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Vooruit kijken
Omdat we vorig jaar de honderdste verjaardag van onze buurt vierden, hebben we nogal 

wat teruggeblikt op de afgelopen eeuw. Er viel heel wat te vertellen, want in honderd  

jaar kan er veel gebeuren. Dat maakte de redactie ook nieuwsgierig naar de tijd die komt.  

Wat staat de Bomenbuurt nog te wachten? Hoe zien straten, mensen en winkels er hier 

over honderd jaar uit? Aan wie kunnen we dit nou beter voorleggen dachten we, dan 

aan hen die de toekomst hebben: de kinderen en scholieren in de buurt. 

We vroegen het aan leerlingen van CMS de Abeel, Heldring College, De Populier  

en Montessorischool Valkenbos. Ze maakten tekeningen en schreven werkstukken. 

Sebastiaan en Joshua, twee kritische zestienjarigen, togen met een pak vragen naar 

wijkwethouder Joris Wijsmuller. Ze schreven op wat hij denkt over de toekomst van  

onze buurt. 

Verder in dit nummer ook ingrijpende veranderingen in het straatbeeld van de 

 Segbroeklaan, de opening van een nieuw ‘kunstcafé’ voor ouders en kinderen  

en een spontaan toneelstuk op het Berkplein. 

Wat de toekomst ons zal brengen, is maar moeilijk voor te stellen. Maar er is iets,  

dat nooit echt zal veranderen, al kappen en planten we er nog zo veel. De leerlingen  

van groep 1 en 2 van CMS De Abeel (pagina 14) hebben dat goed begrepen: dat zijn de 

bomen.

Mies Mikx, 

Hoofdredacteur van dit nummer 

     De toekomst
  over 100 jaar  23
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter
De zomer loopt alweer op zijn einde! 

Spinnetjes, kortere avonden, vestjes uit 

de kast en vooral geen spelende kinderen 

meer overdag. De herfst is in aantocht en 

deze Boomgaard laat daarom een nieuw 

geluid horen! Het zijn onze jongeren die 

samen met vele jeugdige reporters een 

Boomgaard hebben samengesteld.  

De uitdagende opdracht die ze zichzelf 

gesteld hebben is een beeld of verhaal  

te maken van hun ideale Bomenbuurt.  

Ze hebben zich een toekomst gedroomd die aantrekkelijk en vrolijk 

is! Een inspirerend nieuw geluid! 

Het is een vraag die we ook graag aan alle bewoners zouden willen 

stellen. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarna 

zal er voor de komende vier jaar een nieuw stadsbestuur gevormd 

worden. Een uitgelezen moment om als Bomenbuurt de politiek 

bewust te maken van de keuzes die eraan bijdragen het wonen in 

een buurt als die van ons veilig en prettig te maken voor jong en oud. 

Het bestuur van de SBOB neemt het initiatief om samen met enkele 

andere wijken een politiek café te organiseren in februari 2018. 

Onze jongeren hebben alvast een beeld gegeven van hun idealen. 

De vraag aan jou is: zijn er problemen of idealen voor de Bomen-

buurt die je tijdens het politiek café met politici zou willen bespreken? 

Meld het bij Johan van Arragon of bij mij! Samen gaan we aan de 

slag om tijdens een thema-avond het café voor te bereiden, waarbij  

we problemen en idealen in kaart brengen en mogelijke oplossingen 

bedenken. Tijdens het politiek café bespreken we die vervolgens 

met de politici en gaan we met elkaar op pad om onze dromen 

waar te maken.

Maak het mee in de Bomenbuurt. Laat je geluid horen. Dat kan op 

vele manieren, maar vooral op je eigen manier. Als straatvertegen-

woordiger, in een werkgroep, organisator van straatfeesten of 

beheerder van de speeltuin of een straattuintje of  meedoen aan het 

politiek café. Laat het ons of de redactie weten dan zorgen wij dat 

het op de website of in de Boomgaard komt te staan. Hoe meer 

oude en nieuwe geluiden, hoe mooier onze buurt klinkt!

Ineke Mulder, voorzitter SBOB 

Wat speelt er 

Dit is de bril van de toekomst over 25 jaar!  In het 

ene vak zie je allemaal apps, dan kan je op een 

app drukken en dan ben je er direct. In het an-

dere vakje kan je allemaal sommen oefenen ….

Aan de rechterkant zie je de dagplanning van 

een maandag. Op de linkerkant staan wat 

sommen waarbij je op een knopje op je bril het 

antwoord kan in typen. Ook kan je het ant-

woord gewoon op je tafel met ingebouwde 

tablet aangeven

De stip aan de linkerkant volgt uw oog. En als u 

langer dan 3 sec. naar het juiste antwoord kijkt, 

dan klikt hij het antwoord waar u naar kijkt 

vanzelf aan en heeft u dus antwoord gegeven. 

De gegevens worden gelijk naar de computer 

van de meester of juf gestuurd en die weet dan 

precies of je het goed hebt gemaakt en welke 

lesjes er nog aandacht nodig hebben. 

Lekker relaxed leren met een bril op 

je hoofd die alle informatie geeft die 

je nodig hebt. Je kan gewoon vanaf de 

bank of luie stoel leren!

5De Boomgaard
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Mijn BRIL van de toekomst

In het vorige nummer stelden we de vraag: waar lagen de 

Palmstraat en de Tamarindestraat? Geen moeilijke vraag 

blijkbaar, want alle inzendingen beschreven min of meer de 

juiste locatie, zie het kaartje hiernaast. Wie benieuwd is kan 

kijken op het bord van de Herinneringsroute Atlantikwall,  

op de hoek van de Ieplaan/Segbroeklaan. En met dank aan 

Eduard Bekker voor het kaartje dat afkomstig is uit het boek 

‘Spionnen van Segbroek’ van Pim Hofdorp.  

Zie ook eduardbekker.nl/themas/arm_den_haag/de_verdwe-

nen_bomenbuurt

Uit de inzendingen trokken we THEIJS VAN WELIJ als de 

winnaar. Gefeliciteerd! De heer van Welij heeft zijn prijs,  

het nieuwe boek van Marcel Verreck, inmiddels ontvangen. 

Uitslag prijsvraag "Deventersestraat"

De 'Brillen van de toekomst' zijn gemaakt door leerlingen van de Montessorischool Valkenbos:  

Kyra, Maud en Hugo. Hun leerkracht heet Jo-Ann.
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MAANDAGOCHTEND 12 JUNI 2067, 
geen krijsende meeuwen die zakken kapot trekken, geen vuilnis-

wagens met piepjes, die enigszins bijzonder ruiken. In het midden 

van de straat staat een bak waarin je plastic dumpt. Er is een manier 

gevonden om het te  receycelen terwijl een hologram je net het 

nieuwste recycle kunstwerk laat zien van die artiest die nu 8 jaar is.

Kunst is in 2067 overal; naast je geprojecteerd bij de monorail  

halte, maar zeker ook in de architectuur en parken om je heen.

Kunst en functionaliteit gaan steeds mooier en vaker samen. 

De musea zijn nog steeds druk bezocht om de topstukken van  

toen en nu te zien maar daarnaast is er gelukkig steeds meer 

aandacht gekomen voor het verfraaien van de leefomgeving. 

Om je heen zie je kunstwerken die eigenlijk installaties zijn om  

de lucht kwaliteit te verbeteren, de straten vrij van vuil te houden 

en te verlichten in de nacht.

Als dit de toekomst is dan begint die deze zomer en dit najaar bij 

Studio Jean. Jocelyn heeft daar haar strijd tegen plastic voortgezet 

op een positieve manier en heeft daar met haar kids club een 

duurzame weg in geslagen.

Ze maken samen bijzondere wezens met plastic afval. De kids 

kijken zo anders naar afval maar brengen de boodschap ook over 

van het minder plastic gebruiken.

Jocelyn: we starten de les altijd met een kort verhaal over waarom 

er zoveel plastic is, dat het een enorm probleem is en dat minder 

plastic gebruiken beter is voor ons en onze aarde.

