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Van klein naar groot en weer terug
De buurt als dorp: zo beschrijft iemand haar ervaring met de Bomenbuurt. Kleinschalig 

is het hier zeker, maar niet ‘kleinsteeds’, in de betekenis van ‘bekrompen’. Fors zijn de 

plannen met het aanpakken van ons winkelgebied; als ik de plannen lees en de 

tekeningen bekijk, dan heb ik er begrip voor, dat we er een tijdlang ongemak van zullen 

hebben. Ik verheug me op het eindresultaat! Wist u trouwens dat dit project mede 

mogelijk wordt gemaakt door een subsidie van de Europese Unie?? 

Van de dorpse Bomenbuurt naar het toneel van de Wereldoorlogen: contrasten genoeg 

in deze Boomgaard. Wie van geschiedenis houdt, kan z’n hart ophalen.

Terug van het grote naar het kleine: onze directe omgeving. Er is iemand die – geheel 

vrijwillig – eens in de week andermans rommel opruimt, om de buurt schoon te houden. 

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!   

Schone zomermaanden wens ik u.

WAT VERZAMELT U?
De redactie van De Boomgaard wil 

aandacht besteden aan buurtbewoners/

verzamelaars en hun collecties. 

Verzamelt u Japanse poppen, antiek 

speelgoed, dinky toys, porselein, klokken, 

oude camera’s of wat dan ook, stuur een 

berichtje aan de redactie. Wij nemen 

contact met u op voor het maken van een 

afspraak voor een reportage met foto’s.  

Mail naar: info@redactiedeboomgaard.nl 

Sluitingsdatum kopij  

volgende Boomgaard:  

11 augustus 2014
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter 
Wat gaat de tijd toch snel mensen,  
als er veel gebeurt in je wijk. Zeker als 
vrijwilliger hoor je vaak meer dingen 
die in de buurt gebeuren dan als 
‘gewone’ bewoner. En dat maakt  
het vrijwilligerswerk wat mij betreft 
interessant en leuk. Het is een goede 
manier om snel en gemakkelijk in te 
burgeren in je eigen wijk. Dus wil je 

graag op de hoogte blijven van wat er om je heen gebeurt, 
denk er dan eens over na om vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Nieuw
Het bestuur is blij dat er versterking is gekomen van een nieuw lid. 

Daarmee is het bestuur op volle sterkte en de verhouding dames  

en heren wat meer in evenwicht. Barbara Christiaanse gaat zich  

vanaf deze maand bezighouden met bewonersparticipatie en 

communicatie. Zij stelt zich in het volgende nummer graag zelf  

aan u voor. Of: kijk op de website (www.bomenbuurtonline.nl) 

voor een persoonlijke introductie. 
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OPROEP FIETSENSTALLING 
EGELANTIERSTRAAT
De nieuwe fietsenstalling in de  Egelantierstraat, op het 

schoolplein van de Bonte Vlinder, is bijna een feit. Het 

bestuur wacht nog op de definitieve aanmeldingen van 

bewoners die hebben aangegeven dat ze een plek in 

de stalling willen hebben. Als het goed is, hebben deze 

mensen inmiddels een brief van de SBOB  ontvangen. 

Heeft u de brief niet gehad en wilt u ook graag in 

aanmerking komen voor een stallingsplaats, laat het 

ons weten via:  info@bomenbuurtonline.nl.

Wij verwachten dat de stalling in juli of augustus wordt 

geopend.

STRAATVERTEGENWOORDIGERS GEZOCHT! 

HET SBOB-KANTOOR IS GEOPEND ELKE 
WOENSDAG VAN 10.30 – 13.30 UUR

ADRES: ACACIASTRAAT 178A

Saskia
De SBOB moet bezuinigen., waardoor onze administratieve kracht 

Saskia de Swart nog maar de helft van de tijd (nu: 4 uur per week) 

voor de wijk inzetbaar is. Dat betekent in de praktijk dat ons kantoor 

nu alleen op de woensdag geopend is van 10.30 uur tot 13.30 uur.

De Kruin
En dan is er nog het wijkgebouw De Kruin. Het bestuur maakt  

zich ernstig zorgen over de gang van zaken en betreurt dat de 

communicatie tussen het bestuur van De Kruin en de Gemeente  

zo stroef verloopt (Zie voor meer informatie het verslag van onze 

jaarvergadering, zie hieronder).

De SBOB probeert De Kruin zo veel mogelijk te ondersteunen,  

want zij vindt dat een maatschappelijk gebouw als De Kruin in  

de wijk moet blijven bestaan. Hopelijk kan ik in het volgende 

nummer wat positiever nieuws hierover laten horen. 

Hans Verboom, Voorzitter SBOB 

De Boomgaard

Wat speelt er 

Op 20 maart kwamen ca. 18 bewoners in De Kruin samen  
met het bestuur voor de jaarvergadering van de bewoners-
organisatie. Die vergadering is ervoor om terug te kijken op 
het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat er het lopende 
jaar wordt opgepakt. Hier grijpen bewoners hun kans om hun 
ideeën voor te leggen en uitgevoerd te krijgen en zo is het ook 
bedoeld. De andere reguliere bewonersbijeenkomsten, ook de 
maandelijkse stamtafel, zijn voorlopig gestopt wegens gebrek 
aan belangstelling. Het bestuur broedt op alternatieven.  
Ideeën daarvoor zijn van harte welkom.

In het afgelopen jaar zijn nieuwe FIETSENSTALLINGEN gerealiseerd  

of voorbereid. Dat is nodig ook, want het aantal fietsen neemt  

snel toe, zoals iedereen op straat kan zien. Daarnaast moet een 

fietsen plan voor de buurt, een plan waaraan het afgelopen jaar  

druk gewerkt is en dat bijna klaar is, ervoor zorgen dat iedereen,  

maar vooral scholieren, veilig door de buurt kan fietsen. 

Dit jaar gaat de Gemeente onveilige plekken langs de Segbroeklaan 

aanpakken. De SBOB praat met de wethouder van Verkeer over 

welke knelpunten er zijn en welke oplossingen daarvoor in 

aanmerking komen.

FINANCIEEL gaat het minder met de SBOB, vooral door de afnemende 

subsidie die niet meer toereikend is om huur en administratieve 

ondersteuning van te betalen. We hebben het afgelopen jaar 

ingeteerd op ons vermogen en dat kan niet te lang duren. Wel is ter 

vergadering het financieel jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld 

dat de penningmeester een goed financieel beleid heeft gevoerd.

Minder financiële risico’s dus en daarom een waarschuwing aan 

organisatoren van straatfeesten: als je subsidie hebt ontvangen, 

moet je je uitgaven kunnen verantwoorden. Aan de SBOB, want die 

wordt door de Gemeente verantwoordelijk gehouden.

De BESTUURSSAMENSTELLING is veranderd: Telli van der Lei is na  

5 jaar afgezwaaid en voor haar in de plaats is Barbara Christiaanse 

benoemd als bestuurslid.

WIJKVERENIGING DE KRUIN stond in het tweede deel van de 

vergadering centraal. Rob de Kok van De Kruin lichtte de laatste 

ontwikkelingen toe. De grond onder het gebouw is inmiddels 

verkocht (in optie) en de Gemeente stuurt nog steeds aan op  

sloop later dit jaar. Het aangepaste bestemmingsplan ligt ter inzage, 

iedereen kan een zienswijze indienen. De Gemeente zal niet actief 

zoeken naar een andere locatie, daarvoor houdt ze De Kruin zelf 

verantwoordelijk.

Er zijn gesprekken geweest met de Beukenhof (tussen Wilgstraat, 

Thomsonlaan, Fahrenheitstraat en Beukstraat) over een plek voor 

De Kruin op het binnenterrein. Dat zou een alternatief kunnen zijn 

voor het plan van de eigenaar waar alle omwonenden tegen zijn. 

Maar het plan is inmiddels aangepast en met het nieuwe plan  

zijn de omwonenden tevreden, zodat dit alternatief voor De Kruin 

wegvalt. De Kruin heeft ondertussen een jurist in de arm genomen 

om de Gemeente ook met juridische middelen weerwerk te bieden.

Tot slot iets om naar uit te kijken: DE BOMENBUURT is voor het 

grootste deel vanaf 1916 gebouwd en BESTAAT DUS OVER TWEE 

JAAR 100 JAAR. Reden om dan een feestelijk jubileum te vieren. 

Iedereen die ideeën heeft of mee wil organiseren kan zich bij  
de SBOB melden.

Impressie van de SBOB-jaarvergadering

SBOB en  
sociale media
Ook de SBOB maakt gebruik van sociale media om zoveel  

mogelijk bewoners in de Bomenbuurt te bereiken. De SBOB heeft 

een Twitteraccount en plaatst regelmatig tweets. Sinds mei vorig 

jaar is de SBOB ook te vinden op Facebook. Naast De Boomgaard, 

de website en Twitter is Facebook ook een middel om te commu

niceren met u als wijkbewoner. Word ook vriend van deze pagina.

Volg de SBOB op:
Twitter: @DeBomenbuurt
Facebook: www.facebook.com/bomenbuurt

Vrijmarkt  
Koningsdag 2014
Zaterdag 26 april – de eerste Koningsdag – werd de 

inmiddels  traditionele vrijmarkt gehouden in de wijk.  

Dit jaar werd de markt uitgebreid richting Goudenregen-

straat en de extra ruimte was snel in gebruik genomen.

Het weer was fantastisch en dat trok een record aantal 

bezoekers; het was druk en gezellig, kortom een geslaagd 

evenement. Het is altijd weer een hele klus zo’n evene-

ment te organiseren, het vraagt veel tijd en energie van 

een betrekkelijk kleine groep vrijwilligers. Zij doen dat met 

plezier en wij willen hen dan ook hartelijk bedanken voor 

hun inzet. Heeft u volgend jaar tijd en zin om mee te 

helpen, meld u zich dan nu alvast aan, zodat wij de taken 

nog beter kunnen verdelen..

Tot slot willen wij alle betrokkenen: de wijkagenten, de 

Gemeente, de winkeliersvereniging, het Haags Werk Bedrijf 

bedanken voor hun medewerking. De winkels Shoeby, 

Bagels & Beans, De Freule, De Haagse Traiteur en snackbar 

Koemans in het bijzonder omdat deze gratis de dorst van 

de vrijwilligers heeft gelest.

