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Afscheid van de Boomgaard 

Ik woon bijna 25 jaar in de Bomenbuurt en vond dat het tijd werd voor een nieuw 
avontuur. Deze zomer verhuis ik twee wijken verderop - naar Bohemen - naar een 
huis met een tuin en uitzicht op water met zwanen. De tuin was de reden om te 
verhuizen; hoe mooi mijn terras ook is, ik wilde toch graag gras onder mijn voeten 
voelen. In míjn huis komt een leuk stel wonen, die het appartement heel sfeervol 
vinden, zodat ook zij gelukkig zijn met hun nieuwe stap. 

Hiermee verlaat ik de Bomenbuurt en leg mijn functie als hoofd/eindredacteur van  

De Boomgaard neer. Vanaf 2011 heb ik mij aan de buurt verbonden, in beginsel omdat  

ik van schrijven houd. Ik stortte me op de winkeliers en schreef over nieuwe winkels, 

oudgedienden en jubilarissen. Misschien omdat ik zelf ook ondernemer ben, trok me  

dat aan. En door al deze interviews raakte ik nog meer betrokken bij de buurt. 

Rust 
Informeren is een belangrijke functie van een wijkblad, maar het blad zorgt ook voor 

verbinding. Winkeliers melden ‘écht, heel veel’ reacties te krijgen na hun Familie in de zaak 

artikelen, prachtig opgetekend en gefotografeerd door Marianne Schijf. Maar ik sprak ook 

eens iemand die zei: "De Boomgaard? Lees ik niet, want als het meer dan twee pagina’s 

heeft, begin ik er nooit aan”. 

Hoewel ik me daar iets bij kan voorstellen als je druk bent met een baan, verplichtingen 

en kinderen, is het ook jammer. Zelf heb ik vaak een te druk leven, maar ken ik ook het 

nemen van rust, meestal op yoga- of wandelvakanties diep in de natuur. Het zet je weer 

even op een ander en vaak ook je eigen spoor. Muziek en lezen kunnen hetzelfde met je 

doen. En met een papieren blad gaat dat beter dan van een scherm, want daar zit je ook 

al achter voor je werk en andere dingen die je aandacht opeisen. 

Papier
Ik hoop dus dat het blad als papieren versie blijft. Mijn opvolger Mies Mikx is al enkele 

jaren een zeer gewaardeerd lid van het team en schrijver van beroep en neemt het stokje 

met plezier van me over.

Inez Post heeft een nuttige taak op zich genomen: het beschrijven van de werk groepen, 

zodat je weet er gebeurt en wie zich daarvoor inzet. Hopelijk leidt het tot meer 

 enthousiastelingen.

Marit de Mooij verzorgt de activiteiten; onmisbaar in een buurtblad! En leuk ook dat de 

Houtrustkerk hier steeds een deel van invult. Er werkt een leuk team in de kerk dat zich 

niet alleen met religieuze onderwerpen bezig houdt, maar ook maatschappelijk betrokken 

is. Daarbij is een vrijzinnige kerk van zichzelf al niet erg dogmatisch en gericht op kunst, 

cultuur en maatschappelijke vraagstukken.

Glossy
Met Johan van Arragon kan ik mij druk maken over het aangezicht van de wijk, dak-

opbouwen, digitale reclameborden en andere gemeentelijke dwalingen. We hebben 

bedacht dat we de buurt gaan meenemen met praktische voorbeelden van de nieuwe 

omgevingswet. Gaan we er nou eigenlijk op vooruit en krijgen we inderdaad meer 

zeggenschap? Ik vertrouw de voortgang hiervan helemaal aan Johan toe. 

De vormgeving van het blad is een aantal jaar geleden ingrijpend veranderd door  

Joke ter Harmsel, die dit professionele onderdeel van het blad nog altijd belangeloos 

verzorgt. Ik noem De Boomgaard de ‘wijkglossy’, terwijl het niet duurder is geworden  

in full color A4 formaat. Dank Joke voor de professionele en gezellige samenwerking  

en nabespreking met bier en (vega)bitterballen. Ik zal dat missen. 

Overigens werkt de hele redactie onbezoldigd. Liefdewerk oud papier noemen mensen 

dat ook wel. Niks oud papier, een prachtig blad! 
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VAN HET BESTUUR

Gedurende de intelligente lockdown  

ben ik langzaam weggedommeld in een 

langdurige rust en slaapstand. Of dat slim 

was vraag ik me nu af. Immers, als we 

straks weer alles mogen wat we voor 

maart ook mochten dan kan ik het zien 

als een lange vakantie thuis en is het net 

als na een gewone vakantie een kwestie 

van weer rustig aan opstarten en met 

nieuwe energie doorgaan. Echter, stel  

dat het leven na deze tijd voorgoed 

veranderd is, heb ik dan misschien 

onvoldoende goed opgelet hoe ik het 

leven weer aan kan vatten?

Wellicht zal de waarheid in het midden liggen. Als weer we naar  

het werk gaan, de kinderen naar school brengen en binnenkort op 

vakantie kunnen, zullen oude gewoonten ook snel hervat worden.  

Ik zie het in de Fahrenheitstraat de aflopen weken steeds drukker 

worden. Geen eenzame shoppers meer, maar families die door de 

straat slenteren, een ijsje eten, een kopje koffie scoren bij onze 

dappere horecaondernemers en in de rij staan voor winkels. 

Aan de andere kant merk ik ook op dat er nieuwe patronen ontstaan 

zijn die we wellicht vast gaan houden. Nog nooit heb ik zoveel 

 hardlopers, wandelaars gezien die lekker in de buitenlucht veel 

vitamines aan het verzamelen zijn. Het ruilen van spullen, het delen 

van voedsel en het samen eten met je huisgenoten, het werken 

thuis waardoor sommige auto’s weken niet van hun plek gekomen 

zijn en fietsers de ruimte krijgen. Wat is dat prettig! Het is te hopen 

dat we de nieuwe ervaringen gaan gebruiken en niet snel weer 

vergeten en terugvallen in de oude patronen.

Slapen en in diepe rust verkeren is ook de tijd om te dromen.  

En te ervaren wat de essentie is in het leven. Voor mij zijn er twee 

belangrijke ervaringen die ik mee wil nemen in de komende tijd. 

Allereerst dat eenzaamheid heel kenmerkend is voor mij als mens. 

Een gevoel dat ik (her)ken bij velen en wat ons dus ook verbindt.  

Het kunnen verdragen daarvan is en je er mee kunnen verzoenen is 

een stevige opdracht. Een opdracht die je niet uit de weg moet gaan 

en waarvan je ook niet moet verwachten dat een ander die voor je 

oplost. En die lang niet altijd leuk is, maar pijnlijk kan zijn. Dat legt  

de basis voor het ontwikkelen van je talent voor geluk. Als je jezelf 

overeind kan houden is dat een groot goed ook voor je omgeving. 

Het erkennen van eenzaamheid als iets wat wij delen lijkt mij heel 

troostvol en de basis leggen voor een gesprek met wie dan ook.

Het andere wat ik opmerkte is de grote behoefte ergens bij te horen, 

onderdeel te zijn van een groter geheel. Of dat nou mijn familie, een 

vriendengroep, werk, ons land of de Bomenbuurt is; dat gevoel van 

verbondenheid en betrokkenheid geeft een enorme kracht en liefde. 

Die omzetten in creativiteit en energie om activiteiten in een (ander) 

jasje te gieten waarin we met respect voor de ander plezier en geluk 

samen leven maakt me opgewekt.

Dat gevoel van verbondenheid ervaren en vasthouden geeft een 

stevige basis voor samen leven. Hoe meer mensen zich er bij voelen 

horen, hoe groter het vermogen om samen mooie dingen tot stand 

te brengen. 

Ik heb zin in de zomer!

Is mijn leven 
 veranderd?

De Boomgaard

INEKE MULDER 
VOORZITTER SBOB

Bewonersbijeenkomst april
Er stond een hele leuke en interactieve bewonersbijeenkomst 

gepland in de Houtrustkerk. Deze kon geen doorgang vinden en als 

alternatief heeft het bestuur de stukken van de jaarvergadering op 

de site gezet en iedereen in de gelegenheid gesteld er kennis van te 

nemen. Hierop zijn geen reacties, vragen of aanvullingen gekomen. 

In de bestuursvergadering van 14 mei heeft het bestuur de stukken 

vastgesteld. Dit is noodzakelijk omdat deze stukken altijd nodig zijn 

bij de subsidieaanvragen en verantwoording. We hopen volgend jaar 

beter!

De Boomgaard
Wat een verrassing was de mededeling van Erna de Klerk, de zeer 

gewaardeerde hoofdredacteur van dit blad dat ze onze mooie 

Bomenbuurt gaat verlaten en daarmee ook het hoofdredacteur-

schap neerlegt. Wat heeft zij veel tot stand gebracht. Het blad  

wordt veel gelezen en dat heeft alles te maken met haar ideeën  

over functie, vorm en inhoud van de Boomgaard. In de jaren dat 

Erna het blad onder haar hoede heeft gehad is het steeds mooier 

(mede met dank aan Joke ter Harmsel) en interessanter geworden 

om te lezen. We zullen haar missen!

 

Gelukkig is er een opvolger in de persoon van Mies Mikx, nu al deel 

van de redactie. We wensen haar en de rest van de redactieleden 

veel succes bij het maken van de volgende edities.

Erna, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage aan de Bomenbuurt en 

de Boomgaard! 
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Samenstelling Bestuur 
In het bestuur van de SBOB hebben enkele wisselingen plaatsgevonden. 

Annemiek van Gurp en Peter Coppoolse treden af en zijn niet 

herkiesbaar. Peter Hoogvliet is aangetreden tot het bestuur per 1 april. 

Hij zal per 1 september de taken overnemen van penningmeester 

Arjen Looijenga die daarna als algemeen bestuurslid aanblijft.

Even voorstellen  
PETER HOOGVLIET
“Al zo'n dertig jaar woon ik met mijn 

vrouw in de Bomenbuurt. Onze twee 

dochters hebben al lang het ouderlijk 

huis verlaten. In het dagelijks leven 

geef ik leiding aan een woning-

corporatie in het Groene Hart.

Afgelopen tijd realiseerde ik me 

steeds meer dat ik het leuk zou 

vinden om iets terug te doen voor  

de buurt waarin ik met zoveel plezier 

woon. Via de SBOB verwacht ik dat 

te realiseren. Ik denk ook dat ik door 

met mijn wijk bezig te zijn op een andere manier naar zaken zal gaan 

kijken. Er leeft zoveel en er gebeurt van alles. Ik vond de eerste 

vergaderingen met het bestuur niet alleen interessant maar ook 

gezellig.”

De Boomgaard
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Tussen de bibliotheek en Albert Heijn ligt het Kastanjeplein. Het is 

er altijd druk. Kinderen spelen op de speeltoestellen, er wordt 

gevoetbald en ouders genieten van de zon op een bankje rondom 

de enorme bomen. Twee keer per jaar wordt er door de werk-

groep Kastanjeplein een activiteit voor kinderen georganiseerd  

op het plein. In de zomer is dat een spelletjesmiddag en in 

oktober een heus Halloweenfeest. Tien jaar geleden werd de 

werkgroep opgericht.

De werkgroep is ontstaan in 2010 bij de herinrichting van het plein. 

“Doel is om twee keer per jaar een activiteit te organiseren voor 

kinderen van vier tot twaalf jaar, maar op het Halloweenfeest komen 

ook veel volwassenen af”, vertelt Hans Verboom van de werkgroep.  

Bij het zomerfeest in juni worden spelletjes georganiseerd voor de 

kleintjes, er is een springkussen en limonade. Het thema zou dit jaar 

Europees voetbal zijn, maar net als het EK is ook het zomerfeest dit 

jaar afgelast. Wellicht dat ook het Halloweenfeest niet door kan gaan. 