Natuurlijk hoop je dan dat deze boodschap wordt door gegeven 

door de kinderen als ze hun kunstwerk thuis laten zien. Ik heb weet 

ook zeker dat een groot gedeelte dat doet, aldus Jocelyn.

Kunst is nu al breder dan schilderen en beeldhouwen. In de 

toekomst komen daar ongetwijfeld nieuwe technieken bij.  

Het begint bij de manier waarop je naar dingen kijkt en start 

natuurlijk altijd met een idee in je hoofd. 

Daarna zijn de mogelijkheden enorm. Een leerling die haar telefoon 

gebruikt om een timelapse (een versneld filmpje van moment-

opnames tijdens het schilderen zodat weken werk kan worden 

afgespeeld in 1 minuut) van haar schilderij te maken. Ze combineert 

zo nieuwe techniek met het ambacht van schilderen en maakt 

daardoor eigenlijk 2 kunstwerken.

Ook hologrammen gemaakt met de telefoon en geprojecteerd in 

een speciale plastic bak is een ambacht nieuwe stijl die wordt 

gebruikt bij Jocelyn in de les. 

Kinderen hebben meestal genoeg aan een kleine aanmoediging  

om hun hersenen te trainen en snel verbanden te leggen. 

Het is dus niet gek dat de toekomst er zo uit kan komen te zien 

zeker in de creatieve Bomenbuurt.

In 2067 zal alles anders zijn maar kunst zal hopelijk blijven.

Met veel dank aan Jocelyn Jones en de kids club voor de inspiratie 

en visie op hun toekomst.

door TIM OOSTERHUIS

De Boomgaard6
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KUNST

in de toekomst

7

s
e

p
te

m
b

e
r

 2
0

1
7

Herman PoelsmaCOLUMN
Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

Groen of grauw
Hoe vergaat het de Bomenbuurt in de toekomst? Ik heb  

hier lang over nagedacht; het kan twee kanten op gaan.  

Negatief: Het hele leven is ontwricht want door het vele water  

is er geen stroom en alles ligt plat. Mensen moeten verplicht 

evacueren en van de gezellige Bomenbuurt is weinig over.

Positief: We hebben op tijd ingegrepen en gezorgd dat het 

regenwater weer de grond in kan en dat we duurzaam zijn  

gaan consumeren. 

Alles draait op zonne- en windenergie en alle fossiele brandstoffen 

zijn uitgebannen. Mensen verplaatsen zich in een elektrische 

auto die je vertelt waar je heen wilt en die zet je daar dan af. Je 

hoeft zelf niets meer te doen en het aantal doden en gewonden 

in het verkeer is terug naar nul. Eten komt uit grote kweekflats 

waar etages vol groentes worden gekweekt en waar in het retour-

water vis wordt gekweekt. Er word wier geteeld op zee, en 

grootvee en fruit staan nog wel in de frisse lucht, maar zijn voor 

een groot deel gemechaniseerd en alles werkt op zonne-energie. 

Goederen over de wereld worden vervoerd met elektro 

vliegtuigen en boten en daardoor is de lucht ook een stuk 

schoner. Geen fijnstof of lawaai en doordat er geen eigen auto’s 

meer nodig zijn kunnen er veel meer bomen en struiken 

worden geplant. Kinderen hebben weer speelruimte en ook 

fietsers krijgen de ruimte.

Dit alles zou een mooi toekomstbeeld zijn, maar ik denk dat wij 

nu in het klein al moeten beginnen om dit te bereiken, hou de 

boel schoon, scheid je afval, zorg dat het water weg kan en plant 

wat groen. Fietsers houd ook rekening met anderen en fiets niet 

op de stoepen dan kunnen kinderen veilig spelen en ouderen 

veilig lopen.

Met groene groet!

Met Herman  
de herfst in

De Boomgaard
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HOE WAS UW EIGEN JEUGD? VEEL BUITEN SPELEN, VEEL 

ACTIVITEITEN? Ik ben opgegroeid in een dorp, met veel groen  

en speelmogelijkheden. Dat was een luxe, zie ik nu.

WELKE VERSCHILLEN ZIET U TUSSEN NU EN DE TIJD VAN UW 

JEUGD? 
De eisen van de bewoners zijn veranderd; verschillen in hoe mensen 

wonen en willen wonen. De strijd om de ruimte is alsmaar groter 

geworden: we hebben problemen met files, fietsparkeren en met 

afval en zwerfafval. De vraag naar groen blijft ook toenemen. 

DE TREK NAAR DE STAD BLIJFT IN DE HELE WERELD EN DUS OOK 

IN DEN HAAG TOENEMEN. IN COMBINATIE MET DE HOGERE EISEN 

VAN DE BEWONERS, OP WELKE MANIER KAN DE GEMEENTE DAN 

AAN DEZE UITDAGINGEN HET HOOFD BIEDEN?

Het klopt inderdaad dat er steeds meer mensen naar de stad trekken. 

Het lastige van Den Haag is echter dat we ingesloten zitten tussen de 

zee en grote natuurgebieden. Daarom moeten we met creatieve 

oplossingen binnen de stad komen, waar we tegelijkertijd voor meer 

woongelegenheid en meer groen moeten zorgen. Denk bijvoorbeeld 

aan dakterrassen met groen of verticaal groen. Dat hoeft niet te 

zeggen dat een wijk als Bomenbuurt heel erg gaat veranderen. Wat 

we hebben afgesproken: Ja, Den Haag gaat groeien en dat moeten 

we binnen de stad oplossen, maar dat gaan we vooral doen rond 

bijvoorbeeld ov-knooppunten als het Centraal Station en station  

Laan van NOI. Voor dit probleem hebben we ook een hele aparte 

agenda gemaakt “Ruimte voor de stad”.

DE AMSTERDAMSE BURGEMEESTER EBERHARD VAN DER LAAN 

PLEIT VOOR MEER SAMENWERKING EN VERBINDING TUSSEN DE 

GROTE STEDEN IN DE RANDSTAD. WAT IS UW MENING HIEROVER?

Ik vind nu al dat er veel onderlinge ‘samenwerking’ is. Dat stedelijke 

netwerk is erg belangrijk en biedt veel mogelijkheden. Daarom 

moeten die steden juist samenwerken en niet met elkaar concurre-

ren. We moeten zorgen dat elke stad doet waar zij goed in is. 

door SEBASTIAAN EN JOSHUA VONK 

door KINDERRAAD VALKENBOSSCHOOL

De stad wordt voller  

en de Bomenbuurt wordt groener

INTERVIEW MET JORIS WIJSMULLER

••• Sebasitaan en Joshua (16 jaar) aan tafel bij de wethouder
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WIJ VINDEN PERSOONLIJK DUURZAAMHEID HEEL BELANGRIJK. 

ALS U DEN HAAG EEN CIJFER ZOU MOETEN GEVEN VAN 1-10,  

WAT VOOR CIJFER ZOU U DAN GEVEN?

Die hadden we niet voorbereid, haha! Aan de ene kant ben ik iemand 

die de urgentie ervan wil onderstrepen, maar andere kant wil ik ook 

benadrukken wat we al doen en gedaan hebben. We hebben wel nog 

een hele weg te gaan, dus om daar een cijfer aan te hangen vind ik 

lastig. Wat ik wel mooi vind om te zien is dat er steeds meer aandacht 

komt. Dat zijn wij ook verplicht aan jullie en jullie kinderen.

IK HOORDE LAATST, DAT ER IN PARIJS EEN AUTOSTICKER-SYS-

TEEM IS. OP DAGEN DAT HET IN DE STAD ‘VERVUILINGSGEVOELIG’ 

IS, MOGEN ALLEEN DE MINST VERVUILENDE AUTO’S RIJDEN. ZIET 

U DIT SYSTEEM OOK ALS EEN OPTIE VOOR ONZE STAD?