De SBOB streeft naar minstens één vertegenwoordiger per straat. Een straat

vertegenwoordiger heeft een doorverwijsfunctie voor bewoners met vragen 

over leefbaarheid, veiligheid en welzijn. Word ook straatvertegenwoordiger en 

help mee om onze buurt schoon, veilig en leefbaar te houden! Lees meer op 

de website van Bomenbuurtonline:

WWW.BOMENBUURTONLINE.NL/WERKGROEPEN/STRAATVERTEGENWOORDIGERS-2
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Bel jij aan als je de buren nodig hebt? Het zou natuurlijk mooi zijn als dat vanzelfsprekend 

is. Helaas weet je soms niet wie je iets kunt vragen of wie iets nodig heeft. Online zie je 

snel waar jij kunt profiteren van burenhulp of zelf je hulp kunt aanbieden. Online kun je 

zien welke initiatieven er zijn om de buurt leuker en gezelliger te maken. Lekker dichtbij, 

goedkoop en je hoeft de deur niet uit. Vera Develing en Maartje Stevens schreven erover 

in de Vruchtenpers, het wijkblad van de Vruchtenbuurt. Met hun toestemming lees je nu 

deel 2 van dit artikel, met een enkele aanpassing.

tips

betere buurt

deel 2 [deel 1 staat in De Boomgaard van maart 2014]

8 Peerby: leen spullen van mensen uit jouw buurt

Je gaat op reis en zoekt een rugzak. Je bent recepten aan het uitzoeken en wil deze lamineren. Je krijgt  

een logé en zou graag samen willen fietsen. Peerby kan jou hierbij helpen! Dit online platform biedt de 

mogelijkheid een oproep te plaatsen en ook te reageren op de vragen van mensen bij jou uit de buurt.  

Zo kun je jouw eigen klopboor te leen aanbieden of vragen of iemand een tent te leen heeft. Dat hoeft  

geen geld te kosten. In goed overleg spreken jullie af wat de eventuele voorwaarden zijn. Meer informatie 

vind je op www.peerby.com.

9 Thuisafgehaald: deel jouw kookkunsten

Dit initiatief is er voor als je een keer te veel hebt gekookt en het niet wilt weggooien, of als je een keer  

geen zin hebt om te koken en wel iets heerlijks en gezonds wilt eten. Op deze manier ga je de voedsel-

verspilling tegen, leer je ook nog mensen in jouw buurt beter kennen en dat alles voor een klein prijsje.  

Je krijgt een e-mail waarin vermeld staat wat er deze week wordt aangeboden. Zit er iets voor je tussen? 

Dan neem je contact op met degene die iets aanbiedt en maak je een afspraak over het aantal porties en  

de tijd dat je het komt afhalen. Heb je eten over? Ook dat staat beschreven op www.thuisafgehaald.nl.

10 WeHelpen: voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die hulp kunnen 
gebruiken 

Een zieke moeder of extra hulp in het huishouden: het is aan de orde van de dag. De zorg krijgt het door  

de vergrijzing en bezuinigingen steeds moeilijker. We zijn steeds vaker aangewezen op ons eigen netwerk, 

maar dat is soms niet voldoende. Het internet kan ervoor zorgen dat ons netwerk wordt uitgebreid en dat  

de juiste hulp wel gevonden wordt. WeHelpen is een soort marktplaats waar mensen die hulp nodig hebben 

en mensen die willen helpen elkaar kunnen vinden. Dat kan zijn van een ritje naar het ziekenhuis tot het 

behangen van een muurtje tot het helpen bij administratie. Ook bij jou in de buurt. Voor meer informatie  

ga je naar www.wehelpen.nl.

Online voor een
11 Meer groen? Zelf doen!: meer groen in jouw buurt

Je hebt geen balkon of tuin, maar zou wel graag meer groen in je buurt willen? Daar kun je zelf voor zorgen! 

Zelf of samen met de buren kun je vandaag nog beginnen. Verwaarloosde plekjes, perkjes, pleintjes worden 

op deze manier opgefleurd. Wil je ook een plek in jouw straat aanpakken? Meld je aan bij de ‘Meer groen? 

Zelf doen’ groep op Facebook of kijk op www.meergroenzelfdoen.nl.

12 Voor je Buurt: crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven

Mocht er geld nodig zijn voor een goed duurzaam idee voor in jouw buurt, dan kun je hulp vragen bij  

Voor je Buurt. Je kunt er ook voor kiezen bij te dragen aan een buurtinitiatief om er voor te zorgen dat  

het idee werkelijkheid wordt. Er wordt samengewerkt met buren, bedrijven en/of de gemeente om de  

buurt te verbeteren. Hoe dit in zijn werk gaat, kun je lezen op www.voorjebuurt.nl.

Waterkaart toont mooiste plekjes van 
 Haagse  binnenwateren  
De Haagse waterkaart geeft een impressie van al wat het Haagse 

binnenwater rijk is. De kaart toont zoetwaterparels, verborgen 

watergangen en bijzondere stukjes waterkant die de moeite 

waard zijn om langs te varen. Maar ook als wandelgids is hij 

heel geschikt. U kunt de kaart gebruiken om zich te oriënteren, 

maar het is geen vaarkaart met uitgestippelde routes.  

De parels laten u Den Haag van een andere kant ontdekken:

• ze vertellen over de geschiedenis van Den Haag

• laten flora en fauna zien die van water afhankelijk zijn

• brengen rust en ruimte, of

• brengen actie

De kaart is te downloaden via DenHaag.nl, maar u kunt hem 

ook gratis afhalen bij de balie van het Stadsdeelkantoor.

De Tweede Wereldoorlog weer terug in 
Haags Historisch Museum
De oorlog heeft een onuitwisbaar stempel op de stad gedrukt. 

Over de Atlantik Wall kunt u elders in dit blad lezen. Daarnaast 

was er o.a. ook het bombardement op het Bezuidenhout.

Den Haag had na Amsterdam de grootste Joodse gemeenschap 

in Nederland. 11.000 Haagse joden zijn afgevoerd en op transport 

gesteld naar vernietigingkampen. Aan deze aspecten en meer 

wordt aandacht besteed, met een selectie van foto’s en 

indrukwekkende persoonlijke eigendommen.  

Zie ook: haagshistorischmuseum.nl 

Heb je ook tips voor een betere buurt? Mail ze naar: info@redactiedeboomgaard.nl
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‘Sperrgebiet’
Nadat in 1942 strand en duinen al tot verboden gebied waren 

verklaard, werd een groot deel van de stad ‘Sperrgebiet’. Den Haag 

werd een ‘Stützpunktgruppe’, een vesting die onneembaar zou 

moeten worden voor tanks. Straten die uitkwamen op de Duitse 

verdedigingslinie aan de landzijde, werden afgesloten met betonnen 

versperringen, prikkeldraad en landmijnen. Op strategische punten 

werden bunkers en kazematten  opgetrokken. De sloop begon op 

22 november 1942 en er werd door bijna 6000 arbeiders aan gewerkt. 

De boerderijen Kranenburg en Hanenburg, alsmede het gemaal 

Hanenburg, werden met de grond gelijk gemaakt. Ongeveer 

halver wege de Sportlaan en de Hanenburglaan kwam een tank

gracht, die van Kijkduin zigzaggend doorliep tot bij de sluis in het 

Verversingskanaal. De machines van het gemaal werden door de 

bezetter verplaatst en gebruikt om water uit de Valkenboskade naar 

de tankgracht te pompen. Een ooggetuige die in augustus 1943 de 

Bomenbuurt bezocht zag voorbij de Goudenregenstraat de nog wel 

intacte Sneeuwklokjesstraat, maar aan één kant waren de huizen weg 

en aan de andere zijde waren portieken en ramen dichtgemetseld. 

De huizen langs de Hanenburglaan hadden geen ramen en deuren 

meer. Aan de overkant van het Verversingskanaal bij de sluis,  

waar nu lijn 11 rijdt, was een zwaar bewaakte versperring met  

een doorlaatpost voor Duitse militairen en de weinige Hagenaars  

en Scheveningers die over een ‘Ausweisz’ beschikten.   ■ 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR: 
Ambachtsheer, Van verdediging naar bescherming, Gemeente  

Den Haag, 1995/2000 

Evelyn de Regt, Menno Huizinga, fotograaf van de bezetting in  

Den Haag, Haags Gemeentemuseum, 1984  

C. Bal, Scheveningen-Den Haag 1940-1945, Rodi, 1996 

Delaforce, Smashing the Atlantic Wall, Cassell, 2001 

Veronica Hekking, Flip Bool, De illegale camera 1940-1945,  

V&K Publishing, 1995

Langs de kustlijn werden talrijke verdedigingswerken gebouwd.  

De landzijde werd versterkt in verband met het risico dat de vesting 

in de rug zou worden aangevallen. Een stukje van nog geen 

kilometer van die versterking  liep door de Bomenbuurt, aan de 

kant van de Hanenburglaan. Dat heeft zichtbare sporen nagelaten. 

Om schootsveld te krijgen en een 40 meter brede en 10 meter 

diepe tankgracht aan te leggen werd de bebouwing tussen de 

Sportlaan en de Hanenburglaan met de grond gelijk gemaakt. 

Woonhuizen werden tot de grond  toe afgebroken, de kelders 

werden opgevuld met puin; lantaarnpalen, bomen  en struiken 

werden verwijderd. Alle bruikbare bouwmaterialen werden 

afgevoerd naar Duitsland. 

Bevel om te verhuizen
Het Rode Kruis Ziekenhuis van architect Eduard Cuypers, voltooid 

in 1925, werd afgebroken en ook  de toren van de kerk in de 

Fahrenheitstraat moest het ontgelden. Omdat de bewoners van  

de gesloopte straten, waaronder de Oleanderlaan, de Larixlaan en 

de Olijfstraat met geen mogelijkheid in Den Haag konden worden 

opgevangen werden bejaarden, werklozen en niet economisch  

aan de stad gebonden burgers geëvacueerd naar het binnenland. 

Waarbij zich de merkwaardige situatie voordeed dat bewoners 

bevel kregen te verhuizen, maar daarvoor dan wel een verhuis

Dossier Atlantik Wall

vergunning moesten aanvragen. Verhuizers hadden het nog nooit 

zo druk gehad en het was moeilijk op tijd een verhuizer te vinden. 

Spullen die niet konden worden meegenomen werden door de 

bezetter verhuisd naar Duitsland. 