Bij dit evenement eind oktober wordt eerst een spookverhaal verteld. 

Daarna trekken de kinderen de buurt in om snoep op te halen. Na 

afloop is er warme chocolademelk en voor de volwassenen glühwein. 

IJs
Om het jaar probeert de werkgroep een kunstijsbaan te regelen op  

het plein waar kinderen voorzichtig hun eerste slagen op de schaats 

kunnen oefenen. Vrijwilligers helpen met het aan- en uittrekken van de 

schaatsen. De werkgroep krijgt voor de organisatie van de activiteiten 

subsidie van de gemeente en Fonds 1818 en een bijdrage van de 

SBOB. Maar geld voor een groot project krijgen is altijd een hele klus. 

De schaatsbaan is erg duur. 

De werkgroep zou dit jaar haar tienjarig bestaan vieren, maar de 

feestelijkheden dreigen dit jaar door de Corona-crisis in het water  

te vallen.

Werkgroep Kastanjeplein bestaat 10 jaar

door INEZ POST

WERKGROEP UITGELICHT

Meedoen?
Wil je meehelpen bij het organiseren en opbouwen van de activiteiten? 

Extra handen zijn altijd welkom! Meld je aan bij Hans Verboom via 

hyverboom@planet.nl. Hij kan je alles vertellen over de werkgroep.

                  IN MEMORIAM
In april dit jaar overleed werkgroeplid Marijke Douwes. Haar 

man Rob was een van de oprichters van de werkgroep. Toen hij 

in 2013 overleed nam Marijke het stokje van hem over en ging 

actief meedraaien. Daarnaast hield Marijke als straatvertegen-

woordiger de leefbaarheid in haar eigen straat in de gaten en 

hielp ze als vrijwilliger bij de jaarlijkse vrijmarkt. “Marijke was 

een statige dame om te zien, ze was erg gastvrij en spontaan en 

vond het hartstikke leuk als je kwam”, vertelt Hans. “We deden 

altijd samen de inkopen voor het Halloweenfeest bij de 

feestwinkel aan de Regentesse laan. Dat was dolle pret. Ik kon 

dan helemaal losgaan, maar Marijke lette gelukkig goed op het 

budget. De buurtkinderen waren dol op haar. Zij stormden na 

het spookverhaal altijd als eerste op haar voordeur af! En dan 

stond ze klaar met zakken vol snoepgoed. We zullen haar 

enorm missen!” 

De werkgroep hoopt ter herinnering aan Marijke binnenkort een gedenkplaatje te realiseren op een bank die wordt 

geplaatst bij een nieuw speeltoestel. Dit nieuwe toestel is speciaal gemaakt voor kinderen met een beperking.



Even bijpraten aan de leestafel in de bibliotheek is er in tijden  

van corona niet bij. Waar kun je dan beter je licht opsteken als 

redacteur dan bij de wachtenden in de rij?

Een vrouw in de rij voor Sigarenmagazijn Van den Brink vertelt dat 

ze in deze tijd eigenlijk zo min mogelijk in het winkelgebied komt. 

‘Bijna alleen bij Cansu mode en Van Domburg textiel, ik naai veel.’ 

Dus wat er speelt in de wijk? Ze zou het niet weten. En dat horen 

we vandaag meer. De verbinding zoeken met elkaar gaat anders  

in deze tijd. Op een bankje op het Abeelplein zit een oudere  

dame te wachten op haar vriendin uit Duinoord. Ze hebben hier 

afgesproken, want haar vriendin komt groenten kopen bij Otten. 

Een mooie kans om elkaar weer even te treffen, al staat er een  

fris briesje. Weggedoken in hun jassen zitten ze even later bij te 

praten.

In de rij voor Praxis heb je even niets anders te doen dan wachten 

op je beurt. Juist dit soort dingen maakt het leven simpeler, vertelt 

de vrouw vooraan in de rij. ‘Ik was altijd nogal druk, altijd weg.  

Nu ik bijna nergens meer heen kan, heb ik de kracht van thuis 

ontdekt.’ De man achter haar kan juist niet wachten tot alles weer 

bij het oude is. ‘Dat het nu iets drukker is op straat dan een paar 

weken geleden, vind ik wel fijn. Het is vrij boring allemaal.’ Het 

leukste dat deze meneer meemaakte de afgelopen tijd was de 

achtertuinbingo met zijn buren. Iemand riep nummers vanaf zijn 

balkon en de buren zaten ijverig te strepen op hun formuliertjes. 

‘We gaven de cadeautjes over de schutting, het was heel melig 

allemaal. Je moet er wat van zien te maken.’ 

Saai zou de volgende wachtende deze tijd niet willen noemen.  

‘Ik werk in het onderwijs en geef online vanuit huis les,’ licht ze toe. 

Werk aan de winkel dus. Ook de man achter haar werkt nood-

gedwongen thuis, en vond dat eerst maar niks. ‘Maar nu wil ik  

niet anders meer. Ik heb eindelijk tijd om mijn tuin aan te pakken. 

Ik krijg nog groene vingers dankzij corona!’ 

Heb je ook goede ideeën voor de Boomgaard of de buurt?  

Op zaterdag 1 augustus steken we weer een lichtje op. Waar 

precies, lees je op www.bomenbuurtonline.nl. 

Vier keer per jaar polst de redactie de buurt: wat leeft er, waar 
kunnen we aandacht aan besteden, wat wordt er wel en niet 
gelezen in onze wijkglossy. Normaalgesproken zitten we in de 
bibliotheek aan de leestafel of in de speeltuin op het Kastanjeplein 
om te horen wat je ons wilt vertellen. Deze keer knoopten we 
vanwege de coronamaatregelen op een andere plek praatjes aan: 
in de rij. 

De redactie 

steekt een 

lichtje opNIEUWE WINKELS 

HOLLAND & BARRETT - Fahrenheitstraat 560

Een gezondheidswinkel voor innerlijke en uiterlijke verzorging.  

Je vindt er homeopathische geneesmiddelen, sportvoeding, 

voedingssupplementen en natuurlijke verzorgingsproducten.  

Kijk ook voor allerlei soorten theeën en kadootjes. 

SHABU SHABU - Fahrenheitstraat 519

Het all you can eat sushi concept opent binnenkort haar deuren.

SHARING WINE  - Fahrenheitstraat 94

Vanaf augustus kun je terecht in deze wijnwinkel met mooie 

wijnen, proeflokaal en wijncursussen.

THE HEED - Thomsonlaan 106

Voor (foto) kunst aan de muur.
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De Omgevingswet komt eraan schreven we in het vorige 
nummer. De grootste wetswijziging sinds bijna twee eeuwen. 
Voer voor juristen en automatiseerders, dat zeker. Maar wat 
hebben wij, bewoners van een buurt in  Den Haag eraan? 
Hoeven sommigen wel en anderen weer niet de belang-
hebbenden bij hun plannen te betrekken? 

Ja, die Omgevingswet komt er wel aan, maar ook weer niet heel 

snel. Hij stond ooit aangekondigd voor begin 2018, maar is daarna 

verschillende keren uitgesteld. Een paar maanden geleden opnieuw 

en nu is nog onduidelijk wat de nieuwe ingangsdatum zal zijn. Het 

is ook geen eenvoudige klus, de wet moet 26 bestaande wetten en 

nog een heleboel aanvullende regels gaan vervangen. Het mag dan 

niet eenvoudig zijn, maar het resultaat moet er wel toe leiden dat 

veranderingen in onze woon-, werk- en leefomgeving eenvoudiger 

en beter worden. 

Participatie
Aannemers, projectontwikkelaars en andere bedrijven moeten er  

de voordelen van gaan ondervinden als ze straks voor een project 

niet een hele serie vergunningen hoeven aan te vragen en daarbij 

aan allerlei, elkaar soms tegensprekende eisen moeten voldoen.  

De vergunningverlening moet ook sneller gaan.

Aan ons, als burger, is ook gedacht. We kunnen zelf plannen maken 

en ook zelf toetsen of die door de wettelijke beugel kunnen. En we 

worden betrokken bij plannen die anderen maken in onze leef-

omgeving. In het ideale geval dan. Dat laatste heet participatie en 

wij heten dan belanghebbenden. De Omgevingswet zegt over 

participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belang-

hebbenden [...] bij het proces van de besluitvorming over een 

project of activiteit’.

Omgevingsplan
Als anderen plannen maken in onze directe omgeving, plannen  

die ons raken, dan zijn we belanghebbende. Dan moet de plannen-

maker ons betrekken bij die plannen, hij moet ons laten participeren. 

Tenminste als die plannenmaker de overheid is, bijvoorbeeld de 

gemeente. Die moet dan een participatieplan maken waarin wordt 

duidelijk gemaakt hoe wij bij die plannen betrokken worden en  

wat er met onze inbreng wordt gedaan. De gemeente maakt 

Omgevingsplannen, nu heet dat nog een bestemmingsplan. 

Niet nodig 
Maar wat nu als die plannenmaker niet de gemeente is, maar een 

projectontwikkelaar, een school, of een particulier, bijvoorbeeld je 

buurman? Dan zegt de Omgevingswet dat de initiatiefnemer moet 

aangeven of en zo ja hoe hij aan participatie heeft gedaan. Hij kan 

dus ook zeggen dat hij die participatie helemaal niet nodig heeft 

gevonden. Het bevoegd gezag (de gemeente waar de vergunning 

wordt aangevraagd) betrekt deze informatie bij de belangenafweging 

en besluitvorming. Dat klinkt dus niet heel erg streng. Het is dus 

interessant om na te gaan hoe de gemeente hiermee denkt om te 

gaan, hoe zwaar ze de participatie of het gebrek eraan laat mee-

wegen. Wij willen dit aan de hand van concrete voorbeelden in onze 

buurt uitzoeken, maar helaas is de Gemeente nog niet zo ver en 

krijgen we vooralsnog geen antwoord op deze vraag.

door JOHAN VAN ARRAGON

De nieuwe omgevingswet in de praktijk - deel 2 

Wassen neus?

Bomenbuurt
We hebben de bouw van 38 appartementen gehad op de hoek van 

de Acaciastraat/Fahrenheitstraat, de voorgenomen verbouwing van 

de Populier en de Mupi, het digitale reclamebord op het kruispunt 

Thomsonlaan/Fahrenheitstraat. Steeds was de reactie van de 

gemeente op protesten uit de buurt dat de Gemeente er niet over 

ging, dat het aan de ondernemer/de school was om al dan niet met 

de bewoners in gesprek te gaan. En dan bleef het stil. 

25 woonunits Thomsonlaan
Op dit moment speelt de vergunningaanvraag voor de bouw van  

25 woningen in de panden van de voormalige sexinrichting Paradise 

Club aan de Thomsonlaan 105-109. Wat betekent dat? Vijfentwintig 

extra auto’s op straat, of vijftig? Wat als morgen de Omgevingswet 

van kracht is? Mogen de buren dan over die plannen meepraten? 

Gaat de Gemeente dat verplichten? Dat lijkt dus niet vanzelf-

sprekend als je het bovenstaande stuk leest. De projectleider van  

de gemeente kan er in ieder geval nog niks over zeggen. 

Voorlopig hebben we, bij het uitblijven van vrijwillige samenwerking, 

alleen bezwaar en beroep beschikbaar om iets te weten te komen 

over de inhoud van dergelijke plannen en ze te beïnvloeden. Die 

mogelijkheid blijft bestaan, ook als uiteindelijk de Omgevingswet 

nog een keer wordt ingevoerd. Abonneer je dus op voorgenomen 

plannen en vergunningaanvragen in jouw omgeving via:  

www.overheid.nl/attenderingsservice    ■ju
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“Participatie is een pijler onder de Omgevingswet”, aldus 

de projectleider van die participatie voor Den Haag. Maar 

net als de wet vertraging na vertraging oploopt, komt ook 

het betrekken van bewoners bij  belangrijke veranderingen 

maar moeizaam op gang.  