Ik hoop dat we dit voor kunnen zijn. Anders heb je namelijk al een 

groot probleem. In Den Haag hebben we op dit moment in het 

centrum al milieuzones voor vrachtwagens, nog niet voor personen-

auto’s. Dat kan inderdaad een manier zijn om het proces naar schoner 

vervoer te versnellen. In Den Haag zijn we nu bezig om meer 

oplaadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen. Ik kan me goed 

voorstellen dat in aanloop naar de volgende verkiezingen de lat wat 

hoger gelegd gaat worden met misschien meer beperkende 

maatregelen. Een ander parkeerbeleid of strengere milieuzones 

bijvoorbeeld. 

DENKT U DAT DE GEMEENTE EEN BEPAALDE VERANTWOORDE-

LIJKHEID HEEFT OM BURGERS EEN EXTRA DUWTJE IN DE RUG TE 

GEVEN OM MILIEUBEWUSTER TE GAAN LEVEN, DOOR BIJVOOR-

BEELD STRENGERE MILIEUWETTEN OP TE STELLEN, OF DENKT U 

DAT HET ECHT VOORAL VANUIT DE BURGERS ZELF MOET 

KOMEN?

Je hebt beiden nodig. Sommigen dingen moet je aan banden leggen 

en bij andere dingen moet je mensen zien te verleiden; ik noem het 

maar even de knuppel en de honing. We zijn al op verschillende 

fronten bezig om bewustwording van en experimenten met voedsel 

te stimuleren. Zo is er in de haven een interessant initiatief, waarbij ze 

zeewier kweken als mogelijke vervanger van vlees. Maar om mensen 

op het gebied van voeding eisen te stellen en dingen te verplichten, 

dat gaat mij te ver. Wat je wel kunt doen, is op landelijk niveau kijken 

hoe je omgaat met eisen aan voedsel. Ook zou je milieuvervuilende 

voedselbedrijven aan banden kunnen leggen en andere voedselbe-

drijven juist stimuleren.

Een regenachtige middag in augustus. Twee jonge buurtgenoten zijn met een uitgebreide 

vragenlijst naar het stadhuis gegaan om daar de stadsdeelwethouder eens aan de tand te 

voelen over de Bomenbuurt. Welke ideeën heeft hij over de toekomst van onze buurt?

WE GAAN EVEN NAAR DE TOEKOMST. HET IS HET JAAR 2037,  

HOE ZIET U DE STAD DEN HAAG VOOR U? OF BETER GEZEGD: 

HOE HOOPT U DAT DEN HAAG ER DAN UITZIET?

Ik verwacht en hoop sowieso dat de leefomgeving er wat groener 

uitziet. Als wethouder van Cultuur, verwacht ik ook dat Den Haag nog 

meer gaat groeien op cultureel gebied. Over 20 jaar zie ik ook veel 

minder auto’s in de stad. Ik zie sommige snelwegen ook helemaal 

verdwijnen. De Utrechtse Baan is compleet vergroend en overdekt 

met bebouwing. Verder hoop ik, als wethouder Erfgoed, dat deze 

fantastische gebouwde omgeving met al zijn monumenten ook 

bewaard blijft en dat in die zin de Bomenbuurt over twintig jaar 

nauwelijks veranderd is.

IN DE TOEKOMST HEBBEN WE NATUURLIJK OOK ‘HAAGSE 

KRACHT EN PASSIE’ NODIG IN DE LOKALE EN NATIONALE 

POLITIEK. HOE DENKT U DAT DE JONGEREN VAN NU GEËNTHOU-

SIASMEERD KUNNEN WORDEN VOOR DE LOKALE EN NATIONALE 

POLITIEK?

Ik vind het erg belangrijk dat de mensen die zich voor de buurt, wijk 

of stad inzetten worden erkend, maar ook herkend. Het is belangrijk 

dat de gemeente oog heeft voor mensen die zich flink inzetten voor 

de eigen leefomgeving, zodat zij uiteindelijk misschien ook benaderd 

kunnen worden voor de (lokale) politiek.

EN HEEFT U NOG EEN SPECIFIEK SPORT- OF CULTUUREVENEMENT 

DAT U HEEL GRAAG NAAR DEN HAAG ZOU HALEN?

Ik ben niet zo van 'het gras bij de buren' hoor. Den Haag heeft al heel 

veel om trots op te zijn en dat kunnen we nog beter uitdragen. Meer 

mensen moeten gaan ontdekken wat er allemaal op de planken staat 

in Den Haag.

WAT HOOPT U NOG TE BEREIKEN ALS WETHOUDER IN DE 

TOEKOMST?

Op het gebied van duurzaamheid moeten we nog veel meters gaan 

maken. Daar heb ik grote ambities, maar ook als het gaat om de 

gebouwde omgeving. Er moeten woningen bijgebouwd worden, 

maar dat moeten we op een verantwoorde manier doen. Ik zou het 

erg fijn vinden als we de plekken die er zijn op een slimme manier 

kunnen gebruiken. En ik ben ook heel blij als we de stad verder 

kunnen vergroenen. 

Een normale schooldag 

                   ove
r 50 jaar 

Je rijdt met een elektrische mini auto naar school en je parkeert hem in de hele grote 

parkeergarage onder de school. Je parkeert hem dan op je privé plek en dan loop je je super 

grote schoolgebouw binnen. Dan stap je de roltrap op een ga je naar je les, je meester is een 

vliegend smartboard die alles weet en super goed uitlegt.  

De volgende les is bijvoorbeeld lezen. Op je plek ligt een bril waar alle boeken op staan en je 

kan lezen wat je witl, dan heb je pauze. Je loopt dan naar het restaurant in de school en pakt je 

eten, daarna heb je nog 3 lessen en ga je naar huis (weer met je mini auto). Thuis maak je dan 

op je computer de rest van de lessen, omdat de computer je alles uitlegt is dat heel makkelijk 

en dan ben je om ongeveer 3 uur klaar met school en kan je doen wat je wil.   

(Je gaat wel nog steeds naar school omdat je daar vrienden maakt en je hebt iemand nodig die 

controleert wat je gedaan hebt.)

•••  Auto waarmee je naar school komt



Kunst & 
Kids Café 
GEOPEND VANAF DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017 

Ontmoeten, onthaasten en ontdekken
In het Kunst & Kids Café kunnen jonge ouders elkaar ontmoeten 

terwijl de kindjes heerlijk met elkaar spelen in de ontdekspeeltuin  

of binnen, en tijdens de (inloop)kunstlesjes. 

Kunstlesjes en meer!
Dagelijks is er minimaal één kunstlesje, zoals peutergym -yoga of 

-theater, muziek op schoot of beeldende kunst. De lesjes worden 

gegeven door professionals uit verschillende kunstdisciplines, 

allemaal uit de buurt. De prijzen van de lesjes verschillen. 

Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten gericht op ouders 

en jonge kinderen, bijvoorbeeld voorleestheater, een tweedehands 

kinderkledingbeurs, de kinderkapper of een cursus babymassage. 

Meedoen?
Het Kunst & Kids Café heeft geen winstoogmerk. We zijn altijd  

op zoek naar vrijwilligers, kunstenaars en leuke samenwerkings-

partners. Wil je meedoen? Neem dan contact op via  

info@kunstenkidscafe.nl.

Kunst & Kids Café
Acaciastraat 182, www.kunstenkidscafe.nl

Het Kunst & Kids Café is op schooldagen ’s morgens geopend.  

Om de kosten te dekken, vragen wij een toegangsprijs van € 2,50.

Feestelijke opening – zondag 10 september 
13.00 tot 17.00 uur
Iedereen is van harte welkom op de feestelijke opening op zondag 

10 september. Er is van alles te doen en te beleven. De kunstenaars 

met wie we samenwerken geven gratis korte workshops, er zijn 

voorstellingen, je kan geschminkt worden en lekker spelen. Ook is 

er Lola’s Sale: een leuke tweedehands dames- en kinderkleding-

beurs. Toegang is deze middag voor iedereen gratis. 
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 

wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

€ 12,50 
korting

op een 
complete set 

van ons 
huismerk

Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren 
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich 
snel weer goed!  
Sport-, ontspannings-, hotstone-, zwangerschaps-, 
voetmassage en Javaanse pidjit (geen erotiek).

