelde tem-
peraturen van –4,7°C op 8 februari en –4,3°C 
op 12 februari. 
Op die koude dagen bleken de deelnemers aan 
Zet ‘m op 70! het overgrote deel hun woning 
(voldoende) comfortabel te hebben kunnen 
verwarmen. Er zijn vaak wel wat kleine aan-
passingen uitgevoerd, zoals geen of minder 
nachtverlaging, of het iets hoger zetten van de 
thermostaat, maar men geeft daarbij in het al-
gemeen aan dat daar prima mee te leven viel. 

De kans dat we de komende jaren nog kou-
dere dagen krijgen is niet heel groot. We heb-
ben dus vanuit de deelnemende woningen 
een vrij betrouwbare indruk gekregen. Een 
belangrijk punt is nu of die woningen repre-
sentatief zijn voor de gemiddelde woning in 
de Vogelwijk. Dat weten we niet echt. De kans 
is vrij groot dat de deelnemers meer dan an-
dere wijkbewoners bezig zijn met verduurza-
ming en daardoor al wat meer aan hun wo-
ning hebben gedaan op het gebied van isolatie 
en verwarming.
Waarschijnlijk is echter wel aangetoond dat 
het met ‘normale’ isolatiemaatregelen (die 
in de deelnemende woningen al waren uit-
gevoerd) goed mogelijk is om met een lagere 
watertemperatuur een comfortabele binnen-
huiswarmte te creëren.

http://www.vogelwijkenergiek.nl
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Al ruim een jaar is in dit blad niets te lezen 
geweest over het fenomeen grondwaterover-
last in onze wijk. De relatief droge jaren 2019 
en 2020 waren de oorzaak van deze stilte. 
Als gevolg van de geringere regenval steeg 
het grondwater nooit (langdurig) boven het 
niveau van de keldervloeren in onze wijk. 
Daarom bleef ernstige overlast voor wijkgeno-
ten met een vochtige kelder gelukkig uit.

Regenwaterbekkens
In deze luwte zaten we als Grondwater com-
missie echter niet stil. Aanvankelijk hadden 
we (langs verschillende wegen) gepoogd om 
de gemeente ervan te overtuigen, dat zij – 
gelet op de uitspraak van een onafhankelijk 
onderzoeker in 2017 – aanvullende maatre-
gelen diende te nemen om structurele grond-
wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk 
te voorkomen. Daarop vingen we evenwel bot: 
volgens de gemeente staat haar grondwater-
beleid hieraan in de weg. De gemeente ging 
zelfs zó ver, dat zij in 2019 de toegangen tot 
alle negen ondergrondse regenwaterbekkens 
in onze wijk – die ze ter voldoening aan de 
uitspraak van de voornoemde arbiter had af-
gesloten - weer openzette. Als gevolg hiervan 
wordt sindsdien al het water dat in het regen-
riool is opgevangen meteen weer in de bodem 

van onze wijk geïnfiltreerd. De gemeente is 
daardoor zelf veroorzaker van grondwater-
overlast geworden!
Daarom attendeerden wij de gemeente er (op-
nieuw) op, dat het college van B en W op grond 
van art. 3.6, eerste lid van de Waterwet de zorg-
plicht heeft om maatregelen tegen structurele 
grondwateroverlast te nemen. Opeenvolgende 
wethouders ‘Buitenruimte’ alsook het col-
lege hadden ons evenwel bij herhaling laten 
weten dat zij in genoemd wetsartikel geen 
aanleiding zagen actie te ondernemen. De 
gemeente heeft namelijk in haar huidige 
Rioleringsplan de beleidslijn neergelegd dat 
zij pas in actie behoeft te komen als in een 
bepaald gebied het grondwaterpeil langdurig 
bóven 70 cm onder het wegdek staat. En dat 
was in de Vogelwijk niet het geval.