Aan de bewoners ligt het niet, die hebben al meermalen 

laten zien mee te willen praten over hun buurt.

Als het aan de wet ligt, komt er op particulieren, bedrijven, 

of projectontwikkelaars niet al te veel druk te liggen om 

anderen deelgenoot te maken van hun plannen, laat staan 

om ze daarover te laten meedenken. Wat dat betreft lijkt  

er dus niet eens zo heel veel te veranderen aan de huidige 

situatie. Maar Den Haag gaat de regels misschien aan-

scherpen, meer eisen stellen aan overleg met omwonenden. 

Zou dat iets kunnen betekenen voor onze buurt?

De Boomgaard

De klacht die Miranda Broers van Upside Café indiende bij de 

Ombudsman over de gang van zaken rond de digitale reclamezuil 

voor haar terras is in behandeling. 

De SBOB ondersteunt deze ondernemer in de zaak van de misplaatste 

MUPI op het kruispunt Fahrenheitstraat-Thomsonlaan. Ineke Mulder 

diende daarom een verzoek in op grond van de WOB (Wet Openbaar-

heid van Bestuur) en vroeg alle stukken op die gemeente over dit 

onderwerp heeft. De gemeente heeft een uitgebreide verzameling van 

mails en stukken opgestuurd. Daaruit blijkt dat tussen de onderlinge 

diensten ook veel onduidelijkheid was over zowel de locatie van de 

MUPI als de vraag of er wel of niet een nieuwe vergunning nodig was. 

Zie hiervoor ook de twee vorige nummers van De Boomgaard.  

De SBOB heeft de stukken ter beschikking gesteld aan de Ombudsman 

die nu onderzoek doet naar de gang van zaken binnen de gemeente. 

Wordt vervolgd! 

Voortgang 

MUPI Affaire



De Boomgaard

De Italiaanse ijssalon De Lorenzo is op dit moment de oudste familiezaak in de Bomenbuurt van Den Haag. Gedreven 

door een flinke dosis nostalgie én ondernemerszin zorgde Rob(ert) van Binsbergen ervoor dat de zaak voor de buurt 

behouden bleef toen de Italiaanse eigenaars er 11 jaar geleden uitgingen. Samen met zijn kinderen Matteo (ijsmeester) 

en Christel houdt hij de naam van de bekende Haagse ijssalon hoog, ook tijdens de coronacrisis. 

FAMILIE IN DE ZAAK

De Bomenbuurt kent veel familiebedrijven die overgaan van ouder op kind. Vaak staan ze ook nog samen in de zaak: vader en zoon, vader 
dochter of moeder en zoon. Sommigen gaan al vele generaties mee in onze wijk, anderen hebben zich net hier gevestigd. In een nieuwe serie 
portretteren we deze ondernemers onder de titel Familie in de zaak. 

door MARIANNE SCHIJF 

‘s Avonds trokken we altijd  samen 
een biertje open’ 

De Italiaanse ijssalon De Lorenzo is op dit moment de oudste 

familiezaak in de Bomenbuurt van Den Haag. Gedreven door een 

flinke dosis nostalgie én ondernemerszin zorgde Rob(ert) van 

Binsbergen ervoor dat de zaak voor de buurt behouden bleef toen 

de Italiaanse eigenaars er 11 jaar geleden uitgingen. Samen met zijn 

kinderen Matteo (ijsmeester) en Christel houdt hij de naam van de 

bekende Haagse ijssalon hoog, ook tijdens de coronacrisis. 

Christel (27): ‘We zijn nu vanaf 12 uur open, we hebben geen terras 

en maximaal 3 mensen mogen tegelijk naar binnen. Het zijn 

vreemde tijden, maar we zijn blij dat we toch iets kunnen doen 

tijdens de coronacrisis. We volgen de regels: 1,5 meter afstand 

bewaken, pijlen voor de looprichting, werken met handschoenen, 

alleen pinnen. In de ijssalon is het sowieso altijd opletten met de 

hygiëne natuurlijk. Mijn vader (70) en mijn broer (30) hebben 

jarenlang samen in de ijswinkel gedaan, ik ben er sinds een jaar 

bijgekomen.’

Robert (70): ‘De ijssalon is 85 jaar geleden begonnen door de familie 

De Lorenzo. Zij kwamen in de jaren twintig-dertig uit Italië naar 

Nederland om hier een beter bestaan op te bouwen. Ze maakten  

en verkochten hier het echte Italiaanse ijs. Ze woonden boven de 

zaak, maar de trap is nu weg en het dubbele bovenhuis is verkocht. 

De zaak werd in de jaren 60 overgedaan aan twee Italiaanse broers 

(Diego en Mauro). Toen zij eruit gingen, dacht ik: de ijssalon moet 

blijven.’ 

Matteo (30): ‘We woonden hier aan de overkant in de Cederstraat en 

keken op de zaak uit. We speelden vroeger met de kinderen van de 

familie De Lorenzo. Ik was verliefd op Angelica toen ik een jaar of 10 

was…’

Christel: ‘We haalden toen ook vaak een ijsje hier; ik kan me de geur 

en de geluiden van toen nog goed herinneren. Nu nog komen er 

oudere mensen in de zaak, die hier ook als 5-jarig kind een ijsje 

haalden.’

Matteo: ‘De geur is gebleven, ik ruik hem nog steeds, alsof er niks 

veranderd is.’

Rob: ‘Dat is de geur van ijs, chocola, hazelnoot en slagroom.’

Matteo: ‘Nee, het is meer dan alleen het ijs. Mensen komen van ver 

om hier het echte Italiaanse ijs te halen, ook van buiten Den Haag. 

Even een ijsje bij De Lorenzo halen, dat blijft een uitje.’ 

Christel: ‘Als hier kinderen de drempel overstappen, zie je hun ogen 

oplichten. De sensatie van een ijsje kopen, dat herinner ik me ook 

nog zo goed. Kinderen zijn fijnproevers hoor.  

Ze zeggen: “Dit is het lekkerste ijs dat we ooit hebben geproefd”.  

Wij maken het zelf volgens oud Italiaans recept. Het is een mooi 

verhaal hoe het zo gelopen is.’

 

Rob: ‘Is het wat voor ons, een ijssalon?, dacht ik in 2009. Ik wilde  

de zaak wel overnemen, maar ik ben geen Italiaan natuurlijk en  

ik zat al jaren in de verzekeringen. Maar we hebben het gedaan.’

Matteo: ‘Jij had de visie en de contacten. Ik ging leren om ijs te 

bereiden.’

Rob: ‘IJs maken is een vak op zich. Maar het is heel goed gelukt,  

het ijs is hetzelfde gebleven, geen kleur-, smaak- of zoetstoffen,  

alles biologisch.’

Christel: ‘We maken alles dagelijks vers, dat is een ambacht.’ 

Matteo: ‘De Italianen die hiervoor in de zaak stonden hebben 10 jaar 

lang aan het recept gewerkt en het steeds verder geperfectioneerd. 

Dit ijs is uniek. De broers hebben mij een maand lang ingewerkt. 

Hoe dat ging? Eerst ’s ochtends ijs maken, dan lunchen (pasta en 

een rood wijntje erbij) en dan om 12 uur open. Italiaans ritme ja,  

wij doen dat nu iets anders. 

Mijn vader en ik hebben hier nu 9 jaar lang, 8 maanden per jaar,  

7 dagen in de week van 10 tot 10 gestaan. Geen dag vrij, megahard 

werken, dat hebben we van huis uit mee gekregen. Ik was al vanaf 

mijn veertiende in de kas aan het werk en toen ik 18 was kocht ik 

mijn eerste auto. Of we ook mega verdiend hebben? Nou dat valt 

wel mee. Maar het was altijd leuk.’

Christel: ‘Jullie hadden altijd lol samen...’ 

Matteo: ‘Ja dan moest hij (wijst naar zijn vader) de klanten helpen en 

dan hadden we soms de slappe lach. En dan toch de klanten netjes 

bedienen. Van tevoren dacht ik wel: vader en zoon in de zaak, gaat 

dat wel goed? Maar we hebben nog nooit ruzie gehad; hij is iets 

meer behoudend, ik wil meer veranderen, maar ’s avonds trokken 

we altijd samen een biertje open.’

Christel: ‘Vorig jaar zijn we na een jaar verbouwen weer opengegaan.’

Matteo: ‘Die verbouwing was hard nodig. Het interieur was mega-oud; 

alles is gestript. De oude vitrine met de diepe bakken is weg, nu kun 

je het ijs in de bakken zien liggen. Ik heb net weer citroenijs gemaakt. 

Daar hebben we nog niet zo lang geleden een prijs mee gewonnen. 

Ik bereid het ijs achterin de zaak, dat proces laten we nu filmen, 

zodat ook de klanten straks in de zaak kunnen zien hoe dat gaat.’

Rob: ‘Kijk, op deze zwart-witfoto uit 1962 zie je hoe het eruit heeft 

gezien voordat wij erin kwamen. Die foto is tevoorschijn gekomen 

bij de verbouwing van de montessorischool in de Cederstraat, mooi 

hè, alles valt op zijn plaats. Ik verlang nu wel terug naar hoe het was 

voor deze crisis. Ik ben blij dat we nog open zijn, dat wel, en dat er 

mensen komen die een ijsje kopen om ons te steunen.’ 

‘Ik kan me de geur en de geluiden  

van toen nog goed herinneren’

Christel: ‘Jullie zijn het lichtpuntje van onze dag, zeggen ze dan.  

Dat is de verbinding die we met de buurt hebben. Het lijkt vanzelf-

sprekend, maar het is superfijn dat we zo een steentje kunnen 

bijdragen aan de goede sfeer.’ 

Rob: ‘We bestaan in september dus 85 jaar en dat is wel een feestje 

waard, maar ja hoe doe je dat in deze coronatijd?’

Matteo: ‘We verzinnen wel iets leuks.’

 

Alle ingrediënten van het ijs van De Lorenzo zijn natuurlijk en veelal 

biologisch. IJsmeester Matteo bereid alles dagelijks vers. En er zijn 

ook suikervrije, lactosevrije en glutenvrije varianten. Matteo en de 

andere verkopers dragen vanwege het coronavirus beschermende 

handschoentjes.    ■CHRISTEL, ROBERT EN MATTEO foto's Marianne Schijf
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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.

Karl van KlaverenCOLUMN

Jij en ik
Nog niet zo lang geleden verdwenen er een flink aantal kassa’s 

uit de supermarkt. Het zelf scannen werd geïntroduceerd.  

Ik moet toegeven dat ik er veel gebruik van maak. Toch zijn er 

momenten dat ik jaloers naar de rij voor de kassa kijk als ik mijn 

producten scan en sneller dan de geduldigen de winkel verlaat. 

‘De rij’ gaf toch een collectief gevoel dat je mist als je bij de 

scanner staat. Wat je mist is het contact, het gesprekje met de 

kassière, de mensen achter of voor je, die soms wat onbeleefd 

maar vaak ook vriendelijk zijn. Zo’n alledaagse ervaring doet je 

beseffen hoe wezenlijk contact is voor ons welzijn. 

De ‘sociale onthouding’ van de pandemie, waarmee we nu te 

maken hebben, heeft dat inzicht nog versterkt. We zien elkaar 

noodgedwongen minder. Je valt terug op jezelf. Op zich kan  

dat geen kwaad – zo leerde ik zelf in deze crisis weer thuis  

te werken, wat ik verleerd was omdat ik graag in cafés werk.  

Maar afgezien van die voordelen proef ik toch een her

waardering van de menselijke ontmoeting, ook bij mezelf.  