COLUMN Marcel Verreck

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 

met hun muzikale talkshow ook in het 

theaterseizoen '16-'17 een aantal malen in 

Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57), aanvang: 

16.00 uur. Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

Wie de toekomst wil lezen, wende zich tot het verleden.  

Het verleden is wat we hebben. Of we het verleden kennen, durf 

ik niet te beweren. In de wereldgeschiedenis is geheugenverlies 

een macabere constante. In sciencefiction-films of fantasy-

boeken zie je dat de vormgeving vaak ontleend is aan onze 

eigen geschiedenis. De personages en decors in Star Trek of 

andere toekomstsprookjes spiegelen zich aan de beelden die  

wij uit onze klassieke oudheden hebben gereconstrueerd. 

Als je dus naar de toekomst van de Bomenbuurt kijkt dien je  

het verleden te bestuderen. Dat is, zoals bekend, kleurrijk en 

dramatisch, geheel in tegenstelling met de gelukzalige rust  

die onze buurt thans kenmerkt.

De Bomenbuurt lijkt voltooid te zijn, al er is voldoende dyna-

miek. Het karakter van onze wijk zal voorlopig niet blijvend 

worden aangetast. Kan je je voorstellen dat Fahrenheitstraat en 

Thomsonlaan niet meer dat weelderige winkelkruis vormen?  

Dat de reuzen aan de Valkenboskade niet meer met hun kruinen 

wiegen? Dat het beschroomde water van de Haagse Beek niet 

meer zal spiegelen? Dat de elegante kiosken in hun bedding  

van sierstenen niet meer hun lachende gebitten laten zien?

Dat uitgelaten schoolkinderen en hun ophaalouders zich op een 

warme dag niet meer neervlijen op het terras van de ijssalon?

Laat dit zo blijven, zeggen we allemaal. Dat is een bekend Haags 

sentiment, we leven hier goed in ons dorpje achter de duinen. 

Ook ik woon nu al weer tien jaar in de Bomenbuurt en oh oh, 

wat is het hier fijn. Maar kijken we via het verleden naar de 

toekomst, dan leren we dat niets vanzelfsprekend is. Ik zag een 

YouTubefilmpje van Bomenbuurtfoto’s uit de oorlog, afgewisseld 

met actuele opnamen. Zo broos is het geluk.

Ik ga mij niet wagen aan voorspellingen over vliegende auto’s en 

Berlage-arme hoogbouw, maar wens de Bomenbuurt nog een 

lang en gelukkig leven. Daarbij horen kleine veranderingen, die, 

met de rijpheid van de ouderdom, het bestaan zullen kleuren. 

Zoals de klassieken zeiden: Panta Rhei. Alles stroomt. (Behalve 

de Haagse Beek dan).

VERLEDEN TOEKOMST
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Bij inlevering van deze bon krijg je het 

tweede kopje koffie of thee naar keuze 

GRATIS bij het Kunst & Kids Café.



cursussieraden.nl – Aucubastraat 2 – 070 7533614
Kralen, leer, slotjes en nog veel meer onderdelen voor sieraden. 

Workshops en cursussen. Feestjes en bedrijfsuitjes. Welkom!
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De achterliggende gedachte die maakt dat de schooldirectie voor dit 

plan is gegaan, is eigenlijk vrij simpel: op deze manier kan de ruimte, 

die de school zou innemen wanneer deze op de grond zou staan, 

gebruikt worden om huizen op te bouwen. Met het grote en stijgende 

tekort aan woonruimte is een stuk grond waar toch zeker wel zo’n vijf 

tot tien gezinshuizen kunnen komen te staan, natuurlijk meer dan 

welkom. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom de overheid de 

leiding van de school toestemming heeft gegeven om dit plan te 

laten uitvoeren. 

Het ontwerp zit als volgt in elkaar: de school gaat zweven op 

waterstof. Deze waterstof komt uit het water dat in de vorm van regen 

uit de wolken komt. Deze neerslag wordt opgeslagen in grote tanks 

en zo gebruikt als brandstof. Er wordt steeds maar een klein beetje 

van het water gebruikt, zo kan er lang met een voorraad gedaan 

worden. Bij een langdurig gebrek aan regen met als gevolg dat de 

tanks helemaal leeg zijn, kan de school twee dingen doen: er kan 

zeewater of rivierwater als brandstof worden gebruikt of er kan 

natuurlijk een grote plek gevonden worden waar de school een tijdje 

kan ‘landen’ om te wachten op een regenbui of op een andere 

manier van watervoorziening. 

Van het water dat gebruikt wordt, worden de waterstofdeeltjes als 

brandstofdeeltjes gebruikt. Met een beetje scheikundige kennis weet 

je dat er dan zuurstofdeeltjes overblijven. Deze zuurstofdeeltjes 

worden dan weer uitgestoten en op deze manier is deze vliegende 

school ook niet schadelijk voor het milieu. 

Dan zou je als scholier denken: als mijn school vliegt, waar moet ik 

dan naartoe om aan mijn schooldag te beginnen? Ook daar heeft de 

directie aan gedacht. De school gaat namelijk naar de leerlingen toe 

in plaats van andersom. Er zal een aantal verzamelpunten komen, 

waar de leerlingen die in de buurt van dat punt wonen, naartoe 

kunnen komen. De school maakt elke ochtend een ronde langs al die 

verzamelpunten en op deze manier worden de leerlingen opgehaald 

voor hun schooldag. Tijdens de schooldag zweeft de school rustig 

boven de zee, vlak bij de kust, zodat de leerlingen tijdens de pauzes 

naar buiten kunnen. Ook over het einde van de schooldag is goed 

nagedacht. Zodra je klaar bent met je lessen, ga je naar een lokaal 

waar jij en je klas worden opgevangen en daar kun je dan alvast je 

huiswerk maken. Op het moment dat de laatste les van de dag 

geweest is en dus iedereen vrij is, maakt de school weer haar rondje 

langs alle verzamelpunten.

Tijdens de vakantie landt de school op een leegstaand industrieterrein 

of een ander groot gebied. De school kan dan gewoon leeg blijven 

staan, maar ook functioneren als opvanggebouw voor bijvoorbeeld 

gestrande reizigers van onder andere Schiphol. Op deze manier 

behoudt het gebouw een functioneel doel, komt het niet leeg te 

staan en is de kans het kleinst dat er ingebroken wordt of dat andere 

vandalistische taferelen zullen  plaatsvinden, omdat het constant 

bewoond en bewaakt wordt. 

Ook voor de buurtbewoners zal deze vliegende school grote 

veranderingen met zich meebrengen. Ze zullen namelijk minder tot 

geen last krijgen van (rondhangende) scholieren. Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel op straat, gluurders en dreigend 

ogende groepjes op de hoeken van de straat. Ook het feit dat er meer 

woonhuizen komen, leidt tot een gezelligere en veiligere sfeer. 

Bijvoorbeeld vanwege de toename van buren met eventuele 

buurkinderen, waar je kinderen dan weer mee kunnen spelen. Er 

komen ook minder gevaarlijke situaties zonder al die leerlingen op 

straat, die zomaar zonder te kijken over kunnen steken of zonder 

richting aan te geven afslaan. Er hebben al verschillende buurtbewo-

ners aangegeven dat ze niet kunnen wachten totdat de vliegende 

school voor het eerst ‘haar vleugels uitslaat’.

Ook de veiligheid in de school is meegenomen. In geval van paniek, 

zoals bijvoorbeeld bij brand, komen er vanuit verschillende punten 

glijbanen tevoorschijn, waarlangs de leerlingen naar beneden kunnen 

glijden. Op deze manier kan de school op een snelle en effectieve 

manier evacueren. De leiding van de school heeft zelf aangegeven 

dat de veiligheid, zowel die van de leerlingen en leerkrachten als die 

van de mensen in de omgeving van de school, in dit project het 

belangrijkste voor haar is. Daarom heeft zij verschillende veiligheidsin-

stanties in de arm genomen, om samen tot het meest ideale ontwerp 

te komen.