 

Om de Duitse bezetter tegen een mogelijke invasie door de geallieerden te beschermen werd eind 1941 

begonnen met de aanleg van verdedigingswerken langs de kust. Dit gebeurde onder de naam ‘Neue 

Westwall’, later de ‘Atlantikwall’. De Atlantikwall liep van het Zuiden van Frankrijk tot aan de Noordkaap. 

door Luc Verkoren

We besteden van tijd tot tijd aandacht aan facetten van onze buurt, waarbij meer achtergrondinformatie op zijn plaats is. 
Deze ‘dossiers’ zullen ook een aparte plaats op de website van de Bomenbuurt, bomenbuurtonline.nl , krijgen. [Redactie].

MENNO HUIZINGA, EVACUATIE IN 1942  

Goudenregenstraat, met op de achtergrond de huizen aan de 

Sportlaan. Voor een beroepsfotograaf is de kwaliteit van de 

foto zeer matig maar dat is geen wonder. Fotograferen was 

verboden en Huizinga verstopte zijn toestel in een houten 

kistje, dat hij op de fiets meevoerde. Zo heeft hij met zijn 

‘ondergedoken camera’ zelfs foto’s gemaakt van de tankmuur, 

een bezigheid die hem de kop had kunnen kosten.

••• Rode Kruisziekenhuis, 1937

De Antlantik Wall

Wie in de Bomenbuurt woont en houdt van (race-)fietsen is 

spekkoper. Zo kan ik zonder remmende stoplichten naar Hoek 

van Holland fietsen. Ook de snelste parcoursen naar Meijendel 

en verder zijn mij inmiddels bekend.

Waaien doet het echter meestal wel, en, als je een rondje rijdt, 

minstens één keer uit de verkeerde richting. Dan is het zaak een 

slim traject te kiezen. Bij tegenwind een lommerrijke weg, met 

windje mee onbeschermd duinterrein. Andere belemmerende 

factoren zijn slingerende senioren, onvoorspelbare junioren en 

het broodje Bratwurst met komkommer en taugé onderweg dat 

niet helemaal goed valt. 

Ook is er, eens in de zoveel tijd, de lekke band. Ik kreeg hem iets 

voor Ter Heijde, ter hoogte van ‘de zandmotor’. Mijn achterband 

was meteen volkomen plat. Niet meer te bepompen. Dat werd 

wandelen naar Kijkduin. Ach ja, het was lekker weer.  

Ik had buiten de Behulpzame Man gerekend. Een vriendelijke 

kerel die mij zag fietslopen en onmiddellijk afstapte. ‘Ik heb 

spullen bij me.’ Zo zijn mannen. Ze hebben spullen bij zich en  

ze willen helpen. En ze willen laten zien dat ze kúnnen helpen. 

Het is een oeroud ontroerend instinct. Een soortgenoot in nood 

moet gered worden.  

We begonnen aan een lang maar boeiend reparatietraject.  

Tegen de tijd dat we de reserveband om het wiel hadden 

gesjord, was ik als wandelaar al bij Ockenburgh geweest. 

Nu volgde een moeizame episode waarbij fietspompje en 

ventiel aan elkaar vast kwamen te zitten als twee copulerende 

honden. Uiteindelijk kwam het pompje los, maar liet de band 

zich niet meer volblazen. 

Een volgende behulpzame man, een lieve mollige Duitser die 

goed Nederlands sprak, zag hoe wij ook zíjn pompje naar de 

maan hielpen. Hij giechelde vriendelijk en fietste monter door 

richting Middelburg. Er stopte een behulpzaam echtpaar.  

De vrouw wist na één blik al hoe laat het was: ‘Ik rij vast naar 

Kijkduin.’ 

De reserveband bleek door het gewrik ook lek te zijn geworden. 

Nu werd de eerste kapotte band met vereende krachten geplakt. 

Een uur later kwam ik thuis. Maar wel... op de fiets!

De  
Behulpzame Man

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus.  

Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids 

Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel 

de komende tijd 1x per maand in Theater 

Dakota (Zuidlarenstraat), aanvang 16.30uur. 

Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

COLUMN Marcel Verreck
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Onder de naam ‘Beleefhetwild’ organiseert buurtgenoot  
Frenk Volckmann workshops in de natuur. Het uitgangspunt  
is wandelen en/of fotograferen. Een paar tochten blijven dicht 
bij huis. ‘Stadsjungle’ brengt je in de Haagse stadsparken en 
‘Beleef de vos’ naar de ons omringende duinen. 
  

Als natuurfotograaf is Frenk zijn leven lang al geïnteresseerd in  

de natuur en wat daar te zien en te beleven is. “Sinds kort geef  

ik workshops. Je kunt ervoor kiezen om alleen te wandelen in  

de natuur maar ook om dit te combineren met fotograferen.  

Denk dan niet alleen aan vogels, maar ook aan insecten, reptielen, 

vossen, konijnen, eekhoorns, bloemen en natuurlijk landschappen.  

De workshop ‘Macrofotografie’ is een leuke manier om de parken  

in de stad op een andere manier te gaan beleven.

Beleef het wild

NIEUW IN DE BUURT

door ERNA DE KLERK

De jaargetijden bepalen waar de workshops gegeven worden.  

In het voorjaar zijn de nesten en jonge dieren erg interessant.  

In de zomer is de tocht door de stadsparken leuk en zie je jonge 

vogels (uit)vliegen. Ook de vossentocht is dan bijzonder.   

“In september organiseer ik, ook inclusief vervoer, workshops  

naar de Veluwe voor het beleven van de bronsttijd. In de winter  

zie je vogels uit andere delen van de wereld. Vooral in winterse 

landschappen zijn er dan prachtige foto’s te maken.”

De workshops zijn in kleine groepen, maximaal 6 personen.  

Je kunt je eigen groep samenstellen of aansluiten bij andere 

deelnemers. Voor kinderen zijn de workshops minder geschikt: 

Frenk zoekt de stilte op om de dieren niet af te schrikken.  

Prijzen: vanaf € 30. Kijk voor meer informatie op:  

www.beleefhetwild.nl of bel Frenk 06 51352766.   ■

Weet je nog dat fantastische evenement vorig jaar,  

‘De dag van opvallend afval’? Zeker 60 kinderen met hun 

ouders maakten kunstwerkjes van (schoon) afval. In de 

stralende zon en onder toeziend oog van Majoor Thomson. 

Het was geweldig! 

Dit jaar, op 13 september, gaan we er weer zo'n  feest van 

maken. Met kunst en (ook) met het thema AFVALSCHEIDING. 

Het projectteam zal alles voorbereiden, maar voor de dag 

zelf zoeken we vrijwilligers, want zonder deze enthousiaste-

lingen redden we dat niet. Wil je meedoen als vrijwilliger, 

meld je dan aan via opvallendafval@gmail.com.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR  OPVALLEND AFVAL  EVENEMENT 13 SEPTEMBER

••• Wandelen en/of fotograferen in de natuur met Frenk Volckmann

ACTUELE INFORMATIE TRAM 3 EN 12

In verband met de vervanging van de Valkenbosbrug 

rijden er tussen 6 juni en 31 augustus
geen trams tussen de Fahrenheitstraat  

en de  Goudenregenstraat. Zie ook htm.nl.



Goed onderhouden woningen dragen bij aan veilige en leefbare 
wijken. Daarom streeft de Gemeente naar het verbeteren van 
20.000 woningen in de komende jaren. Bouwbedrijven BAM 
Woningbouw Den Haag en Van Wijnen zijn als eerste partijen, 
op initiatief van en samen met de gemeente, aan de slag gegaan. 
Dit doen zij via het samenwerkingsverband ‘energie voor energie’: 
gezamenlijk energie losmaken voor woningverbetering en 
energiebesparing in de wijk. Sinds begin dit jaar maakt ‘energie 
voor energie’ samen met bewoners en lokale ondernemers 
werk van woningverbetering in de Bomen- en Bloemenbuurt. 

Verbetermaatregelen
“Met woningverbetering bedoelen we maatregelen die zorgen dat 

de woning in goede conditie komt en blijft,” vertelt Ate Reitsma 

van ‘energie voor energie’. “Denk bij verbetermaatregelen bijvoor

beeld aan balkonherstel, schilderwerk, betonreparatie, dubbel glas 

en dak en vloerisolatie. De woning in goede conditie houden 

vraagt om regelmatig onderhoud.”

Meer wooncomfort, een hogere woningwaarde  
en een lagere energierekening
Woningverbetering levert, naast een veilige en leefbare wijk,  

de bewoner zelf ook veel op: meer wooncomfort, een hogere 

woningwaarde en een lagere energierekening. “Het isoleren van 

dak, vloer en/of gevels draagt bij aan het wooncomfort en verlagen 

van de energierekening. In de winter gaat minder warmte verloren 

en in de zomer blijft uw huis langer koel. Wist u dat 30% van de 

warmte verloren gaat via een niet geïsoleerd dak? En dat dubbel 

glas en gevelisolatie een rendement opleveren dat vergelijkbaar  

is met een rente van 12% op een spaarrekening?”

Subsidie voor dak- en vloerisolatie 
Als tijdig begonnen wordt met verbeterwerkzaamheden, zijn de 

kosten te overzien. De gemeente heeft bovendien voor bepaalde 

maatregelen subsidies beschikbaar. Voor dak en vloerisolatie nog 

tot aan het eind van het jaar, zolang het gereserveerde bedrag nog 

niet is besteed. “Ik help bewoners graag met de subsidieaanvraag.  

Of met een lange termijn onderhoudsplan, als u niet direct aan de 

slag wil of kan gaan, maar wel graag inzicht krijgt in de benodigde 

werkzaamheden en kosten”, aldus Ate.  

Contact met ‘energie voor energie’
Het PopUp Huis staat op het Thomsonplein, maar verhuist regelmatig 

naar een andere locatie in de Bomen en Bloemenbuurt. Kijk voor meer 

informatie, locatie en openingstijden op www.energievoorenergie.nu.  

Een afspraak maken bij u thuis kan natuurlijk ook. Ate is te bereiken 

op: 0651360974 of via ate@energievoorenergie.nu.

Stel uw vraag op Facebook: www.facebook.com/Energie4Energie

Volg Ate op Twitter: @Energie4Energie

‘Energie voor energie’ brengt 

 woningverbetering tot aan voordeur

NIEUW! El Barrio is een sfeervol Spaans tapas restaurant, sinds een half 
jaar gevestigd in De Bomenbuurt. Alles is huisgemaakt, van de aioli tot 
de croquets del dias. Gasten worden bij  binnenkomst getrakteerd op een 
bakje olijven. 
El Barrio is dé plek waar je gezellig borrelt, een snel hapje na je werk 
eet of onder het genot van live flamenco muziek (elke woensdagavond) een 
hele avond geniet van al het fijne dat de Spaanse keuken brengt. 