Ik vermoed (hoop) dat technologische vernieuwingen – die  

het ons mogelijk maken om digitaal te vergaderen, efficiënter 

te werken, etc. – na deze crisis een minder grote sprong 

 voorwaarts zullen maken dan we denken. 

Ja, ik hoop dat we na deze crisis terug verlangen naar dat 

simpele contact. Want iemand de hand kunnen reiken,  

bij elkaar zitten, schouder aan schouder staan, het is heel 

waardevol, zo blijkt in deze tijd. Martin Buber, een joodse 

filosoof, zei aan het begin van de vorige eeuw dat de mens  

is gemaakt voor ‘Ich und Du’relaties (Ik en Jij), en niet voor  

‘Ich und Es’relaties (Ik en Het). Het elkaar in de ogen kunnen 

kijken, het fysiek ontmoeten van de ander – het is wezenlijk 

voor menselijk bestaan. In die zin kan deze pandemie ook een 

herinnering zijn om dat wat wezenlijk is niet uit het oog te 

verliezen. Letterlijk.
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Verbouwing  
school vertraagd 

Het lijkt alsof de verbouwingsplannen van De Populier hebben 
stilgelegen, maar de afgelopen maanden heeft het school-
bestuur gewerkt aan de optimalisatie van het eerste ontwerp, 
dat uitgaat van behoud van voorgevel, deels zijgevel en 
trapportaal aldus een bericht van de bouwcoördinator  
van de school aan de Klankbordgroep. 

‘De school moest aanpassingen aan het ontwerp doen om de 

bouwkosten van het plan omlaag te brengen. Met name door  

het behoud van de monumentale delen van het gebouw en de 

moeilijke stedelijke bouwlocatie is er een forse kostenoverschrijding’, 

aldus de bouwcoördinator van de school. ‘Ook de eerder geplande 

ondergrondse fietsenkelder past niet binnen het beschikbare 

budget.’ De school voert overleg met de gemeente hierover en  

wil zich voor die tijd niet uitlaten over het concrete tekort of de 

getallen die er nu ter bestudering liggen. 

“Zodra er meer duidelijk is over de financiële haalbaarheid van  

het plan zoeken we weer contact met de omwonenden”, aldus  

de coördinator. Dit gebeurt door de klankbordgroep te informeren. 

Dat is een gezelschap dat bestaat uit een bestuurslid van de SBOB, 

een ambtenaar Onderwijshuisvesting, enkele ouders en een paar 

omwonenden die zich hebben aangemeld. Ook twee leden van  

de werkgroep Red De Populier bezoeken de bijeenkomsten van  

de klankbordgroep. Het gezelschap is niet groot en heeft geen 

officiële bevoegdheid.

De wethouder Onderwijshuisvesting kreeg dit voorjaar kritiek  

van bijna alle politieke partijen omdat de wijk niet voldoende  

zou worden betrokken bij en geïnformeerd over de bouwplannen.  

Voor een deel ligt dit op het bord van de school, die echter vindt  

dat ze aan deze taak voldoet door het informeren via de klankbord-

groep, waar ook de SBOB zitting heeft.

Hoewel de bouwcoördinator niet in detail wil ingaan op de vraag  

of er inmiddels vertraging in de uitvoering is opgetreden, “is de kans 

klein dat de verbouwing dit najaar van start gaat.” 

WAAKHOND 

Actiegroep 
Het afgelopen jaar heb ik me opgewonden over de verbouwing van 

De Populier. Natuurlijk moet dit prachtige beeldbepalende gebouw in 

de wijk overeind blijven en natuurlijk wordt de school te groot voor de 

dichtbevolkte buurt. 

In eerste instantie samen met SBOB voorzitter Ineke Mulder en later 

met de werkgroep Red De Populier dacht ik dat je als grote mensen 

met elkaar zou kunnen praten. Dat er een gezamenlijk belang was en 

dat de gemeente er ook is om de bewoners te dienen, die tenslotte 

niet alleen maar lastige bemoeiallen zijn, maar ook gewoon soms 

weldenkende en verstandige mensen. 

En daarbij dat het ieders doel dient als je vooraf beider belangen 

bespreekt en uitpraat in plaats van achteraf met teleurstellingen  

zit en elkaar het leven zuur maakt in een slopend bezwarentraject. 

Authentiek
Helaas stond de gemeente daar niet echt voor open. En dus kwam er 

een petitie en werd de werkgroep door de SBOB gebombardeerd tot 

actiegroep. Een werkgroep richt zich vaak op een langlopend project 

en dit was een duidelijk eenmalige aflopende zaak. 

Ik denk eigenlijk dat het anders zit. Wat deze werkgroep doet gaat  

ook over het behoud van het karakter en het authentieke van de wijk.  

Ik ben geen zeurpiet die niet van veranderingen houdt, maar zie wel de 

charme van de wijk, zoals hij ruim honderd jaar geleden is opgetrokken, 

qua inrichting en bouwstijl. Daar is ooit over nagedacht. Zoals werk- 

 groep voorzitter Sijmen de Goede in de Telegraaf verwoordde: “Je gaat 

het Binnenhof toch ook niet slopen!” Er is natuurlijk een klein verschil 

tussen de school en het regerings bolwerk, maar het raakt toch een 

kern, waar ze in toonaangevende steden wereldwijd zorgvuldig mee 

proberen om te gaan.  

Waakhond
Een werkgroep die dit bewaakt is hard nodig, of het nou gaat om de 

school, de wildgroei in dakopbouwen waar de gemeente haar handen 

vanaf heeft getrokken, de openheid van pleinen of de restauratie van 

de prachtige winkelgalerij uit 1950 aan de Laan van Meerdervoort om 

de hoek van de Fahrenheitstraat.

Dat slaagt alleen als de gemeente bereid is om als gelijkwaardige 

partners in overleg te gaan en te blijven. Niet alleen omdat het ‘onze’ 

wijk is, maar ook vanwege het eerder genoemde gezamenlijke belang. 

De werkgroep zou volgens mij in ieder geval een architect, een jurist 

en een kunstenaar moeten bevatten. Misschien kan de gemeente  

dan per wijk een coach aanwijzen, een ervaren iemand die mensen 

begrijpt en met ze kan omgaan en die boven de partijen kan staan.  

Ik wens deze werkgroep een mooi en gelukkig leven. 

Claartje de Smit - Ieplaan 48 - 2565 LN Den Haag  
www.klaartherapie.nl - info@klaartherapie.nl - 06-52372228

Therapie bij onder meer: 
- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- in het hoofd leven
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare 
  lichamelijke klachten

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

®

workshops 
yoga en 
hechting

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

door ERNA DE KLERK
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Wat is  

de beste prijs  

voor mijn huis?

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je 
hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op 
bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan? 
ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we 
dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we 
dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren. 
Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl
IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen  

we Hagenaars bij de koop of verkoop  

van een woning. Een persoonlijke klik  

vinden we daarbij net zo belangrijk als  

een deskundig advies. Daar kun je ook  

de komende tien jaar op rekenen!

De Eerensplein 8 
2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA  Den Haag

T:  070 30 40 141
E:  info@are.nl
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ACTIVITEITEN IN DE BUURT

GEMEENTEBERICHTEN

Afgelast
JAARMARKT/BRADERIE FAHRENHEITSTRAAT 

De traditionele jaarmarkt op de laatste zaterdag van juni gaat dit  

jaar niet door. In het najaar is er misschien een andere activiteit. 

Houd de facebookpagina van De Fahrenheit in de gaten of het 

septembernummer van De Boomaard.

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is voorlopig van maandag t/m zaterdag van 12 -17 uur 

open. Er is een aangepaste dienstverlening en op de locaties zijn 

hygiënemaatregelen genomen.

De bibliotheek organiseert een mooie creatieve lessenreeks rondom 

het thema 75 jaar vrijheid, die op dit moment online te volgen is!  

Doe je mee? Op de website van Kunstonderwijs Organisatie KOO 

staan 4 lessen klaar met het thema 75 jaar vrijheid. Kunstvakdocenten 

nemen je in vier workshops mee in een creatieve zoektocht naar  

wat vrijheid betekent. De lessen zijn verdeeld in de disciplines: 

schrijven, tekenen/schilderen, fotografie en theater.

www.koo.nl/75-jaar-vrijheid

BERENJACHT

Misschien kun je in juni nog steeds op berenjacht met je kinderen,  

zie ook de middenpagina’s. Eduard Bekker van De Harmonicahoek 

(Wilgstraat 61) heeft een kleurplaat voor de berenjacht, gratis af te 

halen of te downloaden via: 

www.harmonicahoek.nl/archief/2020/2020_04_04-berenactie

CULTUUR OM DE HOEK

THEATER DE NIEUWE REGENTES
LOCATIE Weimarstraat 63

INFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988  

VAN WATER NAAR THEATER

Op 24 april 1920 werd de eerste steen gelegd van Zwem- en 

Badinrichting De Regentes. Dit eeuwfeest en de feestelijke activiteiten 

en voorstellingen die daarbij horen, zijn verplaatst naar een later 

tijdstip. Vanaf 1 juni is een aangepast programma hervat. Kijk op de site.

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

4 t/m 25 juni Open Ateliers Duinoord
ONLINE: OPEN ATELIERS DUINOORD EN OMGEVING  

Via de Facebookpagina en op de website is het werk te zien van  

33 kunstenaars. Op de website kun je een recent werk van de 

deelnemende kunstenaars bekijken en doorklikken naar hun eigen 

websites om verder kennis te maken met de betreffende kunstenaar 

en zijn of haar werk. Er is weer veel nieuw materiaal, dat nog niet 

eerder te zien was. Heb je interesse in een kunstwerk, dan kun je 

natuurlijk contact opnemen met de kunstenaar. 

Van elke deelnemer aan Open Ateliers Duinoord 2020 ONLINE wordt 

een werk tentoongesteld bij Artgallery Koenders, 2e Schuytstraat 164/

hoek Reinkenstraat. De overzichtstentoonstelling is van 4 t/m 25 juni 

op werkdagen te bezoeken van 9 tot 17 uur.  

Online kun je Open Ateliers Duinoord vanaf 4 juni bezoeken op  

www.openateliersduinoord.nl of al eerder op de Facebookpagina. 

Zaterdag 1 augustus
DE REDACTIE STEEKT EEN LICHTJE OP

Gebeurt er iets leuks in jouw straat of wil je iets aankaarten dat  

je dwarszit? Kom langs en deel je verhaal met de redactie van  

De Boomgaard.

LOCATIE bibliotheek Bomenbuurt of kijk op de website

TIJD 11.15 – 12.30 uur

Bij het tot stand komen van dit nummer waren veel 

activiteiten nog niet opnieuw opgestart. We beperken 

ons deze keer dus tot een kort overzicht. 

Het invullen van de wijkagenda verloopt inmiddels digitaal. Vanaf  

27 mei kun je op de website www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl 

meediscussiëren over de agendapunten. Die gaan over bijvoorbeeld: 

vergroenen van daken, eenrichtingsverkeer, ontmoetingsplek voor de 

jeugd en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 

De eerder geplande fysieke bijeenkomst in maart moest uiteraard 

worden afgelast. 

Op de website vind je ook een enquête. Hier kun je tot 10 juni 

aangeven wat je belangrijk vindt in je eigen wijk. Daarna krijgt iedereen 

een brief in de bus met een stemcode. Je kunt hiermee stemmen  

op de agendapunten die volgens jou het belangrijkst zijn voor de 

Wijkagenda Bomen-en Bloemenbuurt. 

Stemmen kan tot 1 juli. Snel daarna wordt de wijkagenda aangeboden 

aan de wethouder. Die bespreekt hem met de gemeenteraad en 

daarna wordt de wijkagenda definitief.

Aan die wijkagenda werken dan bewoners, ondernemers, professio-

nals (bijvoorbeeld politieagenten en leraren) en ambtenaren samen 

om de punten die erop staan zo goed mogelijk uit te voeren.  

