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De Bewonersorganisatie Bomenbuurt 
houdt een aantal keren per jaar een verga-
dering voor de hele buurt. Daarnaast zijn 
er ook bijeenkomsten, die voor een deel 
van de wijk van belang zijn. De doorsnee 
bewonersvergaderingen worden slecht 
bezocht. Dat kan betekenen dat iedereen 
het wel best vindt, dat de mensen over het 
algemeen tevreden zijn. Toch bereiken 
ons, buiten die vergaderingen, regelmatig 
geluiden die helemaal geen uitingen van 
tevredenheid zijn. Er wordt in de winkels, 
op straat, in de cafés(!) veel gemopperd: 
over het verkeer, de parkeerdruk, de 
schooljeugd en/of hangjongeren, het afval 
op straat, de toekomst van de Segbroek-
laan en de rol van ‘de politiek’ (in dit 
geval het Gemeentebestuur). 

De Wethouders hebben ieder een eigen 
stadsdeel, waarmee zij zich speciaal bezig-
houden. Voor Segbroek is dat mevrouw 

Jetta Klijnsma. Zij heeft ook een spreek-
uur op het stadsdeelkantoor. Het bestuur 
van de SBOB heeft vlak voor de zomer-
vakantie een gesprek met haar gehad, 
dat onder meer over het bovenstaande 
ging. Wij hebben haar bij die gelegenheid 
gevraagd, om eens naar onze bewoners-
vergadering te komen. Zij wil dat graag 
doen, want ook haar lijkt het nuttig als 
mensen hun opmerkingen rechtstreeks 
tegenover iemand van het Gemeentebe-
stuur uiten. Daarom verwachten wij dit 
maal een grote opkomst op donderdag 

23 oktober a.s., in De Kruin, bij onze 
volgende bewonersvergadering, waar u 
uw vragen, opmerkingen en kritiek kwijt 
kunt tegenover onze stadsdeelwethouder, 
mevrouw Jetta Klijnsma. 

Namens het bestuur,
Tonny van Dijk
p.s. Noteert u de datum onder voorbehoud; 
actuele wijzigingen zullen tijdig in de buurt 
worden bekend gemaakt.
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Maandagmiddag 7 juli was de spanning te 
snijden in de gymzaal van de school,
waar iedereen wachtte op ‘Paula en de 
Wethouder’. Alle kinderen en genodigden 
hadden het speciaal voor deze gelegen-
heid aangepaste schoollied al geoefend en 
toen Paula Hofmeester binnentrad barstte 
de hele zaal uit in een ‘Lang zal ze leven’. 
De directeur Wil van Overloop heette 
iedereen van harte welkom en vertelde aan 
Paula, dat de school haar in het zonnetje 
wilde zetten, omdat ze al 40 jaar aan de 
school verbonden is.
Toen kwam Wethouder Bert van Alphen 
(Welzijn, Volksgezondheid en Emancipa-
tie) binnen, met de ketting om die hoort 
bij officiële gelegenheden…

Hij vertelde op een leuke wijze aan de 
kinderen en ook volwassenen, wie hij is en 
wat zijn taak is en dat hij hier nu speciaal 
kwam om Paula Hofmeester te onder-
scheiden. Omdat Paula zich al 40 jaar 
inzet voor Montessorischool Valkenbos, 
heeft Hare Majesteit de Koningin haar 
benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje 
Nassau’.
Toen de versierselen waren opgespeld 
klonk er een oorverdovend applaus en 
gejuich en daarna kreeg Paula ook nog 

een aantal cadeaus van teamleden en 
kinderen.
Paula is in 1967 begonnen als moeder van 
een kind op school, kwam in de Ouder-
commissie, werd administratieve kracht, 
zorgde voor de schoolbibliotheek, deed 
rondleidingen in de school voor nieuwe 
ouders, deed promotiewerk voor het 
montessorionderwijs in Den Haag, was 
actief voor de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs en zo kunnen we nog even 
doorgaan. Zij heeft in al die jaren alle ups 
en downs van de school meegemaakt en 
is de school steeds trouw gebleven. Ook 
toen ze al AOW gerechtigd was, bleef ze 
op school actief. De laatste jaren helpt ze 
nog steeds 3 keer per week bij de Tussen-
schoolse Opvang. Voor alle werk van deze 
vrijwilliger uit duizenden wilde de school 
haar heel hartelijk bedanken met bloe-
men, cadeaus en een meer dan verdiend 
lintje van de Koningin!
Inderdaad: Paula is ‘vet cool’, zoals de 
kinderen het zongen.