Er is dus aan alles gedacht: de veiligheid, de voordelen, het gemak 

voor de leerlingen en ga zo maar door. Wat het personeel van de 

school betreft, kunnen ze bij wijze van spreken morgen al starten met 

de bouw van de nieuwe school. Verschillende andere middelbare 

scholen, waaronder Het Dalton College, Het Segbroek en Het 

Hofstad Lyceum, hebben inmiddels aangegeven ook geïnteresseerd 

te zijn in dit project. Wie weet, misschien dat  in de toekomst alle 

scholen een vliegende toekomst tegemoet gaan.

         Kijk mama, 
  daar vliegt een sch

ool!

door STERRE ANTONISSE
5 VWO De Populier

Al sinds mensenheugenis is het Christelijk College De Populier onderdeel van de bomenbuurt, maar 

daar komt verandering in. De schooldirectie heeft onlangs bekend gemaakt dat ze bezig is met een 

mobiel schoolsysteem. Bij een mobiel schoolsysteem zou je kunnen denken aan een rijdende school 

die lekker rondjes aan het rijden is, maar niks is minder waar; de schoolleiding van De Populier is bezig 

met een vliegende school. Deze vliegende school zou dan vanaf het jaar 2050 in gebruik gaan.

ESSAY OPDRACHT
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Voor dit speciale nummer van de Boomgaard zijn de kinderen van de CMS DE ABEEL in de Abeelstraat gevraagd om hun perspectief op de 

ideale toekomst voor de bomenbuurt te geven. Van de ideale bomen voor de wijk uit groep 1 en 2 naar hoe hun ideale winkelstraat eruit 

zou zien. De toekomst van de Fahrenheitstraat ziet er rooskleurig uit in de ogen van de leerlingen, en de bomen zijn gelukkig nog steeds 

kleurrijk en in overvloed aanwezig in de wijk. Dank aan alle leerlingen van de Abeel voor jullie inbreng!  

MIJN IDEALE WINKELSTRAAT

CMS De Abeel (Groep 1&2 tekende bomen, groep 4 de wensen/winkels): Loes, Maud,Stella, Niven, Farah, Noah,Vos, Ariana, Kees, Janna, 

Boris, Pavlik, Raaf, Tijn, Fenne, Nanne, Eli, Kevin, Simon, Fee, Sara, Xavier, Kyran, Simon, Maren, Zion, Guillaume, Katja, Jade, Mila, Liv, 

Charlotte, Leeloo, Ezra, Sarinande en Sinre. 

MIJN IDEALE BOOM
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2016 - 2017

VAN DE WIJKAGENT
Willem Koopmann is wijkagent van de 

 Bomenbuurt.  Meer informatie of contact met uw 

wijkagent? Mail: willem.koopmann@politie.nl
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Spreekuur 
stadsdeel Segbroek

Sores? Mail Joris: joris.wijsmuller@denhaag.nl

Joris Wijsmuller is  

stadsdeelwethouder 

van stadsdeel Segbroek

en  wethouder Stads

ontwikkeling, Wonen, 

Duurzaamheid en  

Cultuur.

Spreekuren in 2017

22 augustus

19 september

24 oktober

21 november

12 december

met stadsdeelwethouder

Joris 
Wijsmuller
De wethouder houdt elke maand een 
spreekuur. Op dit spreekuur kunt u 
langskomen om met de wethouder te  
praten over zaken die spelen in uw wijk.  
 
Aanmelden  
Wilt u langskomen op een spreekuur?  
Stuur dan eerst een e-mail naar  
segbroek@denhaag.nl en geef aan  
waar u het over wilt hebben. U kunt 
ook bellen met het secretariaat van het 
stadsdeelkantoor op telefoonnummer  
(070) 353 57 09. De spreekuren zijn  
op het stadsdeelkantoor en duren van  
17.00 uur tot 18.30 uur.

170675_DPZ_A3_Poster_Spreekuur_Wijsmuller_v1.indd   1 18-05-17   09:12

Voor aanmelden en meer informatie kunt u een e-mail sturen naar  
segbroek@denhaag.nl

Noteer alvast in uw agenda: 

Dinsdag 10 oktober 2017
Van 18.00 tot 21.00 uur - maaltijd inbegrepen

Inloop vanaf 17.30, napraat/borrel tot 21.30 uur

U bent van harte welkom op deze interactieve avond waar het 

stadsdeelteam Segbroek met partners en bewoners in gesprek gaat 

en ideeën ophaalt voor heel Segbroek. Denk mee over thema’s als:

• Leefbaarheid en veiligheid  

• Wonen en duurzaamheid

• Jeugd en onderwijs

• Zorg

• Werk en inkomen

De inbreng uit de wijken verwerken we en nemen we mee in het 

nieuwe uitvoeringsplan 2018 voor Segbroek.

Met heel Segbroek aan tafelPolitie over 
 honderd jaar
Wat is de rol van de politie in deze buurt over honderd jaar?  
De geschiedenis is bekend. Maar wat is de toekomst? 

De laatste decennia hebben we heel veel gebruik gemaakt van 

DNA. Buiten de bekende vingerafdruk is DNA al een veel gebruikte 

opsporingsmethode waar de politie niet meer buiten kan. Opsporen 

blijft in beweging. Steeds weer proberen we de misdaad voor te 

zijn. Enkele regio’s maken nu gebruik van het nieuwe Criminaliteits  

Anticipatie Systeem (CAS). Dit programma beschikt over geavan-

ceerde methoden om te voorspellen welke incidenten waar plaats 

gaan vinden. Door het systeem met heel veel gegevens te vullen, 

krijgen we een goed beeld van wat er kan gebeuren in een bepaald 

gebied. Dit kan van alles zijn: bevolkingssamenstelling, aantal 

kinderen, verkeer, scholen, type woningen, winkels, etc. Ook wordt 

het systeem gevoed met criminaliteitshistorie. Aan de hand van al 

deze gegevens kan een voorspelling worden gedaan. In 2014 kon 

het programma ruim 36% van de woninginbraken en ruim 57% van 

de straatroven voorspellen.

Op dit moment is de digitalisering al ver gevorderd. Je persoonlijke 

geldverkeer is tot op de seconde op te sporen. Je telefoongebruik  

is helemaal na te trekken. Ook is het mogelijk om te zien waar je 

was toen je gebruik maakte van je telefoon. Supermarkten met 

klantpasjes weten wat je gebruikt en eet. Dit gebruiken ze al  

om gericht producten te promoten. Een soort CAS model voor 

supermarkten. De bibliotheek weet wat je leest en waar je in 

geïnteresseerd bent. De overheid/belastingdienst weet wat je 

verdient en wat je bezit. Het openbaar vervoer-bedrijf weet hoeveel 

je reist en waar naartoe. Je zorgverzekering weet hoe je gezond-

heid is en welke medicatie je gebruikt. 

Wat zegt dit over de toekomst? Zo ver vooruit werkt het systeem 

nog niet, dus doe ik het maar met mijn eigen fantasie. Ik ben bang 

dat de politie in de huidige vorm niet meer bestaat. Als we de 

digitalisering verder doortrekken zijn er straks overheidsdatabanken 

waar al je persoonlijke informatie is opgeslagen. Hoeveel je verdient, 

wat je eet, hoeveel je weegt, met wie je woont, etc. Een diefstal  

is hierdoor ook direct te herleiden door bijvoorbeeld gezichts-

herkenning en andere specifieke persoonlijke kenmerken. Hierdoor 

kan er voor worden gezorgd dat je nergens meer toegang toe hebt, 

al je gegevens worden geblokkeerd. Op die manier wordt je als het 

ware meteen gestraft en berecht. Opsluiting is misschien niet meer 

nodig want je kunt niet meer meedoen in het openbare leven. 