Wijkagenda Bomen-en Bloemenbuurt digitaal 

Kies en stem mee over belangrijke  onderwerpen voor de buurt



Dit voorjaar bedacht iemand een leuk plan om met kinderen op berentocht te gaan door hun eigen wijk. Wereldwijd stonden 
overal beren in de vensterbank. Ook bij ons. En het is niet alleen voor kinderen leuk; van zo’n sympathiek en eenvoudig idee 
wordt iedereen vrolijk. Herken je jouw beer? De redactie verloot vijf keer een tijdschriftenbon van € 10 (voor jong en oud) 
onder de inzenders. Mail voor 1 augustus naar info@redactiedeboomgaard.nl  jouw beer + naam en adres. 
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Voor Italiaanse delicatessen en een cappuccino kon onze buurt 
jarenlang terecht bij Trattoria Casa di Bella op het Abeelplein. 
Sinds ruim een jaar ziet de gevel er heel anders uit en huist er 
een nieuwe onderneming in. Latte Macchiato Royal is met haar 
ruime zonnige terras en zelfgemaakte Siciliaanse gerechten 
een stukje Sicilië in de buurt. Je kunt er de hele dag terecht. 

Oude bekende
Eigenaar Angelo Barbagallo is een oude bekende. Sinds 2015 runde 

hij samen met zijn toenmalige compagnon Rocco Romano de 

kleine delicatessenzaak aan het Abeelplein. Angelo’s droom was  

een restaurant, maar Casa di Bella was meer een lunchroom met 

take-away. Begin 2019 namen Romano en Angelo afscheid van 

elkaar en ging Angelo alleen verder. Hij kocht het pand ernaast en 

een maandenlange verbouwing volgde. De muren werden door-

gebroken, er kwam een groot restaurant met een enorm terras. 

Binnenkort wordt ook het laatste deel bij het restaurant getrokken 

dat inmiddels ook een alcoholvergunning heeft. “Alles op zijn tijd”, 

aldus Angelo: “Rome is ook niet in één dag gebouwd.”

Pizza Limone
Na de gedaantewisseling van delicatessenzaak tot restaurant was 

het ook tijd voor een nieuwe naam. Het werd Latte Macchiato Royal, 

omdat dat Italiaans klinkt en gemakkelijk te onthouden is. Royal 

geeft aan dat het aanbod verfijnd en authentiek Siciliaans is, aldus 

de eigenaar. Natuurlijk kun je hier ook terecht voor een pizza, maar 

wat het restaurant speciaal maakt zijn ook de zelfgemaakte tiramisu 

en ijskoffie. Favoriet bij de medewerkers zelf is de pasta Salsiccia,  

Siciliaanse worst langzaam gegaard in tomatensaus. Het plan is om 

ook de pasta zelf te gaan maken. Deze wordt nu nog geïmporteerd 

vanuit Italië. En wat denk je van een pizza Limone (met citroen), 

Sushimi (verse tonijn) of Patatine (met patat). Er wordt Italiaanse 

koffie van het merk Ottolina geserveerd, waarvan je kunt genieten 

op het riante terras in de zon. Afhalen en thuisbezorgen is ook 

mogelijk, zeven dagen per week. Het restaurant is geopend van 

10-22 uur (zondag vanaf 11 uur). 

Spaarkaart 
Net als voor de andere ondernemers in de buurt is de impact van  

de Coronacrisis enorm. Lag voor de crisis de focus voor 80% op het 

restaurant en 20% op afhalen, in april en mei viel de opbrengst uit 

het restaurant weg en werd er alleen nog bezorgd en afgehaald. 

Inmiddels kun je weer alle dagen van de week terecht. Lunchen kan 

ook: broodjes, ook warm, met verrukkelijke Italiaanse kazen, worst 

of vis. Doe eens gek en neem een ciabatta Primosale met schapen-

kaas, gegrilde courgette en Balsamicodressing. Of de warme 

focaccia Acciughe met ansjovis en Siciliaanse schapenkaas. Maar er 

is ook een broodje Caprese of Tartufo met Rucola, Truffeltapenade 

en Mozzarella. 

Het restaurant heeft een spaarkaart waarmee je kunt sparen voor 

een pizza. En sinds kort is er ook Italiaans schepijs.    ■

VERNIEUWD IN DE BUURT

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Sweelinckplein 11

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke fi nanciën: 

 Pensioen
 Budgetcoaching
 Belastingen 
 Hypotheek
 Financiële planning

Wil je voor het eerst een huis kopen?
Of wil je verhuizen en heb je ook nog 
een huis te verkopen? Laat je adviseren 
over de hypotheekmogelijkheden en 
(fi scale) regels. Zo ben je goed voorbereid 
bij het volgende open huis!

Erna de
Advies & inzicht in geldzaken 

ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

THE UPSIDE CAFE 
ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG

door INEZ POST

Oproep door fotograaf Peter van Beek  UITZICHT IN ZICHT
GEZOCHT ouderen en kwetsbare mensen voor een leuk fotoproject én vrijwilligers die de ouderen af en toe een half uurtje helpen met 

huiswerk, geheugenkaart om de 3 dagen verwisselen en vooral voor een praatje. Met het fotoproject ‘UITZICHT IN ZICHT’ vraag ik ouderen om 

tijdens de ‘coronacrisis’ vier weken hun leven te verbeelden met foto’s en tekst. Met een minimale fotocursus maak je al snel indrukwekkende 

foto’s. Met verhaal erbij. Begeleid door vrijwilligers en door fotograaf Peter van Beek. Het eindresultaat is een expositie in onze wijk en we maken 

er ook een speurtocht van voor kinderen.

Zelf woon ik in de Cederstraat. Het fotoproject is laagdrempelig, we doen weinig aan techniek en kijken juist naar kleur, emotie, verhaal en kader. 

Je leert in korte tijd de wereld anders te zien. Heb je zelf geen camera, dan krijg je een Canon van mij. SBOB, Mooi Welzijn, het Oranje Fonds  

en stichting Zonaluma ondersteunen het project. Samen zorgen we voor uitzicht! Start: 8 juni 2020. Begin juli gaan we het werk exposeren.  

Doe je mee? Leuk! Neem contact op met: Peter van Beek, initiatiefnemer: mail@petervanbeek.com, tel: 0648278533 of Saskia de Swart/SBOB: 

s.deswart@voorwelzijn.nl, tel: 0619044581.

Een stukje Sicilië om de hoek

10% korting

G e l d i g  t / m  1  s e p t e m b e r  2 0 2 0

l a t t e  m a c c h i a t o  r o y a l

op alle 
afhaalpizza's
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Angst
‘Stay safe and healthy’ lees ik al enige tijd in mijn binnenkomende 

email. Ook in winkels lees ik borden met maatregelen ‘voor 

uw veiligheid’. Paradoxaal genoeg word ik daar onrustig van.  

Ik ben niet de enige las ik in het Parool. Niet alleen de angst 

voor het virus speelt ons parten, maar ook de onzekerheid over 

de gevolgen van de overheidsmaatregelen voor ons werk en 

onze relaties.

Misschien heb je bij jezelf geen angst of onzekerheid waar

genomen. Angst is duidelijk herkenbaar als je wordt geconfron

teerd met een acuut gevaarlijke situatie zoals een ongeluk. Je 

hart gaat tekeer, je ademhaling versnelt en de schrik is voelbaar 

in je maag. 

De wetenschap dat het coronavirus rondwaart heeft een ander 

effect omdat aan de buitenkant niet zichtbaar is of de persoon 

die langs jou loopt het virus bij zich draagt en je zou kunnen 

besmetten. Er ontstaat een bepaalde alertheid, een waakzaam

heid die voor langere tijd aanhoudt. En dat heeft effect op ons 

welzijn.

Je kunt je onrustig gaan voelen, het lukt niet meer om te 

ontspannen en los te laten. Een reactie hierop kan zijn dat je 

gefixeerd raakt op je telefoon, Netflix of werk. Of wellicht uit de 

onzekerheid zich bij jou op een andere manier: krijg je sneller 

last van een kwetsbare plek in je lijf, pieker je veel of ben je 

prikkelbaarder dan normaal. 

Angst lijkt de vijand van ons gezonde lijf te zijn maar  is bedoeld 

als bescherming. Daarom is het belangrijk om angstgevoelens 

en je instinctieve reactie daarop – vechten, vluchten of 

bevriezen – te gaan herkennen. Alleen dan kun je bewust  

actie te ondernemen om jezelf weer in balans te brengen. 

De kunstenaar David Hockney wees er met zijn tekening van 

ontluikende narcissen op dat ze de lente niet kunnen annuleren, 

net zo min als de zomer. De natuur biedt in dit seizoen 

fantastische hulpbronnen om je beter te voelen. Het zien en 

ruiken van uitbundig bloeiende planten en bloemen kan een 

gevoel van dankbaarheid en vreugde brengen. Dezelfde 

helende gevoelens zijn merkbaar bij verbindend contact met 

anderen, zelfs als we ervoor kiezen om fysiek afstand te 

houden. 

Verder maakt buiten bewegen je fitter en daarmee krachtiger. 

Zo ook gezonde voeding, niet alleen wat eten betreft maar ook 

als het gaat om wat je leest en ziet in de media. Rust, structuur 

en ontspanning geven een gevoel van veiligheid. Kortom, door 

jezelf te geven waar je behoefte aan hebt, blijf je ‘safe and healthy’.

Claartje de SmitCOLUMN
De buurt verandert. Na de vervanging van  

de riolering in 2022 wordt de wijk opnieuw 

ingericht zodat deze beter aansluit bij de 

wensen van bewoners. Vaak is verandering 

nodig om een nieuw evenwicht te vinden.  

In ons persoonlijke leven gaan we ook op 

zoek naar verandering als we balans missen. 

Claartje de Smit, Integratief Psychotherapeut, 

voorziet je hierbij van inspiratie en tips.
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Vorig jaar september werd vergunning verstrekt aan de eigenaar  

van de Fahrenheitstraat 547 om dit appartement om te bouwen tot 

‘onzelfstandige woonruimte voor 6 bewoners’. Dit opknippen van 

woningen tot soms zes units wordt ook verkamering genoemd.  

In maart van dit jaar werd ook eenzelfde vergunning verleend  

voor een appartement op de Hanenburglaan en de vraag is of de 

verstrekte vergunning om het bordeel op de Thomsonlaan 105-109 

in 25 woonunits om te bouwen, ook onder deze noemer valt.  

De omwonenden in de winkelstraat hoorden van de vergunning  

en dienden direct bezwaar in bij de gemeente. Een van hen is  

Nico Koemans, als eigenaar van een van de aanliggende panden  

lid van de betreffende Vereniging van Eigenaren. Koemans is sinds 

kort voormalige eigenaar van Koemans Snacks en Broodjes in de 

Fahrenheitstraat. Hij is nog altijd zeer betrokken bij het wel en wee 

in de buurt, mede omdat hij eigenaar is van een aantal (winkel)

panden alhier. 

Lucratief
“Een van de argumenten van de gemeente voor het toestaan van 

deze opsplitsing van appartementen was dat het gescheiden mensen 

in staat zou stellen om in de buurt van hun kinderen te blijven 

wonen. In de praktijk worden deze ‘kamers’ echter verhuurd aan 

studenten, arbeidsmigranten en uitzendkrachten”, aldus Koemans. 

Dit wordt ook erkend door de Haagse wethouder Balster van 

Woningzaken die niet wil dat op deze manier goedkope woningen 

worden onttrokken aan de woningmarkt.“ 

Daarbij worden hoge huren gevraagd voor kleine oppervlakten en 

worden huizen een verdienmodel”, aldus de wethouder in april in 

Het Parool. Koemans: “Deze optie is lucratieve business voor 

beleggers, die zes keer € 450 per maand voor een dergelijk object 

kunnen vragen.” Het leidt volgens hem ook tot meer parkeerdruk 

van auto’s in de wijk, meer fietsen, geluidsoverlast en tot verloedering 

mede door de doelgroepen die het aantrekt. Daarbij wordt het 

woningaanbod voor gezinnen beperkt. 