Er is een kinderspeelruimte met allerlei vermaak, een kelderverdieping 
voor feesten en partijen en een afgescheiden rookruimte.

EL BARRIO Laan van Meerdervoort 543 (hoek Valkenboskade)  070 4067986
OPEN 17u-24u keuken sluit om 22u / maandag gesloten  www.EL-BARRIO.NL
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Een natuurlijke tuin?
In een wereld met steeds meer asfalt en beton zijn de groene 

tuinen en balkons een steeds belangrijker onderdeel om wat 

‘natuur’ in stand te houden.

De vorige keer heb ik het gehad over bijen- en vlinderplanten 

die de natuur al dichter bij ons brengen, maar er zijn nog veel 

meer mogelijkheden. Een vijver of waterbak kan uren blijven 

boeien en zeker als een kikker deze heeft ontdekt. Ik kan rustig 

mijn tuin inlopen en genieten van de vissen in de vijver of de 

kikker en pad die door mijn tuin scharrelen. Deze beesten 

zorgen er voor dat vele schadelijke beesten in mijn tuin worden 

opgegeten. Ook vogels en insecten vinden zo’n waterplekje zeer 

aantrekkelijk.

Al deze aspecten (ik noem ze groene prikkels) zijn dingen die de 

kinderen van nu steeds meer moeten missen, maar die makkelijk 

in elke tuin gerealiseerd kunnen worden. Het hoeft niet groot  

te zijn en zelfs op balkon kan een speciekuip met wat water-

plantjes al heel veel extra leven geven. Om een wat natuur-

vriendelijker tuin te krijgen, moeten we de natuur wat meer zijn 

gang laten gaan. Dus niet te netjes willen zijn en alles aan kant 

willen hebben! Dat wil niet zeggen dat je alle onkruid maar moet 

laten groeien. Een klein stapeltje van wat takjes ergens in een 

hoek of wat blad hier en daar zorgt ervoor dat meer dieren je 

tuin gaan opzoeken.

Op www.haagsmilieucentrum.nl zijn veel meer tips te vinden 

voor een natuurlijke tuin. 

En vergeet niet: vlakbij onze wijk zijn wij gezegend met de 

Haagse Beek, die met zijn ‘natuurlijke’ aanleg een oase is naast 

alle asfalt. Neem er de rust voor en ga er eens een kijkje nemen.  

Met Herman  
de zomer in

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft 

les op een landbouwschool.

Herman PoelsmaCOLUMN

ingezonden
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Aanpak winkelgebied  
nu echt van start 

door ERNA DE KLERK

Ben Veen, projectleider bij de Dienst Stadsontwikkeling en zijn 

collega Serge Mohr van het Ingenieursbureau, beiden van de 

gemeente Den Haag, zijn er trots op. Het hele plan heeft een lange 

aanloop gehad met diverse tegenslagen. Minder geld en verschil

lende belangen van bewoners, bedrijven en hulpdiensten zorgden 

ervoor dat het ontwerp iedere keer bijgesteld moest worden.  

“Maar het resultaat mag er zijn. Het wordt een mooie en leuke 

winkelstraat met behoud van ‘couleur locale’ die aansluit bij de 

wensen van de winkeliers, past in de buurt en waar ook winkelend 

publiek van ’buiten’ zich welkom zal voelen”, aldus de projectleider. 

 

Bomen
Het plan voltrekt zich in fasen. Als eerste – deze zomer dus – is de 

Thomsonlaan aan de beurt. De straat gaat open, de riolering wordt 

vervangen en daarna volgt herbestrating. “Voor de straatbedekking 

is uiteindelijk gekozen voor een gedurfd ontwerp van de Haagse 

landschapsarchitecten Sant en Co,” aldus Serge Mohr. De Gemeente 

heeft natuurlijk het liefst dat klinkers overal in Den Haag gelijk zijn, 

dat is makkelijk als je eens iets moet vervangen. Den Haag heeft 

ooit gekozen voor een donkere klinker. Vandaar dat deze keuze  

(zie foto onder) wat voeten in de aarde heeft gehad. Maar ik ben  

blij met het resultaat.”

Thomsonplein
De Thomsonlaan wordt – net als de Fahrenheitstraat overigens 

– één breed klinkervlak. Een stoep die overgaat in een parkeer

strook en vervolgens in de rijbaan. De scheidslijn wordt een witte 

streep van klinkers. In het midden komen Esdoornbomen, meer 

dan er nu staan. De oude bomen blijven en er komen nieuwe bij, 

totaal circa twintig van Valkenboskade tot en met Thomsonplein. 

Door bezuinigingen werd het plein eerst geschrapt uit het ontwerp, 

nu is het voorzichtig terug; ook hier wordt de bestrating vervangen 

en in het midden een groene berm aangelegd. 

Het gaat eindelijk gebeuren. Het winkelgebied – Fahrenheitstraat/Thomsonlaan – wordt in een geheel 

nieuw jasje gestoken. Na ruim vier jaar van voorbereiding zal deze zomer letterlijk de schop in de grond 

gaan. Nieuwe klinkers in moderne gemêleerde kleuren, meer bomen, bankjes, één breed straatbeeld van 

stoep tot stoep èn mooie pleinen. Ook het Thomsonplein mag meedoen in de herinrichting. En over een 

jaar is de uitvoering voltooid. 

Feestdagen
Voor de gemeentewerken beginnen de feestdagen altijd al vroeg: 

vanaf 15 november – eigenlijk zodra Sinterklaas in het land is – 

 worden de wegwerkzaamheden in winkelgebieden zo veel mogelijk 

gestaakt om de overlast in deze periode te beperken. Deze onder

breking duurt tot het einde van het jaar. Vanaf begin 2015 wordt 

een aanvang gemaakt met de Fahrenheitstraat. Dat kan eerder of 

later zijn en is mede afhankelijk van de werkzaamheden aan de 

brug over de Laan van Meerdervoort/Valkenboskade. Pas als deze 

gereed is, mag de winkelstraat worden afgesloten. 

De operatie in deze straat is nog ingrijpender. Als eerste wordt de 

waterleiding vervangen, deze hoofdleiding loopt onder de stoepen. 

Dan gaat de straat open, wordt de riolering vervangen en begint de 

herbestrating. Ook hier klinkers en een brede strook van deur tot 

deur. Op de beide buitenranden – bij de aansluiting op de Laan  

van Meerdervoort en op de  Segbroeklaan – komt een duidelijk 

afgescheiden fietsstrook. In de rest van de straat wordt de fietsbaan 

geïntegreerd in de autorijbaan. 

30 km 
“Op dit stuk hebben we echt winst voor de buurt behaald,” aldus 

Ben Veen. “Doordat de hoofdroute voor hulpdiensten in de 

Fahrenheitstraat is komen te vervallen, is het gelukt het gezellige 

buurtkarakter wat we voor ogen hadden te behouden.” Dat betekent 

dat er maximaal 30 km in de straat mag worden gereden, dat de 

aanleg van straatklinkers toch door kan gaan zonder geluidsoverlast 

voor omwonenden en dat er her en der bankjes worden geplaatst. 

En ook hier bomen: van stoplicht tot stoplicht ongeveer dertig. 

Deze blijven op dezelfde plek en komen dus tussen de parkeer

vlakken in. Hoewel het trottoir feitelijk smaller wordt (nu 3.45 m. 

breed, straks 3.05 m.), zal de voetganger dit niet zo ervaren, omdat 

er geen stoeprand meer is en stoep en straat dus op dezelfde 

hoogte komen te liggen. 

Berlage
Een punt van verlies is de straatverlichting. Hoewel er na het eerste 

ontwerp eerst minder geld beschikbaar was en na aanspraak op een 

Europees potje weer meer financiële armslag was, bleek dat niet 

voldoende voor het aanbrengen van hangende verlichting (zie 

Boomgaard 2012, nr. 2). De oude lantaarns worden dus opgeknapt. 

Dat is jammer natuurlijk, vinden vooral de winkeliers. Hoe minder 

onderbrekingen op de straat, hoe beter zichtbaar en grootser het 

effect van de deurtotdeurbestrating. De winkeliersvereniging 

heeft wel gevraagd of de verlichting alsnog kan worden aangepakt, 

mocht er toch geld overblijven, bijvoorbeeld door een goedkope 

aanbesteding. Omdat het totale financieringsplaatje een breed plan 

omvat van niet alleen ons winkelgebied, maar een drietal andere 

wijken in Den Haag is het nog onzeker of een overschot kan 

worden toebedeeld aan dit project. Afwachten dus. Overigens 

komen in de Thomsonlaan de oude Berlage lampen terug.

Pleinen
Een project apart is de nieuwe aankleding van Abeelplein en 

Cederplein. Op dit moment is er nog overleg gaande tussen de drie 

kioskhouders en de Gemeente over de inrichting van beide pleinen. 

In de ontwerpfase worden de vis, groente en nootjeskiosk  

een kwartslag gedraaid en geplaatst aan de zijkant van het plein.  

Dat levert een visuele vergroting op van de pleinen en meer 

etalageruimte voor de andere winkeliers die hier gevestigd zijn. 

De ‘verhuizing’ en daarmee gepaard gaande vernieuwing van de 

drie verkooppunten kost uiteraard geld en hoewel beide partijen 

enthousiast zijn over de plannen, moet natuurlijk de financiering 

ook rond komen. Als dat niet lukt, staan de ‘oude’ kiosken straks 

gewoon weer op hun oude plek. 

Klaar
De hele aanpak van de Fahrenheitstraat gaat ruim zes maanden 

duren. In juni 2015 moet alles klaar zijn en komt er vast een 

feestelijke opening. Een klein minpuntje is dat er eventueel pas na 

voltooiing van het project ondergrondse vuilcontainers worden 

geplaatst. De Bomenbuurt is voor uitrolling van dat gemeente

beleid namelijk pas volgend jaar aan de beurt. Maar daar zijn de 

positieve reacties van SBOB en winkeliers voorlopig niet minder 

om. Iedereen is verheugd dat de lange voorbereiding nu eindelijk  

is afgerond. Eind goed al goed dus!   ■ 

INFORMATIEAVOND
Op 12 juni van 17 tot 19 uur organiseert de Gemeente  

een informatieavond in wijkcentrum De Kruin. Daar zijn 

tekeningen te zien en worden de definitieve plannen en 

de uitvoering ervan toegelicht. Omdat De Boomgaard 

rond deze datum verschijnt hoopt de redactie dat iedereen 

dit bericht tijdig kan lezen.  