Als je al deze gegevens optelt, krijg je iets waar ik soms bang van 

kan worden. Een leven vol controle en gedwongen harmonie.  

Is er straks nog ruimte voor een vrije geest?
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Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

Stephensonstraat 48   |   070 220 00 01   |   www.pcrefresh.com

Altijd een vrijblijvende diagnose.Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66 
www.ThomsonTweewielers.nl 

Thomson Tweewielers 
is leverancier van de fietsmerken: 

Gazelle, Batavus, Sparta, Cortina, Pointer, Loekie 
en Alpina. Voor al uw fietsreparaties en fiets

gerelateerde vragen kunt u altijd bij ons binnenrollen. 

makelaarskantoor G.a.a. meIJer

HuIzenspecIalIst 
In de 

BomenBuurt
Thomsonlaan 113     2565 JA ’s-Gravenhage     Telefoon 070-3602922 

Karl van Klaveren is predikant van de 

Houtrustkerk, gelegen aan de rand van onze 

wijk. Hij is ook actief als vrijwilliger in het 

vluchtelingenwerk in Den Haag.

ALS HET TOEVAL 
JE TOEVALT
In 2010 werd ik dominee in de Haagse Bomenbuurt. Toen ik de 

stad na een jaar of wat beter kende vroeg ik me af in welke straat 

ik op de HEAO had gezeten. Na de middelbare school had ik 

daar een half jaar gestudeerd. Een verlegenheidskeuze: goede 

cijfers voor economie en niet weten wat je wilt worden. 

Een echte studententijd was het niet geworden. Ik kon het 

carpoolend af en bleef thuis wonen. Het enige vak waar ik 

plezier aan had beleefd was ‘Sops’, een inspirerende combinatie 

van sociologie en psychologie. Zo ontdekte ik tussen de ‘blauwe 

blazers’ de menswetenschappen, waarvan ik het bestaan nooit 

had bevroed. Voortijdig verliet ik de HEAO, vast van plan om 

psychologie te gaan studeren, wat door een surrealistisch toeval 

theologie zou worden. Zo geschiedde in 1981. 

Over surrealisme gesproken. Meer dan dertig jaar later werd ik 

predikant in datzelfde Den Haag, na een onvrijwillig ‘atheïstisch 

intermezzo’. Zoals gezegd vroeg ik me, wonend in de stad, af 

waar ik nu precies op ‘school’ was geweest. De website van 

HEAO-alumni bood uitkomst: Houtrustweg 2. Ik kieperde van 

mijn stoel van verbazing. Want de kerk waar ik werkte was de 

Houtrustkerk, gelegen aan Houtrustweg 1. Ik had aan de 

overkant gestudeerd – in een gebouw dat nu het Montessori 

Lyceum was. Ik fietste er meteen naartoe. Ik bekeek het pand 

nog eens goed, maar herkende alleen het sportveld erachter. 

Daar had ik de Coopertest gelopen. Ook de uitgang kwam me 

vaag bekend voor: ik zag mezelf naar buiten lopen door die 

deur. Van de kerk aan de overkant herinnerde ik me niets. 

Bizar zoals het leven soms kan gaan. Jung noemde dit soort 

vreemde toevalligheden ‘synchroniciteiten’. Hoe moet je zoiets 

verstaan? Als een richtingwijzer? Een ludiek gebaar van het 

levensmysterie: ‘Good to see you again’? Ik moest er weer aan 

denken toen ik de psychiater Glenn Helberg in VPRO Zomergasten 

hoorde spreken over de jurk van zijn moeder. Een jurk die ook 

de interviewster droeg. Het had hem gerustgesteld. Ja, soms valt 

het je toe, het toeval, en knipoogt naar je. 

Instituten zijn middelen. Het doel zijn en blijven de mensen. 

Karl van KlaverenCOLUMN
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(advertentie)

	

Geopend	van	08.00	uur	tot	18.30	van	maandag	tot	en	met	vrijdag.	

Tevens	huisbezoek	mogelijk.	

Specialisatie:	Sport-fysiotherapie	;	nek-schouderklachten	;	Lid	van	het	
ClaudicatioNet-werk.	

Aangesloten	bij	alle	zorgverzekeraars.	

•••  Hogere Economische School / HEAO J. van Zwijndregt 

(1969- 1987)
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Populierstraat 146  |  2565 MP Den Haag  |  Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl  |  www.defra.nl

info@facilitelhoveniers.nl

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel  
dienstverlenend 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.

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk

 Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van

B R I L L E N   -   C O N TA C T L E N Z E N

Lid ANC
Lid NUVO

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

ACTEURS IN DE DOP 

Donderdagmiddag de 10e augustus werd ik door een 

jeugdige Beukplein-bewoner enthousiast gemaakt om 

naar de Riddervoorstelling op het Beukplein te komen 

kijken. Op vertoon van het toegangsbewijs was de entree 

kosteloos. Half vier waren diverse Bomenbuurtbewoners 

samen gekomen om te genieten in dit openluchttheater.

Na het welkom ging de voorstelling met verve van start. 

De openingsscène was een training van ridders-in-oplei-

ding. Deze spoedcursus werd door allen met goed gevolg 

afgerond waarna zij tot ridder werden geslagen. Meteen 

kregen ze de opdracht om de schat te bewaken. Na een 

eenvoudige doch voedzame maaltijd werden de wapens 

aan hen uitgereikt. 

Maar zoals altijd bij schatten waren er nu ook kapers op  

de kust - ik meen begrepen te hebben van Franse origine -.  

Er ontspon zich een heftig gevecht, waarbij niet alleen 

zwaarden, maar ook water- en nurfgeweren gebruikt 

werden. De kapers bemachtigden de schat in eerste 

instantie, maar de gediplomeerde ridders wisten de 

kist-met-inhoud te heroveren. Gejuich, zeker toen –na 

het publiekelijke aftellen- de inhoud bekend werd: snoep 

voor alle kinderen. Onder diepe buigingen namen de 

spelers dankbaar het applaus in ontvangst. 

Yke Vuyk, Pijnboomstraat 67

De Boomgaard
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Inleiding

Kop
door REGGY SPECKEN
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Hoe winkelen we over honderd jaar? We vroegen de vmbo-leerlingen met het profiel HANDEL EN ADMINISTRATIE van Heldring College 

daar eens over na te denken. Aan inbeeldingsvermogen geen gebrek. Met dank aan: Bilal, Ali, Luna, Abanoub, Chaima, Marouane, Taimue, 

Tolga, Rabiya, Fatima, Alex, Fatima, Celina, Cansu, Bilal en hun leraar Emil Wijler.

Internet is een grote concurrent voor de winkels in de winkelstraat, zien Bilal, 

Ali en Luna. “Op internet kun je alles vinden, supersnel prijzen vergelijken en 

recensies lezen.” Ze denken dat dit in de toekomst steeds belangrijker wordt. 

Zouden de winkels in de Fahrenheitstraat er over honderd jaar nog wel zijn?

Rabiya, Fatima en Alex bedachten een winkelcentrum. Je kan er zelf kleding 

ontwerpen en printen. En een app die jouw schoenmaat en kledingmaat 

kent, zoekt er alles voor je bij elkaar. In dit winkelcentrum hoef je niet te 

lopen, want er zijn loopbanden waar je alleen maar op en af hoeft te stappen. 

Anoub en Chaima fantaseren over een wereld waarin je met je telefoon of ring of autosleutels kan betalen. Alles wordt per drone of zelfrijdende auto bezorgd en er zijn zwevende winkels, die heel makkelijk naar een andere plek kunnen zweven. Je kunt spullen bestellen en die door je eigen 3D-printer laten uitprinten. Bijna alles wordt online gedaan en er zijn niet zo veel winkels meer, denken ze. 