Soortgelijke wijken
Door deze negatieve reacties werd ons dui-
delijk dat het alleen zou helpen, indien het 
gemeentelijk grondwaterbeleid zou worden 
aangepast. Daartoe schreven we brieven aan 
het college van B en W, de betrokken wethou-
ders, alsook aan de gemeenteraad. Hierin 
gaven we aan, hoe het nieuwe Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2021-
2025 zou moeten luiden, wilde dit in overeen-

Bestrijding grondwateroverlast:
taak huiseigenaar of gemeente?

Door Victor Koningsberger, 

voorzitter Grondwatercommissie Vogelwijk

In dit artikel wordt u bijgepraat over het onderwerp ‘grondwater(overlast)’. 
Eerst kunt u lezen wat de Grondwatercommissie van de wijkvereniging het afgelopen 

jaar (achter de schermen) heeft gedaan. Daarna wordt duidelijk gemaakt hoe de 
gemeente Den Haag tegen het grondwaterprobleem aankijkt en wat het standpunt 

van de grondwatercommissie is.
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stemming met de Waterwet en de Wet milieu-
beheer zijn. 
Omdat bedoelde beleidswijziging niet alleen 
in het belang van de Vogelwijk zou zijn, maar 
ook van veel soortgelijke wijken, zochten we 
samenwerking met de bewonersorganisaties 
van die wijken. Verder spraken we met zoveel 
mogelijk gemeenteraadsleden. Bovendien 
schre ven we de gemeenteraad een ‘brand-
brief’ waarin we dit orgaan op zijn eigen (wet-
telijke) taak wezen. 
Uiteindelijk spraken we in bij de behande-
ling van het concept voor het nieuwe GRP in 
zowel de raadscommissie Leefomgeving, als in 
de gemeenteraad zelf. Hierbij lieten ook ver-
tegenwoordigers van (de wijkverenigingen 
van) het Benoordenhout en Marlot alsmede 
van de woningbouwvereniging ‘Daal en Berg’ 
(Bloemenbuurt) zich in kritische zin horen.

Nieuwe GRP slechter 
Op 11 februari j.l. behandelde de raad de con-
cepttekst voor het nieuwe GRP. Hierbij bleek 
dat oppositiepartijen veel opmerkingen over 
de grondwaterparagraaf in dit stuk hadden. 
Vooral de vertegenwoordigers van de Haagse 
Stadspartij, de ChristenUnie en de Groep De 
Mos lieten zich kritisch uit. 
De vertegenwoordigers van de partijen die de 
huidige coalitie vormen (CDA, D66, Groen 
Links, PvdA en VVD) gingen echter pal ach-
ter het door de afdeling Riolering opgestelde 
voorstel van wethouder Bredemeijer staan. 
Kennelijk dwong het coalitieakkoord hen 
daartoe. Daardoor ging de raad uiteindelijk 
toch met de (licht geamendeerde) voorstellen 
van B en W akkoord.
Het gevolg hiervan is dat het nieuwe GRP 
o.a. de volgende (verkort weergegeven) regels 
bevat:

π De grondwaterzorgplicht van B en W geldt 
alléén voor huizen met een standaard-krui-
pruimtediepte van 70 cm onder het maai-
veld;

π De gemeente zal daar alleen maatregelen 
ter voorkoming of beperking van structurele 
grondwateroverlast nemen als het grondwa-
terpeil meer dan 30% van de tijd van een 
jaar hoger heeft gestaan dan 70 cm onder 
het midden van de straat;

π Eigenaren van huizen met een kruipruimte 
die dieper steekt dan 70 cm onder het maai-
veld (bijvoorbeeld omdat zich onder hun 
huis een souterrain of kelder(kast) bevindt) 
komen niet in aanmerking voor gemeente-
lijke bijstand; ze dienen zelf maar  maatre-
gelen ter voorkoming van grondwaterover-
last te nemen.