••• Fahrenheitstraat

••• Abeelplein
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Montessori-cluster
Net als in de oude situatie krijgt CMS haar plek terug aan de 

Abeelstraat en Valkenbos aan de Cederstraat. Op de begane grond 

is in de Cederstraat tevens ruimte geschapen voor het kinderdag-
verblijf 2Samen. Dit kinderdagverblijf werkt, net als de beide 

basis scholen, met de montessorimethode. In het middengebied 

liggen lokalen die door beide scholen gebruikt worden, die ook 

onderling uitgeruild en samengevoegd kunnen worden als daaraan 

behoefte is. Naast de reeds genoemde gymzaal betreft dat twee 

speellokalen voor de kleintjes, een keuken, lokalen voor muziek  

en handvaardigheid, een bibliotheek en teamkamers voor de 

leerkrachten. De naschoolse opvang is bovenin gesitueerd. Deze 

lokalen kunnen overdag ook gebruikt worden door de scholen.

Vertrouwd geluid
Als de kinderen na de zomervakantie bezit gaan nemen van het 

nieuwe gebouw zal alles weer snel lijken als vanouds. Verwacht 

mag worden dat de omwonenden blij zijn dat de bouw erop zit. 

Het zicht op de gebouwen zal voor hen anders zijn, het geluid van 

de kinderen vertrouwd. De scholen keren terug in een ruim, flexibel 

en modern gebouw middenin een levendige buurt, met een 

aanbod van montessoribasisonderwijs vanaf 0 jaar. Als alles weer 

een beetje op orde is wordt de buurt uitgenodigd om een kijkje te 

komen nemen. 

CMS en Valkenbos geven onderwijs aan kinderen uit de buurt en 

daarbuiten. De scholen zijn gewild, er zijn wachtlijsten. Het nieuwe 

gebouw biedt straks plaats aan zo’n 600 leerlingen van de scholen 

en 40 kleintjes van 2Samen.   ■

In nog geen jaar tijd zullen drie basisscholen van onze buurt, 
na een kort verblijf elders, zijn teruggekeerd in mooie moderne 
gebouwen die voldoen aan de eisen van de tijd. Vorig jaar  
in oktober trok de Bavinckschool samen met een kinderdag-
verblijf in het gerenoveerde en deels nieuwe gebouw aan  
de Acaciastraat. We schreven erover in De Boomgaard van 
december. In de zomervakantie gaan de twee montessori-
scholen, ook samen met een kinderdagverblijf, verhuizen  
naar de nieuwbouw in de Abeel- en de Cederstraat. Hierover 
heeft u al in De Boomgaard van maart 2013 kunnen lezen.

Doorkijkje
In de Abeelstraat en de Cederstraat stonden tot maart 2012 rug aan 

rug twee gebouwen van respectievelijk de Christelijke Montessori-
school CMS en de Openbare Montessorischool Valkenbos. Beide 

gebouwen waren echt aan vernieuwing toe. Nadat beide scholen 

tijdelijk onderdak, weer naast elkaar, hadden gevonden in de 

Bloemenbuurt, is met slopen begonnen. Zo ontstond even een  

gat met doorkijkje tussen de beide straten.

Nieuw gebouw
Naar een ontwerp van het Haagse architectenbureau ‘Atelier PRO’  

is dit gat inmiddels gedicht door een nieuw gebouw met een 

lichtgekleurde baksteengevel van wisselende tint. Het is een ruim 

complex, waarin beide scholen hun eigen plek terugkrijgen, waarin 

voorzieningen gedeeld gaan worden én waarin plaats is geboden 

aan kinderdagopvang. Aan de Cederstraat is het gebouw, net als  

in de oude situatie, een stuk achter de rooilijn geplaatst. Daardoor 

ontstaat aan de voorzijde weer ruimte voor een speelplein.  

Het gebouw is aan de Abeelstraat ook, zij het maar een beetje,  

naar achter geplaatst. Doordat het daar wat korter is gehouden  

dan voorheen, is er vanaf de straat plaats voor een ruimere entree 

met een speelplek. Het gebouw staat aan de noordkant los van de 

belendende bebouwing. Hierdoor is er ruimte voor een fietsen

stalling die vanuit beide straten toegankelijk is. Onder het complex 

ligt een flinke kelder en er is een lift. In hoogte sluit de bebouwing 

aan bij die van de straat. Maar in het middengebied gaat het 

omhoog, met ruimte voor de gymzaal voor de twee scholen.  

De speelplekken van de beide scholen worden groen. Door een 

landschapsarchitect is daarvoor een ontwerp gemaakt. Daarbij is 

plaats gemaakt voor tuinieren door kinderen. En voor kunstobjecten 

die ook als opbergplek bruikbaar zijn. 

Het realiseren van zo’n fors gebouw op een bescheiden plek aan 

niet al te brede straten, moet de aannemer de nodige hoofdbrekens 

hebben bezorgd. Daarbij was het voor de scholen zaak om 

omwonenden op tijd van de juiste informatie te voorzien en waar 

mogelijk bij het proces te betrekken. Alles overziende kunnen we 

stellen dat dit proces goed is verlopen.

( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek ) 

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel dienstverle-
nend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring. 
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en  
gemeente Haaglanden. 
Of het nu is op het gebied van ontwerp, aanleg, aanpassen,  
beplanten of onderhouden van een tuin: 
 
Onze hoveniers kunnen het! 
 
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan  
gerust contact met ons op. 
 

Populierstraat 146 
2565 MP Den Haag 
Tel: 070-3645351 
www.facilitelhoveniers.nl 
www.defra.nl 
info@facilitelhoveniers.nl 

 Advies & Ontwerp 

 Aanleg 

 Onderhoud 

 Bestrating 

 Metselwerk 

 Elektriciteit 

 Schuttingen  
 Vlonders 

 Schuren 

 Timmerwerk 

Montessori-onderwijs in een nieuw jasje

 

Team Segbroek 
Frankenslag 158, 2582 HX 
(070) 306 91 70 
servicebureau@respectzorggroep.nl 
www.respectzorggroep.nl 

Onze medewerkers komen graag naar  
u toe voor persoonlijke verzorging,  
verpleegkundige zorg en begeleiding. 

“Alleen maar zoals ik het wil!” 

De heer Bijnen over Respect Thuiszorg:  

“Thuiszorg is even wennen. Je kunt niet alles zelf 

meer en je moet je overgeven aan een vreemde. 

Maar ik ben buitengewoon tevreden.  

De medewerkers zijn heel vriendelijk en behulp-

zaam. Ze zeggen: ‘Wij doen het alleen maar  

zoals u het wil.’ Ik ben dankbaar dat het zo  

allemaal kan.” 

Wet Paintings from the Lowlands

06 24 50 74 73     alberto.ilpittore@gmail.com

ilpittore.blogspot.nl

••• Bovenop de school is de gymzaal  

door REGGY SPECKEN
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Wie ìs die man daar,  
op het Thomsonplein?

door TONNY VAN DIJK

Elke dag zie je er wel mensen zitten, op de bankjes van het monument dat op een karakteristiek punt in onze wijk staat. Maar wie 
weet eigenlijk wie die man is, die daar boven hen in de verte kijkt?? Het gaat om Lodewijk W.J.K. Thomson, die aan Nederlands 
eerste vredesmissie (avant la lettre) heeft deel genomen en daarbij is omgekomen. Nederland heeft inmiddels een lange traditie  
op het gebied van dergelijke missies, sinds de jaren ’50: in o.a. Libanon, Cambodja, Haïti, Irak, Afghanistan, nu weer Mali). 

Op de rechterpagina hebben we een kort chronologisch overzicht gemaakt, met een oude ansichtkaart waarop het monument al te zien is,  

in een nog niet volgebouwde Bomenbuurt. Dit monument werd ontworpen door de beeldhouwer Charles van Wijk, na diens dood voltooid 

door Arend Ode. Het werd 14 september 1918 onthuld door Marie Thomson (dochter).

2004: HERDENKING OP HET THOMSONPLEIN   
Tot zover wat achtergrond-informatie. Mijn bron is de 

onvermoeibare Jolien Berendsen-Prins. Zij heeft ervoor 

gezorgd, dat 'onze' majoor Thomson niet helemaal is ver-

  geten. Jarenlang heeft zij haar best gedaan, om de persoon 

van Lodewijk Thomson weer een plaats te bezorgen in de 

geschiedenis van ons land. En zo heb ik haar leren kennen: 

zij zocht contact met onze bewoners organisatie voor de 

herdenking, in 2004, van de 90-jarige sterfdag op het 

Thomsonplein, met ceremonieel militair vertoon en 

krans legging. Bij die gelegenheid hebben wij ook de  

kleine malussen geplant aan de zijkant van het plantsoen. 

2014: HERDENKING 100E STERFDAG MAJOOR THOMSON

Nu, weer 10 jaar later, wordt op 28 juni (Veteranendag)  

een borstbeeld van majoor Thomson onthuld in de  

Eerste Kamer. Het wordt er geplaatst ter nagedachtenis  

aan allen, die tijdens de Nederlandse vredesmissies het 

leven lieten. Ook is er dit jaar een roos vernoemd naar  

de Majoor: de Rosa Majoor Lodewijk Thomson. Er zijn  

100 stuks aangeplant in het rosarium in de tuinen van het 

Vredes paleis. De kweker heeft nog voorraad. Misschien 

heeft de Gemeente nog ergens een potje beschikbaar,  

om juist die roos op het plein bij het monument te planten?

En het monument? Dat staat er sinds 1918, nog vóór de 

Bomenbuurt werd gebouwd. De volgende keer, als u er 

langs komt, kijkt u vast met andere ogen naar die man,  

van wie u zich soms afvroeg: wie ìs dat eigenlijk?

NEDERLANDSE MISSIE NAAR ALBANIË 

Albanië had tijdens de Balkanoorlogen van 1912-1913 de 

onafhankelijkheid uitgeroepen. Vervolgens werd het aan 

alle kanten aangevallen door de buurlanden. De Grote 

Mogendheden verzochten in 1913 Nederland (als neutraal 

land), officieren naar dat land te zenden. De opzet was  

om een Albanese gendarmerie te vormen, opdat het land 

zich zelf zou kunnen verdedigen. Het voert te ver om hier 

uit de doeken te doen, hoe het de Nederlandse missie 

verging. Majoor Thomson kwam op 15 juni 2014 om het 

leven. Het stoffelijk overschot werd in juli 1914 door  

Hr Ms pantser-kruiser 'Noord-Brabant' uit Albanië opgehaald; 

majoor Thomson werd met groot militair vertoon begraven 

op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Maar Nederlands 

eerste ’vredesmissie' werd bijna helemaal vergeten doordat 

de Eerste Wereldoorlog uitbrak.