Fatima en Celina: “Stel nou dat je over 100 jaar niet meer zelf hoeft te zoeken naar kleren, maar dat je gewoon naar de winkel kan gaan en een robot je helpt je kleren uit te zoeken. Dan hoef je niet heel de winkel door om iets in jouw maat te zoeken. Dat zou echt vet zijn als dat over 100 jaar zou uitkomen.”

door MIES MIKX (tekst) 

DE VLIEGENDE RUGZAK

ALLES WORDT PER DRONE BEZORGD

ZELF KLEDING ONTWERPEN

ZWEVENDE AUTO'S

BETALEN MET JE TELEFOON

Cansu en Bilal tekenden een grote robot. Ze denken dat robots veel werk  gaan doen, en dat 'mensen niet meer kunnen werken in de toekomst'.  Vliegende auto's, lenzen die meekleuren met je humeur, printers die films printen, een supersnelle trein met superdeluxe stoelen die ook ondergronds  en onderwater kan: het kan niet gek genoeg bij dit duo. En de mensen  die wel een baan hebben? Die gaan vliegensvlug naar hun werk met een  “vliegende rugzak” waar twee vleugels uit kunnen komen, zodat je kan   zweven. “Dit is een voordeel voor personeel dat te laat komt”

Volgens Marouane, Taimue en Tolga is het juist goed om te blijven 

bewegen. Zelf door de winkel lopen, vinden zij dus belangrijk. Ook 

denken ze aan het milieu: winkels zouden moeten draaien op zonne-

energie. “We begrijpen dat dat prijzig is en daarom vind ik dat er een 

1+1 gratis actie moet komen voor zonnepanelen.”

BLIJVEN BEWEGEN:
ZELF DOOR DE WINKEL LOPEN

LENZEN KLEUREN MEE MET JE HUMEUR

PRINTERS PRINTEN FILMS
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GEMEENTEBERICHTEN

In juni informeerde de gemeente de bewoners van de omliggende 

wijken over de aanpassing van het traject. Helaas bereikte deze 

uitnodiging de redactie niet, zodat we er niet eerder melding van 

konden maken. Tijdens de informatieavond, die door ca. 70 mensen 

werd bezocht, was op diverse plantekeningen te zien hoe de 

nieuwe situatie eruit ziet na goedkeuring door de Gemeenteraad. 

Bezoekers informeerden naar de doorstroming tijdens de spitstijden, 

luchtkwaliteit en geluidsoverlast, de bereikbaarheid van de wijk-

onderdelen en (behoud van) het groen. Als het ontwerp wordt 

aangenomen, waarschijnlijk eind van dit jaar, start de uitvoering 

over een jaar, dus zomer 2018 en duurt tot het voorjaar van 2019. 

Belangrijk is dat de het dagelijkse verkeer zo min mogelijk hinder 

ondervindt. Het werk zal dus in delen worden uitgevoerd. 

Links af  
De Segbroeklaan gaat vanaf de Houtrustbrug tot aan de Kwartellaan 

terug naar twee keer een éénbaansweg, gescheiden door een 

groene middenberm. De enkele rijstroken worden wel wat breder 

dan normaal, zodat de hulpdiensten makkelijk kunnen passeren 

indien nodig. 

Op drie punten worden de stoplichtvrije kruisingen aangepakt. 

Tussen de Fahrenheitstraat en de Goudenregenstraat kan vanuit de 

zijstraten Rode Kruislaan en Larixstraat alleen nog maar rechtsaf 

worden geslagen. De afslag naar links wordt afgesloten. 

Er lag een zelfde voorstel voor het linksaf slaan vanaf de Ieplaan 

richting Kijkduin, maar na bezwaar van diverse bewoners wordt dit 

onderdeel heroverwogen en blijft het komend vanuit deze zijstraat 

vermoedelijk mogelijk om zowel rechts- als linksaf te slaan. 

Rotonde
De kruising met de Kwartellaan wordt verrijkt met een rotonde.  

Dit besluit is al in een eerdere fase genomen door de gemeente-

raad. Vanaf de Segbroeklaan kun je vanaf de rotonde rechtsaf naar 

de Sportlaan en Kwartellaan en rechtdoor richting Kijkduin. Als je 

helemaal rond rijdt keer je om en kun je na 50 meter rechtsaf naar 

de Goudsbloemlaan. De ‘onhandige’ afslag naar links richting 

Goudsbloemlaan verdwijnt hiermee. 

313 bomen
Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is ook de groen-

voorziening in de wijk en het zicht op de Haagse beek. Door de 

ingrijpende aanpak van de rijbaan worden er meer bomen gekapt 

dan voorzien, naast de al eerder genomen besluiten over het Rode 

Kruisplantsoen. Daarvoor in de plaats worden er nieuwe bomen 

aangeplant. Sommige bomen worden terug geplant.  

De herinrichting van de ‘groene waterpartij’, het parkje + deel van 

de Haagse beek richting de nieuwe rotonde wordt nog met de 

omwonenden besproken.  

Tegelijkertijd heeft de gemeente een vergunning ingediend voor  

de bomenkap die nodig is voor de aanpak van een ander deel van 

de Noordwestelijke hoofdroute: de Machiel Vrijenhoeklaan en 

Sportlaan. Het gaat in totaal op 283 bomen. Hoofdreden is hier  

de verlegging van de rijbanen en het fietspad. Hier komt nieuwe 

aanplant voor terug. Ook in de groenzone bij de Haagse beek langs 

de Sportlaan zullen in een volgende fase bomen worden gekapt. 

De dertig bomen langs de Segbroeklaan tussen de Kwartellaan –  

Ieplaan zitten hier nog niet bij. Totaal zijn in ieder geval 313 bomen 

de klos, waarvan een deel wordt verplaatst. 

Informatieavond 19 september 
Omdat de gemeente veel vragen verwacht over deze intensieve 

bomenkap, is er op 19 september een informatieavond over de 

voorgenomen kap rond de Machiel Vrijenhoeklaan. Deze is bij 

sportvereniging Quick aan de Savornin Lohmanlaan 215.  

Het tijdstip wordt nog bekendgemaakt.  

Inspraak
De gemeente is al enkele jaren met een groep mensen in gesprek 

over deze plannen. De ‘denktank Noordwestelijke Hoofdroute’  

een overlegorgaan van gemeente met bewoners, leden van de 

wijkraden en de fietsersbond, heeft kunnen meedenken over de 

meest wenselijke inrichting. Nu heeft het plan een eindfase bereikt 

en kunnen bewoners alleen nog de formele weg bewandelen als  

ze bezwaar willen maken. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kunt 

inspreken bij een vergadering van de Raadscommissie als het 

onderwerp op de agenda staat of bezwaar kunt maken bij een 

vergunningsaanvraag. 

Bezwaar maken tegen de genoemde kapvergunning van de bomen 

kan nog wel.  Kijk hiervoor (binnenkort) op overheid.nl of op de 

website van de gemeente en zoek op herinrichting Segbroeklaan.  

De gemeente is bezig met een aanpassing van de Segbroeklaan 
vanaf de Kwartellaan tot en met het kruispunt met de Ieplaan.  
Met leden van het wijkberaad, bewoners en de fietsersbond is 
hier al enige jaren overleg over. Het plan is onderdeel van de 
herinrichting Noordwestelijke Hoofdroute, die loopt van de 
Machiel Vrijenhoeklaan tot aan de Scheveningseweg. Daar is een 
voorstel uit voortgekomen dat de gemeente volgend jaar wil gaan 
uitvoeren. Onderdeel van het ontwerp is een groene middenberm 
en een versmalling van de rijbaan naar twee éénbaanswegen. 
Doorstroming, verkeersveiligheid en behoud van oversteek-
mogelijkheden voor lokaal – langzaam - verkeer zijn de hoofd-
doelen. Hiervoor worden ook enkele kruispunten aangepakt en 
dertig bomen gekapt.

Herinrichting Segbroeklaan
door ERNA DE KLERK

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Zondag 10 september
KUNST & KIDS CAFÉ

Op zondag 10 september is de feestelijke opening van het Kunst  

& Kids Café, een ontmoetingspunt voor jonge ouders en hun kindjes. 