Zelfbewoning 
In het geval van de Fahrenheitstraat trokken de portiekeigenaren 

samen op en dienden ook als VvE een bezwaarschrift in. Ook 

winkeliers en andere bewoners van onze buurt steunden een verbod 

op deze splitsingsmogelijkheid van woningen. In de Gemeenteraad 

van 13 mei werd een motie ingediend die door een meerderheid 

van de coalitiepartijen werd gesteund en die waarschijnlijk op korte 

termijn leidt tot een tijdelijk verbod voor de hele stad. 

De verantwoordelijke wethouder wil meer maatregelen nemen op de 

woningmarkt in de stad en denkt in dit verband aan vergunningen 

voor verhuurders en zelfbewoningsplicht voor kopers van woningen. 

Dakopbouw
Sinds lange tijd zet Nico Koemans zich in voor de bewaking van de 

kwaliteit van het winkelgebied. Hij voelt zich betrokken bij de buurt 

die hij zelf “een dorp in de stad” noemt. Hoewel hij een dakopbouw 

ook ziet als positieve kans voor gezinnen om de wijk te blijven 

door ERNA DE KLERK 

Maatregelen woningmarkt moet kwaliteit wijken ten goede komen

Kamerverhuur en dakopbouwen
Een tijdelijk verbod op ‘verkameren’ van woningen in de gehele stad, dus ook in de Bomenbuurt is op korte 

termijn te verwachten. De bedoeling is om goedkopere woningen minder interessant te maken voor beleggers. 

Bewoners en belanghebbenden komen al langer in meerdere wijken in opstand omdat het opsplitsen van 

 appartementen in onzelfstandige units de kwaliteit van de wijk niet ten goede komt in hun optiek. 

wonen, kan hij zich ook opwinden over de wildgroei aan 

 dakopbouwen in de buurt en probeert de gemeente hierin  

tot rede te bewegen. 

Eén meter
In het akkoord dat eind vorig jaar door de nieuwe coalitiepartijen 

werd afgesloten nadat partij Groep de Mos uit de Raad verdween 

kwam de volgende tekst te staan: 

‘Kleinschalige nieuwbouw en dakopbouw in bestaande wijken  

moet de bestaande architectuur overnemen en passend zijn in het 

straatbeeld onder meer door de gevelstructuur te volgen.’

Deze afspraak zegt in feite dat je de bouwstijl van het onderliggende 

gebouw moet respecteren. “Echter in de praktijk blijkt dat als de 

opbouw één meter vanaf de gevel naar binnen begint, je weer mag 

doen wat je wilt en dit voorschrift er niet ligt”, aldus Koemans. 

Volgens hem werkt de afdeling Welstand van de Gemeente ook  

niet echt mee en “proberen ze vergunningaanvragers te bewegen 

om juist een meter vanaf de gevel te bouwen, zodat de strenge 

regelgeving niet van toepassing is.” 

Bewoners aan zet 
Voor mensen die graag op de bestaande architectuur van de buurt 

willen aansluiten, lijkt het dus zinvol om te refereren aan de 

coalitieafspraak bij de vergunningaanvraag.

Zwaardere regelgeving op dit vlak schrikt hopelijk ook beleggers af, 

die nu azen op een topappartement, omdat dit eenvoudig om te 

bouwen is tot een dubbelbovenhuis, waarna het huis weer snel met 

winst kan worden verkocht. 

Behalve maatregelen van de gemeente is de verkopende eigenaar 

hier uiteraard ook aan zet door zijn huis niet aan een belegger te 

gunnen die vaak minder interesse heeft in aansluiten bij de 

bestaande architectuur en het bewaken van de uitstraling van de 

wijk. Voordat een appartementseigenaar tot een dakopbouw kan 

overgaan, moet de Vereniging van Eigenaren toestemming verlenen, 

daarbij moet de splitsingsakte vaak worden aangepast. Ook hier ligt 

een controlerende taak, omdat de VvE een voorwaarde aan deze 

goedkeuring kan geven door eisen aan bouwstijl en kwaliteit te 

stellen.   ■

OPROEP 

Zoals je weet hebben we te maken met periodes van extreme regenval 

en flinke droogtes. Plantsoenen in de wijk hebben het in die droge 

perioden moeilijk en kunnen het soms niet overleven. De gemeente 

geeft geregeld water maar dat is niet voldoende. Veel bewoners 

verzorgen in hun directe omgeving diverse borders en plantsoentjes, 

TOP!!!! Om ook het overige 'groen' mooi te houden is er een  

'AKWAFLORA Team Bomenbuurt' in wording. Er wordt ook gekeken 

hoe water opgevangen en opgeslagen kan worden. 

Wil je ook bijdragen aan een mooie groene Bomenbuurt? Een paar uur 

per jaar loont al! Graag aanmelden per e-mail suusenak@gmail.com 

app 0610938544 of een briefje in mijn brievenbus. 

Hartelijke groengroet, 

Akkie Akkerman, Valkenbosplein 13 

1919De Boomgaard

ju
n

i 2
0

2
0



T 06 23 29 22 97
E hijzen@nextlevelstudentencoaching.nl
I www.nextlevelstudentencoaching.nl

dr. Daphne Hijzen-Hupkes

voor hbo-studenten

N E x T L E v E L
STuDENTENcoacHINg

•  Scriptiebegeleiding
•  Studievaardigheden
•  Hulp bij schrijfopdrachten
•  Faalangstreductietrainingen
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met een verzorgende en ontspannende 
schoonheidsbehandeling met de 
natuurlijke producten van Dr. Hauschka.

Aardige handen in actie
Thomsonplein 1 • 2565 KS Den Haag

070 – 346 20 93 • www.aha-mooijezelf.nl

BELEEF HET 
AHA-GEVOEL
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Buurtgenoten richten een coöperatie op, doen hun auto van de hand, leggen geld in en leasen een aantal auto’s. De coöperatie 
bepaalt hoeveel en welke auto’s: elektrisch of niet, klein of groot. Met een app reserveer je de auto en open je de deur. DEELrijders 
zijn de baas en strijken zelf de financiële voordelen op. De eerste proef is vorig jaar begonnen in onze wijk.  

BEWONERSINITIATIEF

DEEL 
Een half jaar verder

Ik spreek Walter op een zonnige vrijdagmiddag in het Rode Kruis-

plantsoen. Iris Schut en Marijn van Rijsewijk vergezellen hem. Iris 

heeft de marketing en communicatie van DEEL van Irene over-

genomen en Marijn gaat in plaats van Walter de Bomenbuurtgroep 

verder coördineren. Walter is druk met het stimuleren en opzetten 

van nieuwe DEEL-initiatieven in ander buurten en andere steden. 

Pioniers
Het gaat inderdaad goed met DEEL, aldus Walter. Er doen nu 29 

huishoudens mee en in totaal 49 bestuurders. Er is verloop, zoals  

dat gaat bij een levende organisatie. Mensen zijn weggegaan om 

verschillende redenen. Sommigen hebben ondervonden dat ze, ook 

al voordat Corona het autogebruik terugdrong, nu ze een bewustere 

keuze maken geen auto meer nodig hebben. Er zijn mensen uit de 

buurt verhuisd en anderen hebben inmiddels van hun eigen auto 

een deelauto gemaakt. Maar daar staat tegenover dat er weer 

nieuwe mensen zijn bijgekomen, zodat er nu drie huishoudens 

meer meedoen dan bij de start. Dat zijn allemaal de pioniers, de 

mensen van het eerste uur. Zij hebben ervoor gezorgd dat er tien 

auto’s uit het straatbeeld zijn verdwenen, vijf deelauto’s zijn 

verschenen en er dus netto vijf parkeerplaatsen zijn vrijgekomen. 

Nog geen verpletterend aantal, maar het begin is er. Als de wet-

houder binnenkort zijn belofte nakomt, dan hebben de DEELauto’s 

ook hun eigen gereserveerde parkeerplaats.

Bankjes
Voor Iris is dat de motivatie om met DEEL mee te gaan doen.  

Minder auto’s in de straten, waardoor er meer leefruimte komt  

voor de bewoners. Ruimte voor groen bijvoorbeeld, voor fietsen, 

voor bankjes, bedenk het maar. Iris gaat zich bezig houden met  

de creatie en begeleiding van nieuwe groepen, marketing & 

communicatie en is contactpersoon bij vragen van bewoners.

Geld
Naast de vrijkomende ruimte en een efficiënter gebruik van 

vervoermiddelen is het financiële voordeel de derde pijler onder  

het DEEL-concept. Dat was de theorie voor de start van het project, 

maar dat blijkt in de praktijk ook echt zo te zijn.  

Gemiddeld kost het een huishouden iets meer dan 200 euro per 

maand. Dat is alles inclusief, ook de brandstof, en dat is aanzienlijk 

minder dan alleen de vaste kosten van een privéauto. Die brandstof 

is in drie van de vijf gevallen trouwens elektriciteit. 

Coronatijden zorgen ervoor dat iedereen en ook de coöperatie 

minder is gaan rijden. Dat maakt de financiële planning nu minder 

zeker. “Toch ziet die er nog steeds florissant uit, in tegenstelling tot 

die van de commerciële aanbieders van deelauto’s, die eigenlijk 

huurauto’s zijn”, aldus Walter. “Door de maatregelen hebben wij ook 

minder ervaringen kunnen opdoen met het deelconcept. Aan de 

andere kant: het openbaar vervoer zal ook nog een tijdlang minder 

capaciteit hebben, waardoor een deelauto voor meer mensen een 

aantrekkelijk alternatief biedt.”

Nu Walter zich gaat bezighouden met de uitbreiding van het 

DEEL-concept naar andere buurten, in en buiten Den Haag, is het 

Marijn die de coördinatie van de Bomenbuurtcoöperatie op zich 

heeft genomen. Marijn was vanaf het begin een enthousiast 

pleitbezorger, maar, zoals hij zelf zegt: “Om ook je buren enthousiast 

te kunnen maken voor het project en te overtuigen van de 

voordelen, moet je er eerst zelf ervaring mee opdoen.” Die ervaring 

heeft hij inmiddels en zijn enthousiasme is niet minder geworden.

Coöperatie
Tot nu toe doen alle deelnemers mee in een probeerconstructie.  

Die periode, zo was in december de bedoeling, zou een half jaar 

duren, waarna de blijvers een eigen coöperatie zouden oprichten 

met eigen lease-auto’s. Vanwege Corona is die probeerperiode 

verlengd tot na de zomer. Toch bleek al op een avond in januari dat 

de overgrote meerderheid van de huidige deelnemers mee willen 

gaan doen aan die eigen coöperatie. Daarmee worden ze echt zelf 

eigenaar van de auto’s waarin ze rijden en die ze delen. Dan wordt 

het echt delen van gemeenschappelijk bezit.

DEEL is een succes. Het breidt nu uit naar de Vruchtenbuurt. En zelfs 

naar buiten Den Haag. Meer weten of meedoen? Zie de vernieuwde 

website: https://wijzijndeel.nl.   ■

door JOHAN VAN ARRAGON

Vorig jaar december startte in de Bomenbuurt een experiment met deelauto’s waarbij de deelnemers zelf de 

eigenaar zijn van de auto’s die ze delen. De groep bepaalt hoeveel en welk type vervoermiddelen ze willen  hebben. 

Walter Dresscher, buurtgenoot, en Irene Rompa hebben het idee bedacht en uitgewerkt. Ze hebben een groep 

Bomenbuurters enthousiast weten te maken, een groep die wel eens een half jaar wilde uitproberen of wat op 

papier veelbelovend was, ook in de praktijk zou werken. Dat half jaar is nu voorbij, tijd om de balans op te maken.