NEDERLAND HERDENKT
Elk jaar in de maanden mei en juni verschijnen in  Nederlandse 

kranten allerlei artikelen, die de oorlogsjaren 1940 – 1945 

in herinnering roepen. Dit jaar wordt er nog meer herdacht: 

het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. 

Die oorlog waar Nederland aan ontsnapte, omdat onze 

neutraliteit werd gerespecteerd. Aan de vooravond werd  

op Nederland een internationaal beroep gedaan. En daarin 

zou Lodewijk W.J.K. Thomson een rol spelen.

In juni 2004 is er bij het Thomson 

monument een musical uitgevoerd, 

geschreven door Dennis Weimer, 

destijds buurt bewoner. Hij en zijn 

vrouw hebben, samen met talloze 

buurt bewoners, een prachtige, 

indrukwekkende en bij vlagen 

hilarische musical gemaakt. Heeft  

u nog foto’s van dat evenement?  

Laat het me dan weten via:  

info@redactiedeboomgaard.nl. 

Onlangs verscheen: Joep Zonne: Nederlandse militairen in een  Albanees wespennest 1913-1914. Kroniek van een hachelijke vredesmissie. 

(Skandeberg Books). Dit boek werd besproken in de NRC van 22 mei en Den Haag Centraal van 23 mei jl.; uit de recensies blijkt dat de schrijver 

de goede reputatie van majoor Thomson onverdiend vindt. De daarbij aangehaalde feiten en citaten worden overigens fel bestreden door 

Jolien Berendsen-Prins. Haar weerwoord is te lang om hier op te nemen. Die vindt u dus op onze website bomenbuurtonline.nl. – TvD
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Dat laatste doe ik nogal graag en het mooie is, sinds december is 

onze buurt verrijkt met een heus Spaans restaurant. Het heeft de 

toepasselijke naam El Barrio, dat ‘(stads)buurt’ betekent. 

EL BARRIO TAPAS Y RESTAURANTE, op de hoek van de Valkenbos-

kade en de Laan van Meerdervoort, is de 2e vestiging van eigenaar 

Paolo Martins. In de Haagse binnenstad zit de andere vestiging met 

dezelfde naam. Paolo heeft jarenlang in de Esdoornstraat gewoond 

en greep zijn kans toen hij dit pand in zijn oude buurt leeg zag staan.

Warm welkom
Telkens als ik er langs liep, gluurde ik naar binnen. In rap tempo zag 

ik de muren veranderen van donkerbruin naar limegroen, knaloranje 

en dieprood. Door een misverstand dacht ik dat de tapasbar op een 

zekere woensdagavond in december al open was, dus ik snelde er 

direct met wederhelft naar toe. Helaas! Koks waren in de keuken 

bezig, maar het restaurant was nog niet open.  

Miguel, die de vestiging op de Laan van Meerdervoort runt, aarzelde 

geen moment en vroeg ons te gaan zitten. Als wij gekomen waren 

om tapas te eten, dan gíngen we tapas eten! Het kenmerkt de 

gastvrijheid van Miguel en zijn team.

Die eerste avond in El Barrio vergeet ik nooit meer. Het was nog niet 

mogelijk om van de kaart te kiezen, maar dat vonden we niet erg;  

uit de keuken werden de heerlijkste tapas aangesleept. Alles ging 

schoon op. En Miguel roept steevast our first clients! als we weer 

eens binnenwandelen om ‘even een hapje te eten’.

Keuzestress
De menukaart is zeer uitgebreid. Je kunt à la carte eten, bijvoorbeeld 

Cochinillo asado (speenvarken uit de oven), of je maakt een keuze 

uit de vele tapas; koud, warm, vis, vlees of vegetarisch.  

Mijn favorieten zijn Datiles El Barrio (vers gebakken dadels in spek 

gerold), Secreto del Chef (dungesneden plakjes Iberico ham) en 

Verduras Fritas (gefrituurde aubergines en courgettes). 

Start met een Spaans biertje: een frisse Mahou. Bij het eten een 

mooie Rioja in een nog mooier glas en na afloop een cuarente  

y tres bij de koffie. Met een beetje geluk krijg je van Miguel nog  

een cocktail van wodka, passion, 43, cava, munt en citroen...   ■ 

WAAR Laan van Meerdervoort 543 (hoek Valkenboskade) 

GEOPEND 17 – 22 uur, maandag gesloten

NIEUW IN DE BUURT

door JOKE TER HARMSELdoor HANNAH SMEETS

Tapas restaurant El Barrio  
Spaanse passie in de Bomenbuurt     
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Heleen ruimt zwerfafval op aan de Valkenboskade. Tussen de 
Laan van Meerdervoort en de Hanenburglaan, aan weerszijden 
van de kade. Gewapend met een prikker, poepzakjes en een 
vuilniszak maakt ze wekelijks een rondje. Onderweg wordt  
ze aangesproken door mensen. De hamvraag is natuurlijk: 
Waarom doe je dit? Dat is ook mijn vraag aan het begin van  
het gesprek met haar. Vervolgens komt er een zó bevlogen 
antwoord, dat ik aan het eind van mijn bezoek zélf met een 
prikker naar huis ga.

Heleen werkt professioneel in de afvalbranche in Gouda. Ze werkt er 

met mensen die het afval van de straat inzamelen. Zij is enthousiast 

over haar werk, zodanig dat ze ook zelf gaat prikken in haar eigen 

woonomgeving. “Ook om me niet te hoeven ergeren”, zegt ze. 

Hoevelen van ons kennen dat gevoel van ergernis wanneer je de 

deur uit stapt en voor je deur ligt een stuk getrapt blikje, papier of 

andere troep. Dat gevoel blijft knagen, maar verdwijnt wanneer je  

zelf de handen uit de mouwen steekt en het opruimt, is de ervaring 

van Heleen. ”Ik vind het gewoon fijn als mijn straat er schoon uitziet!  

Ik neem niemand iets kwalijk en ik ruim gewoon op. Mensen waar  

deren wat ik doe en er zijn al bewoners die ook zijn gaan opruimen 

nadat ze mij bezig zagen, bijvoorbeeld in de Sleedoornstraat.” In haar 

eigen straat gaan Marije en Lara, moeder en dochter, met haar mee.

Zwerfafval
Op de website van nederlandschoon.nl kun je lezen wat het  

meest voorkomende afval is: verpakkingsmaterialen (patatbakjes, 

snoepwikkels, blikjes), sigarettenpeuken en kauwgomresten.

De afbraaktijd van een bananenschil is 1 jaar, van sigaretten peuken 

(filter) 2 jaar, van kauwgom 20 jaar en van blikjes 50 jaar. Tijdens 

een NIPO onderzoek in 2013 gaf 90% van de Nederlandse bevolking 

aan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om hun omgeving 

schoon te houden. Je gooit dus niks op straat, is de norm!

Toch houdt niet iedereen zich daar aan. Peuken en kauwgom 

worden nog heel veel op straat gegooid. 

De NRC schrijft 20 mei: “Jaarlijks belandt driekwart van de zes biljoen 

sigarettenpeuken niet in de asbak, maar op straat. De stompjes 

bevatten giftige stoffen: naast nicotine ook pesticiden, lood en 

arsenicum, die naar het grondwater kunnen wegsijpelen en schade 

kunnen aanrichten aan microorganismen en vissen. Filters zijn een 

extra probleem, omdat de plastic mondstukken vrijwel niet afbreek

baar zijn (recent Amerikaans onderzoek). De onderzoekers pleiten 

voor afschaffing van de filter, omdat die geen enkel positief resultaat 

heeft voor de gezondheid van de roker”.

Nederland Schoon
De missie van Nederland Schoon: ”Samen een bijdrage leveren aan 

een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving, daar werken wij aan. 

Samen met het bedrijfsleven, de overheid, scholen, vrijwilligers en 

de Nederlander op straat.” Wanneer je zelf gaat prikken, kun je bij 

Nederland Schoon gratis werkmaterialen krijgen, zoals zakken, 

visnetjes en handschoenen. Bij de afdeling Stadsbeheer van de 

gemeente Den Haag kun je vragen naar prikkers (ook kinderformaat) 

en een ring voor de vuilniszak.

Statiegeld
Staatssecretaris Mansfeld wil het statiegeld op flessen afschaffen.  

1 juli dit jaar moet hierover een besluit vallen. Geen goed idee, 

zeggen veel milieuorganisaties, want dan zal er nog meer plastic  

in het milieu terecht komen, met alle gevolgen voor mens en dier. 

Vogels stikken nu al in plastic dat tussen groen is terecht gekomen. 

In de oceaan bevindt zich een enorme plastic soep die schade 

aanricht. Er zou eigenlijk juist meer statiegeld moeten komen, 

zeggen veel tegenstanders van de afschaffing van statiegeld.  

Kijk op www.echteheld.nl en u vindt de petitie tegen de afschaffing.

Plastic inzamelen
Naar schatting gooit elke Nederlander jaarlijks 50 kilo plastic weg, 

zegt een artikel in Haag West Nieuws van 15 mei. Den Haag zamelt 

sinds enkele jaren plastic in aparte containers in. Voor de Bomen

buurt moesten we tot voor kort naar de Goudsbloemlaan, maar de 

Gemeente is extra containers gaan plaatsen, omdat steeds meer 

mensen er gebruik van maken. In 2009 was de maandelijkse oogst 

20.000 kilo, begin dit jaar al 50.000! Er staat nu ook een container 

bij het stadsdeelkantoor Segbroek aan de Fahrenheitstraat en 

kortgeleden is er een geplaatst op de hoek Hanenburglaan 

Fahrenheitstraat.