Er is van alles te doen en te ontdekken, zoals leuke theater-

voorstellingen, proeflesjes, activiteiten, schminken en meer.  

Je kan kennismaken met het team en er is koffie. 

LOCATIE: Acaciastraat 182

TIJD: 13-17 uur

TOEGANG: gratis

Donderdag 14 september 
PRESENTATIE LITERAIR TIJDSCHRIFT EXTAZE NUMMER 23

Een culturele avond met muziek, presentaties en kunst rond het 

nieuwe nummer van het literaire tijdschrift Extaze. Het thema is: 

‘onbereikbaar’.

LOCATIE: Houtrustkerk

TIJD: 2015 uur

KOSTEN: 10 €, incl. drankje

AANMELDEN VIA: www.extaze.nl

Zaterdag 23 september 
BURENDAG

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je 

buren en de buurt. Op de website www.burendag.nl kun je precies 

zien wat er in onze wijk gebeurt. Organiseer zelf een leuk feestje met 

je buren. 

WAT DOEN ANDEREN: 

– Opknappen en opfleuren speeltuin Acaciastraat 82

– Ontdek je stekje in de Thomsonlaan (op zondag)

Zaterdag 30 september
REÜNIE DE POPULIER 

Christelijk college De Populier bestaat dit jaar 105 jaar. Dat wordt 

gevierd met een reünie op zaterdag 30 september van 10 tot 17 uur in 

het schoolgebouw in de Populierstraat. 

Alle (oud-)leerlingen/docenten/medewerkers zijn van harte welkom. 

Er is een professionele fotograaf aanwezig. 

LOCATIE: Populierstraat 109

TIJD: 10-17 uur

KOSTEN: € 10,00 

AANMELDEN VIA: www.depopulier.nl 

Zaterdag 7 oktober PARELROUTE
OPENING OM 11.00 UUR DOOR MARCEL VERRECK

Op zaterdag 7 oktober vindt voor de negende keer de Parelroute in 

de Flora en Faunawijken plaats. Bewoners van deze wijken kunnen 

dan op bezoek bij medebewoners die een bijzondere hobby of een 

verzameling hebben of die een tak van kunst beoefenen. 

In de Bomenbuurt is een breed scala aan onderwerpen: klassieke 

auto’s, muziek, light bulbs, trekharmonica, sloffen, meubelrestauratie, 

massage, natuurvoeding, schilderkunst en  interieuradvies. Dus 

alleszins de moeite waard om op pad te gaan in onze wijk! Kijk op 

parelsvandefloraenfaunawijken.nl of haal het boekje in de bibliotheek. 

TIJD: De opening door Marcel Verreck vindt plaats om 11.00 uur 

LOCATIE: buurtcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 

Van 12.00 tot 17.00 kun je bij de parels terecht!

Activiteiten Houtrustkerk
WOENSDAG 20 SEPTEMBER

Film 'Frau Merkel' met nagesprek en eten

TIJD: 18 uur

KOSTEN: € 5 voor maaltijd en film

RESERVEREN: houtrustkerk@gmail.com        

 

ZONDAG 15 OKTOBER

Lunchbios 'Layla M.' (2016) over een vrouwelijke Syriëganger.

TIJD: 12.30 uur

KOSTEN: € 5 voor maaltijd en film

RESERVEREN: houtrustkerk@gmail.com

De Houtrustkerk organiseert door het jaar heen diverse filosofische, 

spirituele en kunstzinnig activiteiten en ontmoetingen. Deze zijn 

allemaal ook voor niet-leden van de kerk toegankelijk. 

Kijk op www.houtrustkerk.nl

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Woensdag 6 sept, 4 okt, 1 nov en 6 dec
VOORLEESPRET PEUTERUURTJE

Voorleesuurtje met muziek en knutselen. Voor kinderen van 2 tot 4 

jaar. Vier oktober is tevens de start van de kinderboekenweek.

LOCATIE: Bibliotheek Bomenbuurt

TIJD: 10-11 uur

TOEGANG: gratis, reserveren noodzakelijk.

Zaterdag 7 oktober tijdens de Parelroute
BETHEL MUZIEK MATINEE SEIZOEN 2

De aftrap van het tweede seizoen van Bethel Muziek Matinee wordt 

gegeven tijdens de Parelroutemiddag op zaterdag 7 oktober. 

Tijden: 13.00-13.20, pauze, 13.30-13.50, pauze, 14.00-14.20, pauze, 

14.30-14.50, pauze, 15.00-15.20, pauze, 15.30-15.50.

LOCATIE: Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

TIJD: Van 13-16 uur

ENTREE: Vrijwillige bijdrage

Je kunt naar binnen voor aanvang van een concert en tijdens de 

pauzes

Iedere 2e zondag van de maand
BETHEL MUZIEK MATINEE 

12/11: “Dream with me”: een greep uit twee eeuwen Amerikaanse 

muziek

9/12: Kerstconcert door het Haags Dominicus koor.

LOCATIE: Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

TIJD: 15-16 uur

KOSTEN: Vrijwillige bijdrage

Iedere woensdag
50+ ZWEMMEN

Wil je gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water, dan 

ben je welkom bij de aqualessen op woensdag  tussen 10 en 14.00 

uur in het rustige zwembad de Escamphof. De oefeningen worden 

gedaan in borstdiep water van 32 graden met als doel om spieren en 

gewrichten soepel te houden, de conditie te verbeteren en vooral 

plezier te hebben in het water.  

LOCATIE: Zwembad Escamphof (Escamplaan 57)

TIJD: 10-14 uur

MEER INFORMATIE: Trees Loots 0174-295436

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

De Boomgaard

••• Deze illustratie van de nieuwe situatie is een sfeerimpressie
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Ineke Mulder 
Secretaris Gerrit Zijlstra 
Penningmeester Arjen Looijenga 
Bestuursleden Johan van Arragon  
 Meggie Janssen
 Bruno van den Elshout 
Secretariaat Saskia de Swart  
 tel. 06 42 01 36 57  (iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur) 

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE
WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Erna de Klerk info@redactiedeboomgaard.nl
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 Eikhoudt ilonavandelft@hotmail.com
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

Contact met De Boomgaard
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 stuurt, 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, Kastanjestraat 2, 2565 NA 
Den Haag.

ADVERTEREN? BIJ 4150 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. 

VERSCHIJNT 4 X PER JAAR: MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER. DISTRIBUTIE HUIS AAN 

HUIS. VOOR INFORMATIE: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

KLEUR of ZW/W AFMETING EENMALIG HELE JAAR (4 nummers)*

1/2 pagina liggend 180 x 131 mm € 130 € 400

1/4 pagina staand 87,5 x 131 mm € 80 € 220

1/8 pagina liggend 87,5 x 63 mm € 50 € 125

1/16 pagina liggend (mini) 87,5 x 29 mm € 30 € 80

1/1 pagina staand 180 x 268 mm op aanvraag op aanvraag

*Advertentie-inhoud kan per nummer worden gewijzigd indien tijdig aangeleverd

VERVANGING KADEMUUR VALKENBOSKADE
 

In september begint de gemeente met de vervanging van de kademuur aan de Valkenboskade, tussen Copernicuslaan en 

Mient. Volgend jaar is het stuk Laan van Meerdervoort – Thomsonlaan aan de beurt. Naar verwachting is dit september 

2018. Door het werk moeten verschillende bomen worden gekapt. Dit zijn vooral de bomen in het talud. 

Op 5 september heeft de gemeente tijdens een informatieavond het nieuwe beplantingsplan gepresenteerd, dat tot stand 

is gekomen in overleg met bewoners. De bewoners hebben aangegeven graag meer variatie in bloeitijd, kleur en hoogte 

terug te willen zien. In een volgend nummer doen we meer uitgebreid verslag van de plannen.

WWW.SPORTRUSTENDENHAAG.NL
Binnenkort starten er nieuwe groepen!

Wil je TRAINEN voor de 

halve of hele MARATHON?

Doe mee met

Den Haag