GREENHOUSE  AUTOMATION
CLIMATE CONTROL

WATER MANAGEMENT 

LIGHT AND CO2

MANAGEMENT AND LABOUR

 PRIVA OFFERS 

>    A TOTAL SOLUTION 

FOR GREENHOUSE PROJECTS

CHECK WWW.PRIVA.COM FOR MORE INFORMATION OR CALL +31 (0) 174 522 620

VROUWENCENTRUM DEN HAAG

Iris Schult, Marijn van Rijsewijk en Walter Dresscher



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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Van Boetzelaerlaan 1  |  Den Haag  |  T 070-355 84 00  |  korffdegidts.nl

Korff de Gidts 
Makelaardij: Jouw gids voor een nieuw huis!

Top 5 aankoopmakelaar Haaglanden 2019

9,4
Klantwaardering

Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie

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

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen umasseren, uw spieren
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich
snel weer goed!
Sport-, ontspannings-, zwangerschaps-,voetmassage,
Javaanse pidjit en triggerpoint-therapie (geen erotiek).
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Vorige zomer stond er ineens een kleine trampoline in de 
middenberm van de Thomsonlaan op de kruising met de 
Berkstraat. Het bleek een schot in de roos. Vanaf het moment 
dat de trampoline er stond, sprongen er kinderen uit de 
omringende straten op. Zij leerden elkaar kennen en  
het verbond ook de gezinnen en andere omwonenden.  
Deze kleine trampoline was aan het einde van de zomer  
echt ‘op’ en verdween uit het straatbeeld. 

Het bleek de opmaat voor een heel leuk straatproject. De groep 

kinderen ging de hele winter aan de slag om een nieuwe trampoline 

bij elkaar te sparen voor dit voorjaar. Zij deden ‘heitjes voor karweitjes’, 

gingen langs de deuren om een enquête af te nemen en zochten 

zich een ongeluk op Marktplaats, op zoek naar een nieuwe trampo. 

Het enthousiasme bleef, de spaarpot vulde zich en zo kon er een 

heerlijk grote trampoline komen om lekker met de buurtkinderen  

op te kunnen springen na een dag thuisschool. 

Op het moment dat de richtlijnen versoepeld werden en kinderen 

onder de 12 jaar weer samen buiten mochten spelen, kwam de 

trampoline op dezelfde plek in de middenberm. En ook nu weer 

werd de straat springlevend.  

Drie weken lang sprongen de kinderen uit de hele buurt er weer 

naar hartelust op en vulde de straat zich met vrolijke kindergeluiden. 

Zelf maakten zij regels om het veilig te houden, regelden een bankje 

om te wachten en zorgden ervoor dat altijd de waarschuwingsborden 

en –poppen zichtbaar op straat stonden. Ouders en betrokken 

omwonenden hielden samen een oogje in het zeil. 

Het verbond de kinderen, maar ook de rest van de buurt. In korte tijd 

werd het een ontmoetingsplek voor jong en oud. Kinderen leefden 

op, werden fitter en zaten weer vol verhalen over nieuwe vrienden, 

spellen en avonturen. De gezellige geluiden haalden ouderen naar 

buiten om even te kijken een even een praatje te maken.  

De trampoline is inmiddels weer verdwenen, maar de plek in de 

middenberm heet voor altijd ‘de trampo-plek’, waar nu gelukkig nog 

steeds elke avond verstoppertje, tikkertje en buskruit worden 

gespeeld. 

Marten Zwaving

                                                OPROEP Tafeltennis buitentafel 
Buurtgenoot Mariëtte van der Lee doet de volgende oproep: “Aangezien buurthuizen momenteel gesloten zijn is er mijns inziens extra 

behoefte aan een buitentafeltennistafel. Er is er geen één in onze buurt. Is het mogelijk dat de SBOB (op korte termijn) deze zomer voor jong 

en oud een tafel kan realiseren? Bij voorbeeld bij het kinderspeelplaatsparkje, of parkeerruimte van de Europese school. Door met z'n tweeën 

een balletje te slaan houden we onze conditie op peil en de 1,5 meter afstand in ere.”

De tafel stond op de hoek Ieplaan/Segbroeklaan, maar door verbouwing aan de Europese School is de tafel verdwenen. De gemeente liet in  

2016 aan Mariëtte weten: “De tafeltennistafel blijft na de werkzaamheden staan. Deze is nu afgeschermd in verband met de werkzaamheden. 

Zodra deze zijn afgerond kan hier weer gebruik van worden gemaakt door de buurt.” Maar helaas kreeg Mariëtte dit voorjaar het bericht: “In het 

Stadsdeel Segbroek staan er op meer plaatsen tennistafels. Daarom gaan we er nu op korte termijn geen tafeltennistafels bij plaatsen. Mocht u 

wel een plek weten in Segbroek waar echt een tafeltennistafel een meerwaarde heeft en past dan hoor ik graag van u.”

Wil je ook een nieuwe tafeltennistafel in de buurt, stuur dan een mail naar info@bomenbuurtonline.nl en kom met een suggestie voor de locatie. 

Juliet, 10 jaar:

“Ik vond het altijd heel leuk op de trampo! Alleen jammer 

dat je steeds zo lang moest wachten omdat er zoveel 

kinderen waren! Ik heb veel trucs geleerd, ik kan nu een 

salto en de backflip!

Ook heb ik er veel nieuwe vrienden gemaakt en nu de 

trampo weg is, spelen we elke avond verstoppertje buiten. 

Dat is ook leuk. 

Tijdens het buitenspelen kwam er ook een meneer langs 

en zei: “Jullie missen de trampo echt hè? Ik ook wel hoor. 

Niet dat ik er zelf op ging maar ik vond het gewoon 

supergezellig al die kinderen!“ Andere mensen vonden  

het ook heel leuk dat er zoveel kinderen lol van hadden. 

Soms kwam de buurvrouw zelfs naar buiten met ijsjes!!!

Toen kinderen hoorden dat de trampo weg moest, was  

het altijd: ‘jammer het was zo leuk’ of: ‘hopelijk komt er 

supersnel een nieuwe!’ of: ‘nou deze trampo was zo goed’. 

En dat vond ik ook. We willen allemaal heel erg, maar dan 

ook heel erg graag een nieuwe trampo!!” 

De Thomsonlaan Trampoline 
          wat was het een feest! 

Ingezonden

Ingezonden
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THOMSONLAAN 96 2565 JE DEN HAAG 070-3638398 

PASFOTO
SPECIALIST VAN DEN HAAG

Op verzoek GRATIS
digitaal aangeleverd!

2e SET

€1

Uitvaartwensen vastleggen

Vrijblijvende kostenopgave

Crematie - Begrafenis

Natuurbegraven

Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl 

Stadhoudersplantsoen 68

Kaas- en wijnspecialiteiten
Fahrenheitstraat 625  |  2561 DC  Den Haag

Telefoon 070 3631819
kaasspeciaalzaak@gmail.com  |  www.kaasspeciaalzaak.nl

ED BOELE

kaasspeciaalzaak

25 JAAR

Het zit er bijna op: deze zomer is de  kade-

 muur van de Valkenboskade vanaf de 

Mient tot aan de Thomsonlaan geheel 

vervangen. Na 3 jaar vertrekken de 

mannen en machines van aannemers-

bedrijf Van Steenwijk uit de buurt.  

Afscheid van de mensen die de afgelopen 

maanden aan ‘onze’ kade werkten.

‘Kris! Eten?’ roept de kraanmachinist vanuit 

zijn cabine over het geronk van de motoren 

en het gesnerp van de slijptol naar zijn collega 

die een paar meter lager op de kademuur 

staat. ‘Bijna, even afmaken’, roept Kris terug. 

Typisch Kris, zegt voorman Rogier even later 

tijdens de schaft. ‘Hij kan alles: timmeren, 

metselen, onderhoud, maar vooral hard 

werken.’ Kraanmachinist Loek kan er ook wat 

van. ‘Toen ik 16 was zat ik al op de kraan om 

in Amsterdam een riool te leggen. Ik ben nu 

62 en ik zit er nog op.’ Hij nam volgens zijn 

collega’s in al die jaren zo’n beetje heel 

Amsterdam al op de schop. En de laatste 

tweeënhalf jaar werkt hij aan de kademuren 

van de Valkenboskade. Met plezier: ‘die kraan 

is mijn lust en mijn leven, kan je wel zeggen.’ 

Kou en blubber
Wat is nou een belangrijke eigenschap om  

te hebben op een bouwplaats als deze? 

‘Doorzettingsvermogen,’ zeggen de mannen 

eensgezind. Rogier: ‘Dan is het slecht weer, 

sta je in de kou in de blubber, is de put niet 

waterdicht... Je bent steeds bezig met 

problemen oplossen. Daar moet je van 

houden.’ Bevredigend is het werk ook:  

‘Je ziet dat het afkomt en dat het netjes wordt. 

Je weet dat je een mooi stukje kademuur 

maakt, dat is het leuke aan het werk.’ 

Werken vanaf het water
Aannemer Van Steenwijk is een bedrijf uit 

Amsterdam. Dat betekent dat de mannen best 

wat reistijd kwijt zijn elke dag. ‘Ik sta elke dag 

om vijf uur op, dan zit ik om half zes in de 

auto,’ vertelt Loek. De mannen hebben onze 

Haagse Bomenbuurt als een leuke werkplek 

ervaren. Rogier: ‘Laatst kregen we nog een 

doos chocolaatjes van een buurtbewoner.  

We hebben meer steun dan geklaag gehoord.’ 

Ook de klus zelf vonden de mannen mooi. 

‘De werkwijze vanaf het water was ideaal,’ 

zegt Loek. ‘Ik kon overal goed bij en we 

hadden de ruimte.’ Rogier laat een foto van 

een eeuw geleden zien, toen de eerste 

kademuur net was gemetseld. ‘Die oude 

muren gingen honderd jaar mee. Ik denk dat 

de nieuwe muren die wij hebben gemaakt het 

ook wel een paar honderd jaar volhouden.’ 

Afscheid
Na afronding van de werkzaamheden zou er 

een afscheidsbijeenkomst worden georgani-

seerd door buurtbewoners samen met de 

gemeente. Door corona kan het niet de borrel 

worden die Hanna van Halm, bewoner van  

de Valkenboskade en initiatiefnemer in de 

‘afscheidscommissie’ voor ogen had. Maar  

dat ze de mannen vrolijk en dankbaar zullen 

uitzwaaien, staat vast.    ■ 

De mannen van de Valkenboskade

In de machine zit Loek, Kris links en Rogier rechts · FOTO Mies Mikx

door MIES MIKX 

De Abeel- en Valkenbosschool gaan 

samen met de lokale energie coöperatie 

Haagse Stroom zelf 100% groene 

stroom opwekken op het dak.  

Alle ouders en buurtbewoners die in de 

postcodes rondom de school wonen kunnen hier in mee investeren 

en krijgen dan energiebelastingkorting op hun eigen rekening.

Heb je zelf geen (geschikt) dak en woon je in één van de postcodes 

2517, 2518, 2561, 2562, 2563, 2565,2566, 2571 of 2573? Doe dan mee 

met dit postcoderoos project! Elk paneel zal ongeveer €300-330 

kosten en heeft een terugverdientijd van ongeveer 8-10 jaar.  

Collectief zonnedak op de Abeel- en Valkenbosschool 

Er is ruimte voor ongeveer 250 zonnepanelen, dus schrijf je snel in!  

Ook kleine bedrijven kunnen meedoen. Voor meer informatie  

of om je in te schrijven, zie: www.haagsestroom.nl/initiatieven

Haagse Stroom is dé lokale coöperatie die er samen met haar leden 

voor gaat zorgen dat we lokaal groene energie op gaan wekken.  