Koninklijke Onderscheiding
op Montessorischool  
Valkenbos

–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WAT MOET IK DOEN MET ZIEKE PAARDENKASTANJES?
Let op! Het advies voor kastanjeziekte is anders dan voor
iepziekte.

Op basis van diverse ervaringen heeft Aesculaap een advies  
samengesteld voor het beheer en het omgaan met kastanjes.  
In het algemeen geldt de regel:
Zieke en gezonde paardenkastanjes zoveel mogelijk met rust 
laten!

Beheer van aangetaste bomen
Verricht geen werkzaamheden aan aangetaste kastanjes; dit kan 
eventuele verspreiding helpen voorkomen! Voorkom daarom ook 
maaischade.
Als bomen toch gesnoeid moeten worden, ontsmet dan het gereed-
schap na elke boom. Dit kan met 9 delen spiritus en 1 deel  
groene zeep (of met alcohol of met ontsmettende reinigings- 
middelen zoals bijvoorbeeld Halamid).

Omgaan met aangetast materiaal
Aangetaste bomen kunt u het beste laten staan. Zieke bomen hoe-
ven niet direct te worden gerooid.
Dode of ernstig zieke kastanjebomen die een gevaar opleveren 
voor de omgeving, moeten worden verwijderd. Dit kan door het 
materiaal te verbranden of te composteren. Particulieren dienen 
hiervoor hun gemeente te raadplegen.
Vervoer alle materiaal van aangetaste kastanjes (incl. takhout 
en snippers) uitsluitend afgedekt.
Geadviseerd wordt aangetast materiaal van kastanjes gezamenlijk 
in te zamelen en te verwerken.

Verwerking van aangetast materiaal
Aangetast materiaal van kastanjes afgedekt afvoeren naar depot 
of direct naar verwerker.
Verwerken door te verbranden (vuilverbranding of biogascentrale) 
of door te composteren.
Versnipperd aangetast materiaal kan worden gecomposteerd, mits 
de composteercondities goed worden gecontroleerd (o.a. minimale 
temperatuur van 60°C in de gehele hoop!).

Aanplanten en verplanten
Nieuwe aanplant kan heel snel ziek worden. Daarom is het raad-
zaam om voorlopig terughoudend te zijn bij het aanplanten
van paardenkastanjes.
Verplanten van paardenkastanjes - ziek of gezond - 
wordt ontraden. 

Gebruik van het hout
Het hout van de paardenkastanje is niet goed 
geschikt als openhaardhout. Het gebruik als 
openhaardhout kan leiden tot verspreiding van 
aantastingen en wordt daarom ontraden.



8 De Boomgaard – september 2008 9De Boomgaard – september 2008

–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HAALBAARHEIDSONDERZOEK WESTLANDRAIL
De politiek praat al jaren over beter openbaar vervoer in het 
Westland, maar er wordt weinig tot niets gedaan. Statenlid José 
Chung van Groenlinks Zuid-Holland hoopt via www.westlandrail.nu 
zoveel mogelijk voorstanders te mobiliseren en zo de plannen 
alsnog op de politieke agenda te krijgen.
Onlangs is zij gestart met een handtekeningenactie voor de komst 
van een haalbaarheidsonderzoek naar de Westlandrail. De West-
landrail is een nieuw aan te leggen lightrailverbinding tussen 
het Westland en de steden Den Haag en Rotterdam. Essentieel in 
het voorstel is dat je je fiets in de lightrail mee kunt nemen 
(gratis), waardoor het reizen nog gemakkelijker wordt.

Er zijn twee trajecten mogelijk:
-  de Kustroute, vanuit Kijkduin langs de kust en dan via  

Naaldwijk naar Maassluis, vandaar over bestaand spoor naar 
Rotterdam.

-  de Veilingroute, vanuit Loosduinen via Poeldijk en de veiling 
naar Maasluis, vandaar over bestaand spoor naar Rotterdam.