Zeespiegelstijging
Als consequentie van deze nieuwe gemeen-
telijke regels zullen veel bewoners van wij-
ken langs de duinrand (zoals Duttendel, 
Scheveningen en de Vogelwijk) alsmede in 
het middendeel van de gemeente (zoals het 
Bezuidenhout en de Stationsbuurt) voortaan 
verstoken blijven van enig ingrijpen door de 
gemeente ter voorkoming of beperking van 
ernstige grondwateroverlast. Dit is des te drei-
gender, gezien de verwachting van het KNMI 
en bureau Deltares dat vooral de wijken langs 
de kust in de komende decennia – als gevolg 
van de zeespiegelstijging – te maken zullen 
krijgen met een forse stijging van het grond-
water. (Zie bijgaande tekening).

De nieuwe gemeentelijke beleidslijnen zijn 
duidelijk in strijd met art. 3.6, eerste lid, van 
de Waterwet. Hierin is namelijk bepaald dat B 
en W de zorgplicht hebben om in het open-
baar gebied (binnen álle wijken van de stad) 
maatregelen te treffen ter voorkoming of be-
perking van structurele grondwateroverlast. 
Deze zorgplicht is in lijn met de oude grond-
regel dat de overheid al haar burgers heeft te 
beschermen – óók tegen ernstige grondwa-
teroverlast. De gemeente dient dit te doen op 
de manier, zoals in de Waterwet aangegeven. 
Voor door haar zelf verzonnen regels is hierbij 
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geen plaats: deze gemeentelijke vorm van ‘ei-
genrichting’ is zelfs staatsrechtelijk verboden.

Wat kunnen benadeelden nu doen?
U kunt nu twee dingen doen. In de eerste 
plaats doen mensen die nog steeds geregeld 
wateroverlast in de kelder hebben er goed 
aan zowel de betrokken wethouder als de u 
bekende raadsleden te wijzen op dit onrecht-
matig ‘wegduiken’ van de gemeente voor haar 
wettelijke verantwoordelijkheid. Hiernaast 
staat het hen uiteraard vrij om ook bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van komend jaar 
uiting te geven aan hun ongenoegen hierover.
Zolang de gemeente nog niet op haar (kwa-

lijke) schreden is teruggekeerd, doet u er in de 
tweede plaats verstandig aan om de onderste 
delen van de muren van uw huis, alsmede van 
uw eventuele souterrain of kelder(kast) water-
dicht te laten maken.

Wat gaan wij doen?
In onze ogen is het in strijd met onze rechts-
staat – en dus inacceptabel – dat de gemeente 
zich niet aan haar wettelijke zorgplicht houdt 
en een deel van haar burgers gewoon (in het 
grondwater) laat ‘stikken’. Daarom bereiden 
we enige acties van juridische aard tegen de 
gemeente voor. Te zijner tijd hoort u nader 
van ons.

Mag de kerstverlichting uit?
Van verschillende kanten is de redactie van dit blad erop gewezen dat op een aantal plekken in de 
wijk nog steeds kerstverlichting in de voortuin hangt, die vanaf het moment dat het gaat schemeren 
automatisch (of misschien wel handmatig) aan het flonkeren wordt gebracht. Voor allerlei dieren, 
zoals vogels en egels, is die extra tuinverlichting storend en ontregelend. Een vriendelijk verzoek 
dus aan degenen die met de zomer in aantocht nog steeds in kerstsfeer willen leven: mag de ver-
lichting een maand of acht uit? 
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Geachte redactie,

De laatste tijd wordt in het blad geregeld gepleit voor het behoud van een groene uitstraling 
van onze wijk omdat steeds meer bewoners hun voortuin betegelen, hoge schuttingen 
plaatsen en/of de auto in hun voortuin parkeren. Wat dat laatste betreft wil ik wijzen op 
een onderliggend probleem, namelijk het toenemende fenomeen van uitzicht vervuilende 
voertuigen door ontwijkers van parkeerbelasting in aangrenzende buurten. 