En dat leveren we dan aan jou! Ook de gemeente is klant.  

Wij zijn – net als 40 andere lokale energiecoöperaties lid van de 

grootste energie coöperatie van Nederland: om | nieuwe energie.  

Voor het vierde jaar op rij is om | nieuwe energie verkozen tot 

groenste energie leverancier van Nederland.

Haagse 
Stroom
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 Voorzitter Ineke Mulder 
Secretaris Gerrit Zijlmans 
Penningmeester Arjen Looijenga 

Bestuursleden  Jelle Bluemink 
 Peter Hoogvliet
 Meggie Janssen

BESTUUR EN WERKGROEPEN BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)

Secretariaat Saskia de Swart  
 tel. 06 42 01 36 57 (iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur) 
 e-mail: info@bomenbuurtonline.nl

ju
n

i 2
0

2
0

26

ju
n

i 
2

0
2

0

De Boomgaard

BOMENBUURT - BOEKENBUURT

Inzicht in jezelf: 
geen doe-  
maar voel-boek 
Imma Zandbergen woont sinds twee jaar 
in de Esdoornstraat. Samen met haar 
man en twee kinderen. Ze is speech-
coach en helpt meer en minder ervaren 
sprekers met het vinden van de juiste 
woorden en presentatie van hun verhaal. 
Ook schrijft ze speeches, onder andere 
voor bestuurders. Op 1 juli komt haar 
boek ‘Kairos’ uit; een begeleid dagboek, 
bedoeld om contact te krijgen met je 
gevoel als je in een ongewilde levens-
pauze belandt door ziekte, een burn-out 
of een andere vorm van verdriet. 

In 2016 werd Imma ziek. Na een ziekte-

proces van ruim een jaar, namen zij en  

haar partner onbetaald verlof en het  

gezin verhuisde voor een half jaar naar 

 Kopenhagen. Een andere omgeving, om  

met een schone lei de draad weer op te 

pakken. Daar studeerde ze filosofie. Wat doe 

ik hier en waar gaat het leven over, waren 

enkele vragen waar ze zich op stortte. 

Het jaar daarvoor had ze dat ook al gedaan: 

“Toen ik ziek werd en dacht dat ik het leven 

los moest laten, begon ik te schrijven wat ik 

voelde, ook om antwoord te krijgen op de 

levensvragen die bij zo’n proces horen. 

Behalve dat het mij hielp om contact te 

krijgen met mijn gevoelens, bleek het ook 

een goeie manier om met mijn partner te 

‘praten’ over wat we samen meemaakten. 

Eenmaal terug in Nederland, verhuisde het 

gezin naar de Bomenbuurt. “Dicht bij zee, 

een huis met een tuin in een liefdevolle 

wijk.” Toen begon het idee voor dit boek. 

“Het dagboek helpt je om in contact te 

komen met je binnenwereld door vragen  

te stellen hoe het écht met je gaat.” Verdeeld 

over 72 weken, dus ook een soort agenda 

voor anderhalf jaar, kom je langs: Hoe voel 

je je, waar ben je bang voor, wat drijft je  

in het leven? De vragen zijn bedoeld om 

inzicht te krijgen in jezelf en te kijken waar 

je prioriteiten liggen als je in een moeilijke 

fase in je leven zit. Imma: “Schrijven is ook 

fijn als je moeilijk over je gevoelens kunt 

praten. Niemand hoeft te lezen wat je 

opschrijft, dus je kunt alles eruit gooien.”

De titel ‘Kairos’ staat voor innerlijke tijds-

beleving, de kwaliteit van tijd. Op 1 juli  

komt het boek uit. De kosten zijn € 26,95. 

Verkrijgbaar bij Bruna in de Fahrenheitstraat 

en via www.kairosdagboek.nl 

FOTO Jonathan Lai

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in WERKGROEPEN. 

Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl 

AED BOMENBUURT
Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de 
wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor 
burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht.
Contactpersoon Ellen Simon E-mail info@bomenbuurtonline.nl

DUURZAME BLOEMEN- EN BOMENBUURT
De werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie 
te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.  
Contactpersoon Lars Nanninga E-mail duurzameblob@gmail.com

EGELANTIER- BERBERIS- EN AUCUBASTRAAT (EBA)
De werkgroep werkt aan het leefplezier in de straten rondom het plein van de school De Bonte Vlinder.
Contactpersoon Christien Stoker E-mail christien@sylt.nl

FIETSENSTALLINGEN BOMENBUURT
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

DE HAAGSE WORM
Deze groep bewoners weet een goede bestemming voor je GFT-afval: begin een wormenhotel! Met het GFT-afval van 
20 deelnemende huishoudens kun je een wormenhotel realiseren. Gezocht: deelnemers, locaties en hotelmanagers.
Contactpersoon Meggie Janssen E-mail info@bomenbuurtonline.nl

KASTANJEPLEIN
De werkgroep heeft als doel het park leefbaar te houden voor de leeftijdsgroep tot 10 jaar, hiervoor is een convenant 
afgesloten met de gemeente en omliggende belanghebbenden. Gebreken aan speeltoestellen, overlast, achter-
stallig groenonderhoud en schoonmaak wordt aan betreffende instanties gemeld. Minimaal één keer per jaar wordt 
een activiteit georganiseerd op het plein.
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

RED DE POPULIER (ACTIEGROEP)
De werkgroep zet zich in voor behoud van het monumentale schoolgebouw De Populier en maakt zich zorgen 
over de groei van het aantal leerlingen op deze locatie. 
Contactpersoon Sijmen de Goede E-mail reddepopulier@gmail.com

SPEELTUIN DE BOOMHUT EN FIETSENSTALLING ACACIASTRAAT
De werkgroep houdt zich bezig met de speeltuin en fietsenstalling in de Acaciastraat. Het gaat voornamelijk om 
onderhoud en reparaties. Daarnaast organiseert de werkgroep regelmatig activiteiten zoals speelmiddagen voor 
kinderen. Contactpersoon Ilona Eikhoudt E-mail ilonavandelft@hotmail.com

VERKEER
De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer en de veiligheid in onze wijk.
E-mail info@bomenbuurtonline.nl

VERKENNING OMGEVINGSWET 
Als in 2021 de Omgevingswet ingaat, krijgen bewoners meer te vertellen over hoe hun buurt eruit komt te zien door 
mee te praten over plannen van de gemeente en zelf initiatieven te nemen. De werkgroep bestaat uit bewoners uit 
Bomen- en Bloemenbuurt die gaan uitvinden hoe we dat meepraten het beste kunnen gaan organiseren en wat de 
inwoners zelf belangrijk vinden in hun buurt. 
Contactpersoon Johan van Arragon E-mail johanvanarragon@gmail.com

VRIJMARKT
De werkgroep coördineert jaarlijks op Koningsdag de Vrijmarkt op de Thomsonlaan en het Thomsonplein.
Contactpersoon Sijmen de Goede E-mail vrijmarktbomenbuurt@gmail.com

Sinds 1 mei doe ik mee aan een georganiseerde fiets-challenge 

om geld in te zamelen voor (het steunfonds voor) zorgverleners 

met corona. De challenge: 1000km fietsen in de maanden mei  

en juni. Mijn sponsordoel zette ik daarom ook op €1000,-.

In 4 weken trapte ik echter al 1400km weg en inmiddels is er €500,- 

voor dit goede doel gedoneerd. Omdat de challenge tot eind juni 

duurt heb ik besloten om gewoon te blijven fietsen en mijn kilometers 

door te tellen. Wie weet halen we samen ook mijn sponsordoel van 

€1000,- nog wel! Doneren kan namelijk nog steeds. En wel via:  

www.heldenride.nl/campaigns/joke-ter-harmsel

FIETSEN voor zorgverleners met corona
Impressie van een fietsdag
Op een zonnige dag fietste ik een supermooie dagtocht van 192km 

samen met mijn fietsmaatje Maartje. We vertrokken in Den Haag met 

als doel Het Paard van Marken, de volksnaam voor de vuurtoren op dit 

bijzondere schiereiland. Op de racefiets reden we richting en dwars 

door Amsterdam. De straten voor Grote-Stads-begrippen zo'n beetje 

leeg en verlaten. Opeens was daar het Vondelpark - wat een sensatie 

om daar met de racefiets door te karren, vooral omdat we er vanuit 

onze eigen stad naar toe gefietst waren. We staken het IJ over naar 

Durgerdam, trapten langs wapperende was aan waslijnen op de dijk, 

over een kronkelende Uitdammerdijk langs het IJmeer en sloegen bij 

de T-splitsing rechtsaf helemaal naar de punt van het schiereiland en 

daar was ie, Het Paard! Nou, mooi dan, paar fotootjes en weer dóórrrr. 

In het oer-Hollandse dorpje Marken een patatje + kroket gescoord,  

we rolden door idyllische, Noord-Hollandse dorpjes Broek in Waterland, 

Ransdorp en Zunderdorp. Even verderop met de pont weer over  

het IJ, via Spaarnwoude hop hop naar IJmuiden en daar in machtig  

mooi avondlicht door de duinen terug naar Den Haag. Wat een dag! 

Geconstateerd dat er nog genoeg te ontdekken valt in eigen land. 

Namens ZWIC (steunfonds zorgverleners met corona) wil ik iedereen 

bedanken die gedoneerd heeft. En de mensen die nog gaan doneren: 

tof, echt super leuk van je! 

Plus, aardig weetje: minister De Jonge heeft aangekondigd dat de 

regering het totaal ingezamelde bedrag zal verdubbelen. Mooi toch?

Joke ter Harmsel

GOEDE DOELEN IN DE BUURT Buurtgenoten kijken soms verder dan de wijkgrenzen. Ben je met hart en ziel 

betrokken bij mensen, dieren, of het milieu in binnen- of buitenland en heb je hiervoor zelf een project, stichting of vereniging 

opgericht? Laat het ons weten. Ieder kwartaal bieden we een wijkbewoner de ruimte om zijn/haar verhaal te doen.



Belangrijke contactgegevens
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
06 42 013 657 Wijkorganisatie SBOB, Kastanjestraat 2 
 Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190
070 353 37 42   Stadsdeelwethouder Segbroek Robert van Asten
 Robert.vanasten@denhaag.nl 
14 070 Gemeente Den Haag
 contactcentrum@denhaag.nl 
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 205 24 80 VóórWelzijn Servicepunt XL 
 (ma-vr 9-17u; ma 17-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd,  

ouder worden en vrijwilligerswerk
 Ook: Ouderenadviseur, steunpunt Mantelzorg,  
 Algemeen Maatschappelijk Werk, Burenhulpcentrale
 Begeleiden & Rijden
 Wijkcentrum 't Lindenkwadrant
 2de Braamstraat 6
 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 368 50 70  Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

SPAANSE CONVERSATIELES 
Spaanse les voor half- en vergevorderden met 

conversatie bij Jolanda Buijs. De lessen worden 

gegeven in de Bomenbuurt op woensdag ochtend  

en maandagochtend en -avond. 

KOSTEN € 65. Gratis proefles mogelijk.  

INFO Jolanda.57@outlook.com of bel 070-3468529

KAPPER SEM 
Vlak na de opening in maart van zijn nieuwe kappers-

zaak aan de Thomsonlaan moest Kapper Sem de zaak 

alweer sluiten wegens de coronamaatregelen. Nu de 

winkel weer open is, heeft hij de actie die in het 

maart nummer van de Boomgaard stond, verlengd.

Dames haar knippen en wenkbrauwen epileren (met 

een touwtje) € 22,50 en heren knippen + hot-wax 

(oren en neus trimmen) € 20,50. 

Open: maandag t/m vrijdag tot 19 uur en op zaterdag 

tot 18 uur. Bel voor een afspraak: 070-2250588. 