Anne loopt langzaam hard 
Heleen noemt nog een prachtig initiatief, van Anne van Dalen, een 

Haagse vrouw die vanaf eind mei op blote voeten door Nederland 

gaat trekken en overal waar ze maar een slaapplaats kan krijgen de 

omgeving schoon gaat maken en voorlichting gaat geven op 

scholen, o.a. over de 'plastic soep'. U kunt alles lezen over haar actie 

op www.annelooptlangzaamhard.nl 

Zij zegt: “In iedere gemeente die ik aandoe, ontmoet ik graag de 

mensen die zich ook voor het doel inzetten. Dat kan op allerlei 

manieren. Denk bijvoorbeeld aan een programma op school over 

zwerfafval, zelf een zwerfafval opruimactie organiseren, bedenken 

hoe je zwerfafval kunt hergebruiken door er bijv. een kunstwerk van 

te maken of met de gemeente samenwerken voor een duurzame 

oplossing in je woonplaats.”

Heleen doet het op haar manier. Ze stimuleert Lara om op school 

over haar opruimactie te vertellen. Lara neemt haar kinderprikker 

mee en vertelt over wat ze vinden onderweg en wat zij fijn vindt 

aan opruimen. En soms worden er schatten gevonden, zoals een 

kerstster of een beeldje van een koe en zelfs een antieke brand

blusser. Heleen, Marije, Lara, Anne: je verantwoordelijk voelen  

voor afval en zwerfafval hoeft niet bij de enkeling te blijven. Begin 

gewoon met je eigen troep op te ruimen en schroom niet dat van 

een ander ook eens in een prullenbak te deponeren.   ■

GRATIS BUBBELS
KNIP DEZE BON UIT EN NEEM 'M MEE ALS JE EEN HAPJE 

GAAT ETEN BIJ EL BARRIO. JE KRIJGT EEN FEESTELIJK 

GLAASJE CAVA CADEAU!

Het was voorjaar toen ik, na vele jaren in het centrum van Den Haag gewoond te hebben, in de Bomenbuurt 

een huis vond. Het was er groen, ruim en de lucht ademde zee. Ik voelde mij er vanaf het begin thuis. De reden 

is vast dat ik opgegroeid ben in een dorp. Want zo voelt de Bomenbuurt voor mij, als een dorp in de stad; 

lopend naar de winkel, lopend naar het terras en lopend naar 'even een hapje eten'. 

SCHONE WIJK 
FIJN GEVOEL

WINKELNIEUWS
In het vorige nummer hebben we melding gemaakt van de vestiging van een nieuwe wijnwinkel. Inmiddels weten we dat dit 
plan niet is doorgegaan. Hoewel de redactie haar uiterste best doet om een te vroege aankondiging - en dus later afkondiging -  
te voorkomen, is dat in dit geval toch gebeurd, helaas. Daarom wachten we nog even met de vermelding van allerlei op 
handen zijnde ontwikkelingen en nieuwe vestigingen in de beide winkelstraten. Want ondanks de aanstaande opknapbeurt 
van het winkelgebied gaat de bedrijvigheid gewoon door. In het septembernummer lees je hier meer over.
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Open Coffee Bomenbuurt – juni t/m september

Braderie –  28 juni

Elke 2e maandag v/d maand van 9.00 – 11.00 uur. Voor iedereen 

die wil netwerken, zich wil laten inspireren of gewoon zijn of haar 

ideeën eens wil toetsen. De bijeenkomsten vinden plaats op 

wisselende locaties en worden bezocht door gemiddeld 3040 

mensen. Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. 

16 juni: in Atelier Zenzovoort, Volendamlaan 660

(Let op: vanwege Pinksteren is het de 3e maandag van juni!)

14 juli: in Strandpaviljoen De Kwartel, Zuiderstrand 7 (strandslag 9)

11 augustus: nog niet bekend

8 september: in El Barrio, Laan v Meerdervoort 543

Meer info: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt

Op zaterdag 28 juni is de jaarlijkse braderie in Thomsonlaan/

Fahrenheitstraat. Diverse live muziek optredens, eten, drinken en 

kraampjes met aanbiedingen zijn als vanouds volop aanwezig.

Marieke Stoel geeft zondag 15 juni 2014 van 12.00 tot 12.30u een 

orgelrecital in de Houtrustkerk, Beeklaan 535/hoek Houtrustweg 1. 

De première voor Nederland van 'Introduction' van Theo Flury 

vormt de spil van het programma. P. Theo Flury componeerde  

in 2013 een ‘Introduction sur le  thème du Carillion des heures  

de la Cathédrale de Soissons’, bedoeld om vooraf te gaan aan  

de gelijknamige ‘Fugue sur le thème...’ van Maurice Duruflé.  

De Introduction heeft een geheel eigen stijl met het fugathema  

als basis. Toch sluit het harmonisch en soepel aan op de fuga van 

Duruflé. Het programma omvat verder ‘Colloquio con le Rondini’ 

van Enrico Bossi, ‘Sortie’ van Charles Tournemire en ‘Ballade en 

Mode Phrygien’ van Jehan Alain. Toegang gratis, collecte na afloop.

Op woensdagmiddag 2 juli van 14:00 tot 17:00 uur is er 

 Zomerfeest op het Kastanjeplein. Met workshops, een springkussen, 

muziek, hapjes en drankjes.

Meer activiteiten en cursussen in de buurt? Meld  
het de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

Houtrustkerk – 15 juni

Zomerfeest Kastanjeplein – 2 juli

De gang van zaken rond het Beukenhof kan wellicht 

anderen tot voorbeeld dienen. Door op tijd in actie  

te komen en daarbij een positieve communicatie na  

te streven is hier veel bereikt. We lazen al eerder in dit 

blad van de plannen van een projectontwikkelaar met  

de Beukenhof. Het gaat daarbij om het binnenterrein  

van het blok Fahrenheitstraat, Beukstraat, Wilgstraat en 

Thomsonlaan, waarop al jaren een loods staat. Op de 

plek van deze loods wilde de projectontwikkelaar een 

fors (5.50 meter hoog) gebouw realiseren, pal tegen de 

omliggende tuinen. 

Deze plannen leidden tot verzet van omwonenden en 

oprichting van het comité De Beukenhof. Na een eerste 

drukbezochte bewonersvergadering in november, ging 

het comité, gesteund door de SBOB, praten met de 

projectontwikkelaar en de Gemeente. Daarbij is eerst 

gekeken naar alternatieven, zoals het realiseren van  

een mooie binnentuin en een bebouwing voor De Kruin, 

het wijkgebouw dat inmiddels ook in zijn bestaan wordt 

bedreigd (zie deze Boomgaard en die van maart).

In maart presenteerde het comité het resultaat van het 

overleg; jammer genoeg aan een minder druk bezochte 

bewonersvergadering. De binnentuin bleek financieel niet 

haalbaar, evenals het op deze plek realiseren van een 

alternatief voor De Kruin. Maar wel was met de project-

ontwikkelaar in principe overeenstemming bereikt over 

een andere, meer bescheiden opzet van de bebouwing. 

Die komt in grote lijnen neer op het handhaven van de 

hoogte van het dak van de oude loods (in het midden 

3.50 meter), met aan de zijkanten een wat lagere aflopende 

uitbouw (van 2.90 naar 2.62 meter) tot op 15 cm van de 

aangrenzende tuinen. Hierin wil de initiatiefnemer straks  

11 opslagunits te koop gaan aanbieden. De units zullen,  

net als voorheen, bereikbaar zijn vanuit de Wilgstraat. 

Daarbij wordt ook gedacht aan een variant, waarin het 

middendeel van het dak als het ware open wordt gesneden, 

zodat een straatje ontstaat.

In grote lijnen waren de aanwezigen op de bewoners-

vergadering positief over het bereikte resultaat. Het comité 

kreeg hiervoor dan ook alle lof toegezwaaid.  

Van belang zijn nu goede gedragsregels voor het gebruik 

van de units. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als  

de toegankelijkheid van de units, waaronder de openings-

tijden en het voorkomen van stank- en geluidsoverlast. 

Hierover gaat het comité met de projectontwikkelaar 

verder in gesprek. Of het project daarna ook werkelijk 

wordt gerealiseerd ligt dan verder in handen van de 

projectonwikkelaar.

Reggy Specken

HOE EEN BEWONERSACTIE RESULTAAT KAN HEBBEN

Tijd voor PC Refresh!
Voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET
LEKKER? 

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

Gratis

diagnose!

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.com
Uw PC ook weer als nieuw?

 REPARATIE

PC’s PLUS SERVICE

Iokai Shiatsu therapie
Japanse drukpunt massage voor 
ontspanning, preventie  
en behandeling van klachten.

Hanenburglaan 228, 2565 HB Den Haag
www.shiatsudenhaag.nl 070 385 17 96

Iokai Shiatsu adv 1-8v2.indd   2 30-01-14   17:08
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De Haagse Gordijnerie
 exclusieve woonmode

Thomsonlaan 45a (nabij Thomsonplein)
Tel 070 360 95 23

• Gordijnen
• Vitrage
• Rails & Roeden
• Lamellen
• Horizontale jaloezieën

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Brillen - Contactlenzen

Openingstijden
dinsdag - donderdag 9.30 - 17.30 uur
vrijdag 9.30 - 21.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Lid NUVO

Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93  |  Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl  |  klantenservice@duooptiek.nl

25De Boomgaard

De aankondiging van de jaarlijkse braderie in ‘onze’ Fahrenheit straat 

maakt me de laatste jaren niet meer blij. Het karakter van dit 

winkelfeest is inmiddels zo ongeveer verkwanseld aan platte 

commerciële  activiteiten die nauwelijks aansluiten op het winkel

aanbod in de straat. Sterker nog, soms zijn de winkels gewoon 

slecht bereikbaar door de opbouw van enorme marktkramen.  

In de kleine 20 jaar dat ik in deze fijne buurt woon heeft de braderie 

steeds meer een kermiskarakter gekregen en de muziek is nu soms 

zo luid dat het lijkt of Parkpop bij ons in de straat wordt gehouden. 

De leuke kleine kraampjes van buurtgenoten zijn verdrongen.  

De zelfgebakken taartpunten van een vriendelijke Antilliaanse 

meneer mis ik nog steeds. 

Daarom zou ik de winkeliers willen vragen: voor wie organiseren 

jullie de braderie? Is de doelgroep die jullie willen bedienen ook 

aanwezig op deze dag? Is er op die dag misschien een geweldige 

omzet te behalen en een heleboel nieuwe klanten? Hoe zou dat 

kunnen als ze de meeste winkels in feite niet eens kunnen zien? 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Een kraampje – bemand/bevrouwd 

door de baas/bazin zelf –  kan een leuk visitekaartje afgeven  door 

vak kennis en enthousiasme te etaleren. Zij herkennen ook hun 

bestaande klanten en kunnen de band weer even verstevigen. 