Tegenwoordig staat de wijk vol met aannemersbussen (die vaak volgens de APV niet eens 
geparkeerd mogen worden), slecht onderhouden auto’s met vaak buitenlandse kentekens, 
oude kampeerbusjes en soms zelfs achtergelaten autowrakken. Het is overduidelijk dat de 
eigenaren van deze wagens onze wijk gebruiken als stalling voor langere tijd. 
Zo staat vlak bij mijn huis al een jaar een Poolse bestelbus met lekke band geparkeerd. 
Tientallen meldingen bij de gemeente hebben niks opgeleverd.

Ik begrijp dan ook heel goed dat bewoners hun voortuin veranderen in een oprit om toch 
hun eigen auto kwijt te kunnen of inderdaad een hoge schutting plaatsen om maar niet 
tegen de vaak lelijke voertuigen op straat aan te hoeven kijken.

Mijn inziens zou de wijk solidair moeten zijn en eensgezind een signaal moeten afgeven 
naar de gemeente. Waarom kan er in een beschermd stadsgezicht ruimte zijn voor 
autowrakken of wagens die volgens de APV niet eens geparkeerd mogen worden? En 
waarom zouden we niet gaan voor betaald parkeren in onze wijk, zodat we het originele 
aangezicht met meer ruimte, minder geparkeerde auto’s en meer groen weer kunnen gaan 
herstellen? 

Met vriendelijke groet,

Maikel Scheer
Nieboerweg

              In de Brievenbus
 React ies en meningen van leden van wi jkvereniging De Vogelwi j

Vorige maand is van enkele oude voertuigen die langdurig in de wijk 
zijn ‘gestald’ een band lek gestoken, zoals bij dit vervallen camper-
busje op de Laan van Poot ter hoogte van de Roodborstlaan. 
De politie zou de eigenaren opsporen en op de hoogte stellen. 
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Geachte redactie,

Met veel plezier lees ik sinds ongeveer een jaar het Vogelwijkblad. Ik woon op de Laan van Poot 
tegenover het in aanbouw zijnde Hellasduin. Toen ik eind vorig jaar het plan vernam om op de 
plek van de stenen tribunes langs de atletiekbaan een langgerekt indoor-sportcomplex te bouwen 
waardoor het zich op de duinen zou verdwijnen, was ik daar al niet blij mee. Nu de laatste tijd 
duidelijk is geworden dat het een zeer uitgebreid project zou moeten worden, begin ik mij ernstig 
zorgen te maken over het geheel.

Daarbij gaat het ten eerste en vooral om de verkeersbewegingen, die ook in het artikel in het 
maartnummer als praktisch probleem werden genoemd. Op het ogenblik genereren de Hellashal, 
Haag Atletiek en de twee scholen bij het sportpark al heel veel verkeer. ‘s Avonds staat het bij mijn 
huis vaak helemaal vol met auto’s. De parkeerplaats tussen de scholen voldoet bij lange na niet. 
Ook het nieuwe wooncomplex Hellasduin zal een hoop extra verkeer gaan genereren zodra de 
bewoners er ingetrokken zijn. Dat komt dus al bovenop de nu al drukke/volle situatie. Bovendien 
staat ‘s zomers de wijk propvol met auto’s van strandgangers/wandelaars.
Deze situatie wordt ernstiger als nog meer sportverenigingen hun thuisbasis in het beoogde 
sportcomplex gaan krijgen. Deze enorme extra hoeveelheid verkeer moet allemaal door de wijk 
en daar veelal ook parkeren. Ook al zouden er op het sportterrein wat extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd kunnen worden, dan nog is de aan- en afvoer een groot, zo niet onoverkomelijk 
probleem. 
Hierbij moet worden bedacht dat er ook nog eens plannen zijn om op de locatie van de school 
voor speciaal onderwijs aan het Paddepad (bij de De Savornin Lohmanlaan) in de toekomst 
appartementen te gaan bouwen.