Dierenspeciaalzaak

Joh. Zandvliet
sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk

alles voor 
uw huisdier

Thomsonlaan 114  Den Haag 
Tel 070 345 03 06   

Lid Dibevo

ingezonden

Het kan ook anders. In de zomermaanden organiseren diverse 

winkelstraten alternatieve evenementen en die trekken ook veel 

publiek. Neem b.v. de Pure Markt in de Piet Heinstraat – twee keer 

per jaar op een zondag strijken daar ambachtelijke ondernemers 

neer, kleine importeurs van delicatessen, biologische producten  

en mobiele horeca zonder schreeuwerige toeters en bellen. Er is 

muziek, maar met een geluidsniveau dat rekening houdt met de 

omwonenden. En het is er ontspannen en gezellig – er wordt meer 

wijn dan bier gedronken om de sfeer even te kenschetsen. Dit type 

markt past ook heel goed in de Zeeheldenbuurt, een wijk met veel 

creatieve mensen. Maar die creatievelingen wonen toch ook in de 

Bomenbuurt? De Fahrenheit straat en de Thomsonlaan hebben 

inmiddels meerdere winkels die al ontdekt zijn door een hip publiek 

en we hebben toch bekende kunstenaars in de wijk?  

Nog niet overtuigd? Ga eens kijken op 5 oktober in de Piet Hein straat 

en wees niet verbaasd dat je daar je klanten ziet flaneren. 

Willem de Graaff

OPEN BRIEF 
AAN DE WINKELIERS VAN DE FAHRENHEITSTRAAT

GEZOND IN DE BUURT

Buurtgenoot Dirk Kooiman is al ruim 10 jaar Shiatsu 

therapeut. Shiatsu is een traditionele Japanse behandel-

wijze die verwant is aan acupunctuur, alleen worden  

er geen naalden gebruikt maar druk gegeven met de 

vingers, handpalmen (en soms ellebogen of knieën).  

Dit gebeurt niet op een massagetafel maar op een  

futon (een Japanse mat) die meer comfort biedt. 

Van huis uit was Dirk professioneel kok en werkte onder 

meer in Hotel Des Indes en  Auberge de Kievit. Hoe succes-

vol ook, nadat hij in aanraking kwam met deze Japanse 

geneeskunst en zelf de positieve werking ervan onderging, 

gooide hij het roer om. Na een 4-jarige opleiding tot Shiatsu 

therapeut en registratie bij diverse beroepsverenigingen, 

opende hij een praktijk waar je terecht kunt voor fysieke, 

maar ook stressgerelateerde klachten. Denk aan slapeloos-

heid, migraine en burnout, maar ook aan pijn in rug, nek/

schouders en ledematen. Ons lichaam bouwt nu eenmaal 

veel spanning op door bijvoorbeeld een onnatuurlijke 

statische werkhouding bij veel bureauwerk en een constante 

informatiestroom uit de samenleving.

Ook bedrijven weten Kooiman  

te vinden en schakelen hem in 

voor behandelingen op de 

werkplek ter voorkoming van  

RSI en andere werkgerelateerde 

klachten. 

De behandelingen werken 

ontspannend – “vaak nog meer 

dan massagebehandelingen”, 

aldus de therapeut – en 

ver sterken de vitaliteit zodat het 

lichaam weer in balans komt en 

van daaruit zijn zelfherstellend 

vermogen kan inzetten. Je kunt een behandeling dus ook 

boeken ter voorkoming van klachten. Kosten: € 65 per keer. 

Soms ben je na één keer klachtvrij en soms heb je meerdere 

behandelingen nodig.  

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. 

De praktijk aan huis bevindt zich op de Hanenburg laan.  

Kijk op www.shiatsudenhaag.nl of bel: 06 44586224.    ■

Japanse shiatsu om de hoek
door ERNA DE KLERK

63 x 96 m
m

Den Haag zoekt meer leden  
voor het Stadspanel

De gemeente vraagt het Stadspanel regelmatig om haar 

mening over allerlei onderwerpen die in de stad spelen. 

De gemeente wil graag dat er nog meer bewoners 
lid worden van het stadspanel. We zijn dan 
met genoeg mensen in contact om ook met het 
stadspanel over uw leefomgeving en de buurt te 
kunnen nadenken. Wat gaat goed, wat gaat niet 
goed in de stad en in uw buurt? Uw meningen 
helpen bij het bepalen wat er gedaan of verbeterd 
moet worden in de stad. Daarom is meedoen 
belangrijk. Een korte vragenlijst wordt zes tot acht 
keer per jaar voorgelegd aan het stadspanel. Als u 
internet heeft kunt u meedoen.  
 
Aanmelden als lid van het Stadspanel? 
Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl



Laan van Meerdervoort 708a  |  Postbus 64733  |  2506 CC Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96  |  Fax: (070) 325 40 70

Internet: www.belderbos.nl  |  E-mail: info@belderbos.nl

Uw nieuwe woning moet 
passen als een maatpak
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Contact met De Boomgaard

golven en stroming. Dit is gebleken uit wetenschappelijke waar-

nemingen, die onlangs werden gepresenteerd. Ruim 2,5 miljoen m3 

zand is al door wind en golven verplaatst langs de kustlijn, zodat de 

Zandmotor in zijn geheel smaller en langer geworden is. De kust- 

 veiligheid neemt hierdoor toe en ook de natuurontwikkeling laat 

positieve veranderingen zien. Meer informatie: www.dezandmotor.nl 

Nieuws van de meeuwenkolonie?
Het is, vinden meerdere mensen in de buurt, stiller dan vorig jaar. 

Komt het door de vlaggetjes, bijtijds op de daken opgehangen?  

Doet het scheutje azijn in de vuilniszak z’n werk? Of helpt het 

gebruik van gele vuilniszakken, die niet zo gauw opengescheurd 

kunnen worden? Of is het nog wachten op de jonkies, waarna het 

schreeuwen weer toeneemt?

Hoe dan ook, de afgelopen maanden zijn relatief rustig geweest.  

Blijf op de hoogte en deel uw ervaringen via facebook.com/pages/

Meeuwenoverlast-Den-Haag

Nuttige (web)adressen
Geheugensteuntje
Maakt u zich zorgen over uw eigen vergeetachtigheid, of over 

iemand in uw omgeving, ga dan naar: geheugensteunpunt.nl.  

Daar is ook een lijst te vinden van Ontmoetingscentra Dementie  

in Den Haag e.o. 

Een waardig levenseinde
Een moeilijk gespreksonderwerp? Misschien, maar als alles 

overdacht, besproken en geregeld is, geeft het rust. Een wegwijzer 

rond alle vragen over de dood: doodgewoonindenhaag.nl.

De Zandmotor draait
De Zandmotor, het schiereiland dat in 2011 voor de kust van  

Ter Heijde is aangelegd, doet waarvoor hij is aangelegd: de kust op 

een natuurlijke manier versterken door gebruik te maken van wind, 

E-mail adres
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan het 
kantoor van de SBOB wordt gestuurd komt bij ons terecht).

Commentaar?
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via 
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje 
naar Redactie De Boomgaard, Acaciastraat 178A, 2565 KH 
Den Haag.

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Hans Verboom (Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)

Secretaris Loura Huizenga (administratieve ondersteuning, werkgroepen)

Penningmeester Ted Harryvan (fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)

Bestuursleden Johan van Arragon  (NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)

 Frits Knijff (winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)

 Barbera Christiaanse (website, social media, bewonersparticipatie)

Asp. bestuurslid Aleid Hardenbol (straatvertegenwoordigers)

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Tonny van Dijk 070 346 56 23
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette 06 14 947 045
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 070 310 67 66
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 070 363 84 99
Kastanjeplein Hans Verboom hyverboom@planet.nl
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat Ilona van Delft ilonavandelft@hotmail.com
Montessorischolen Mieke van der Kruk bewonerswerkgroepscholen@hotmail.com
Beheerderscommissie Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

ADVERTEREN
WILT U OOK IN DIT BLAD UW BEDRIJF ONDER DE AANDACHT BRENGEN? U KOMT ELKE KEER 

BIJ 4100 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. VOOR INFORMATIE 

OVER FORMATEN EN TARIEVEN: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Fabian Roso
 (spreekuur:  
 dinsdag 11.00 – 12.00 uur in De Kruin)

070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klachten Openbare Ruimte
070 363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
070 346 56 23 SBOB (uw bewonersorganisatie)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Agenda
12 JUNI  Informatieavond herinrichting winkelstraten
15 JUNI Concert Houtrustkerk
16 JUNI  Open Coffee Bomenbuurt 
28 JUNI Braderie Fahrenheitstraat/Thomsonlaan
2 JULI  Zomerfeest Kastanjeplein
14 JULI  Open Coffee Bomenbuurt in De Kwartel 
11 AUGUSTUS Sluitingsdatum kopij De Boomgaard nr 3
11 AUGUSTUS  Open Coffee Bomenbuurt 
8 SEPTEMBER  Open Coffee Bomenbuurt in El Barrio
9 SEPTEMBER Verschijningsdatum De Boomgaard nr 3
13 SEPTEMBER Opvallend Afval
11 OKTOBER Parelroute

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 23

Kunstwerk-in-boekvorm  
over Haagse Noordzeehorizon 
aanstaande!

Eerder interviewde De Boomgaard kunstenaar Bruno van 

den Elshout (Cederstraat) over zijn projecten Us Europeans, 

Poldermotieven en NEW HORIZONS. Voor dat laatste 

project fotografeerde hij in 2012 een jaar lang ieder uur de 

Noordzeehorizon. Na de zomer verschijnt NEW HORIZONS 

als bijzonder kunstwerk-in-boekvorm in een eenmalige 

oplage van maximaal 2.012 genummerde exemplaren.  

Met een crowdfundcampagne op Voordekunst wist Van den 

Elshout meer dan € 25.000 aan voorverkopen te realiseren, 

voldoende om de productie van het boek zeker te stellen.

Tot en met 31 augustus is NEW HORIZONS via de website 

www.newhorizonsahead.nl vooraf te bestellen met 33% 

korting. In plaats van de uiteindelijke € 212 kost het 

 omvangrijke boek tot die tijd € 141,33. 

Boekintekenaars ontvangen automatisch een uitnodiging 

voor de feestelijke presentatie van NEW HORIZONS in de 

Grote Kerk, op 4 december 2014.

••• NEWHORIZON 5 januari 2012 15h00

••• NEWHORIZON 11 april 2012 21h00