Ten tweede heb ik bezwaar tegen de voorziene hoogte van het nieuwe sportcomplex. De hoogte 
van de bestaande Hellashal is ongeveer 8,5 meter. Het nieuwe complex wordt in de plannen aan 
de flanken nog 2,5 meter hoger. Wellicht wordt het in het middenstuk wat lager, maar gezien de 
functie die men er aan wil geven (met o.a. polsstokhoogspringen) zal dat niet veel lager zijn dan 8 
meter. Het zicht op de duinen erachter verdwijnt dan bijna helemaal. Dan kun je zo veel ‘zachte 
materialen’ gebruiken als je wilt, maar mooier dan zicht op de natuur gaat het niet worden.

Met lede ogen zie ik aan hoe de wijk steeds voller wordt gebouwd en veel te druk wordt. We zitten 
hier in een mooi en rustig beschermd stadsgezicht en naast een natuurgebied, maar op deze 
manier gaat het er allemaal niet mooier en leuker op worden. Ik hoop daarom van harte dat we de 
vervuilende plannen een halt kunnen toeroepen en kunnen blijven genieten van de relatieve rust en 
de natuur die er nog wel is. 

Met vriendelijke groet,

Dennis van Bergen en Henegouwen
Laan van Poot
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HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouwbare hulp 
zoekt een extra adres voor huishoudelijk werk. Ze 
spreekt Nederlands en rekent €15 per uur. Voor 
meer informatie mag u mij bellen: Wanda Cohen 06-
51160141.

VERLOREN SLEUTELBOS - Heeft u in de duinen bij 
de Vogelwijk of in de Vogelwijk zelf een sleutelbos 
gevonden met een houten zeehondje en een hou-
ten schaapje eraan, neem dan s.v.p. contact op met 
06–44510971.

GASTOUDER GEZOCHT -  Wij, een Duits gezin 
met schoolgaande kinderen van 4 en 8 jaar, zoeken 
met spoed een liefdevolle gastouder (eventueel met 
LRK-registratie) voor onze zoon van zes maanden. 
Onze voorkeur gaat uit naar opvang in de eigen 
gezinssituatie. Het gaat om maandag en dinsdag 
tijdens schooluren. Stuur een e-mail naar hjanitz@
gmail.com of bel: 06-48090378.

JONGE KAT GEZOCHT - Ik zoek een lieve jonge kat. 
Heeft uw poes kleintjes of heeft u een jonge poes 
waar u niet meer voor kunt zorgen, neem dan con-
tact op met Magda van Eijck (070-3254467)

HUISHOUDELIJKE HULP - Onze ervaren en be-
trouwbare hulp heeft nog tijd voor een nieuw adres. 
Zij is om de andere donderdag beschikbaar van 
10.00 tot 13.00 uur. Voor nadere informatie kunt u 
bellen naar  tel. 070-3642653.

TER OVERNAME AANGEBODEN – Een Rollz, com-
binatie van rollator en rolstoel. Door mij enkele jaren 
met plezier gebruikt. Nu is dat helaas niet meer mo-
gelijk. Bel voor nadere inlichtingen 070-3646885.

BIJLES WISKUNDE - Vmbo, havo, vwo en examen-
training. Succes verzekerd! Tijdelijk alleen online. 
NK, SK, Eco in overleg. Tel. 06-26118927 of jeroen-
vanleeuwen@live.nl

HUISHOUDELIJKE HULP - Onze goede en be-
trouwbare huishoudelijke hulp heeft nog tijd over 
om schoon te maken. U kunt haar bereiken op tele-
foonnummer 06-48283244. Voor referenties kunt u 
mij bellen (Rosalie Alkema) via 06-28504172.

TE KOOP -  Scootmobiel, merk Shoprider, kleur 
rood. In nieuwstaat, slechts een paar keer gebruikt. 
Vraagprijs 750. Meer informatie: 06-51289610.
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.

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@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 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
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 
Rita Reimer
e-mail: rita.reimer@kpnmail.nl

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

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

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

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

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

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

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:2566sb7@hetnet.nl