Vind je ook dat er tenminste een haalbaarheidsonderzoek moet 
komen naar de Westlandrail, zet dan je handtekening op 
www.westlandrail.nu/stem.php

Op 10 juli heeft het actiecomité ‘Laat de 
bomen staan langs de Segbroeklaan’ aan 
de gemeenteraad een heus burgerinitiatief 
aangeboden: een dik pak met meer dan 
2500 handtekeningen met een feestelijk 
lintje erom. Want men moet goed beseffen 
dat het een  kostbaar geschenk is, wanneer 
je als politicus zo’n duidelijk signaal van 
zoveel bewoners krijgt. Zij hebben je im-
mers gekozen. 
Het enige wat er in dit burgerinitiatief 
gevraagd wordt is, dat de raad én het 
college van B&W hun werk naar behoren 
doen. De wethouder wordt dringend 
gevraagd te doen wat in 2001 al toegezegd 
is: een integraal plan maken voor de 
Noord Westelijke Hoofdroute en het 
milieu- onderzoek (MER/MIRT) uit te 

Sommige plantsoenen verkeren in een 
enigszins verwaarloosde staat. We zien 
wel regelmatig mensen van het HWB 
het vuil eruit halen, maar de planten 
staan er niet altijd florissant bij. Op 
een aantal plaatsen worden ze over-
woekerd door akkerwinde, die niet te 
stuiten lijkt. Nu is er geld beschikbaar 
(Een Miljoen voor Groen) om wat 
extra’s aan de plantsoenen te doen.  
In een aantal straten (Berberisstraat, 
Plataanstraat) is al het één en ander 

voeren dat bij zo’n groot infrastructuur-
project hoort. En omdat dit nu eenmaal in 
samenspraak met de belanghebbenden 
hoort te gebeuren, hebben we in dit 
burgerinitiatief gevraagd om een plan te 
presenteren op basis van de Nota van 
Uitgangspunten van de bewoners. 
De raad wordt gevraagd om erop toe te 
zien dat dit naar behoren gebeurt. Het is 
hun taak om, waar nodig, sturend op te 
treden. Bijvoorbeeld om op te treden als 
de wethouder al met zijn ringweg aan de 
slag blijkt te zijn zonder dat er een plan is 
gepresenteerd of dat de consequenties van 
een ringweg duidelijk zijn.
Wordt vervolgd.
    Actiecomité ‘Laat de bomen staan 

langs de Segbroeklaan’ 

opgeknapt. Dat kunt u lezen in het 
stukje Onze Straat Voorop. Dat is een 
actie van Stichting BOOG (samenle-
vingsopbouw), die bewoners onder-
steunt bij het verfraaien van hun 
directde leefomgeving. Als u daar ook 
voor voelt – het kan snel geregeld 
worden – overlegt u dan met uw buren 
en meldt u aan. Als u met ons contact 
opneemt, zorgen wij dat Stichting 
BOOG met u aan de slag gaat. 

Burgerinitiatief over de  
Noord Westelijke Hoofdroute

Onderhoud van het groen
in de Bomenbuurt
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–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ONDERZOEK NAAR VERBETERINGEN INTERNATIONALE RING DEN HAAG
Er komt onderzoek naar welke verkeersmaatregelen nodig zijn op 
de Internationale Ring van Den Haag. Deze maatregelen moeten de 
doorstroming, de capaciteit en de herkenbaarheid van de weg 
verbeteren. Er wordt gekeken naar maatregelen die op korte 
termijn al tot verbeteringen kunnen leiden.

De Internationale Ring bestaat uit een aantal wegen die het 
grootste deel van de Haagse regio ontsluiten. Het omvat de 
Noordelijke Randweg, de Noordwestelijke Hoofdroute, de Zuidelij-
ke Randweg (Lozerlaan) en de A4 tussen knooppunt Harnasch en de 
N14. Naast de Utrechtsebaan en het toekomstige Trekvliettracé 
moet de Internationale Ring er voor zorgen dat verkeer vlot van 
de stad naar het hoofdwegennet wordt geleid en dat het verkeer 
vlot van de ene wijk naar de andere wijk kan.
De ringweg heeft ook een belangrijke functie voor het realiseren 
van de toekomstige ruimtelijke plannen van de stad zoals voor 
Scheveningen, de Internationale Zone en Kijkduin.

Het doel is dat de doorstroming verbetert en het doorgaande 
verkeer de ringweg neemt in plaats van door de woonwijken te 
rijden. Daarbij zijn maatregelen nodig, maar dan wel in samen-
hang met de directe omgeving, volgens verkeerswethouder Peter 
Smit.
In de verkennende studie voor het westelijke deel zullen op de 
Noordwestelijke Hoofdroute varianten onderzocht worden die de 
doorstroming op de Sportlaan-Segbroeklaan verbeteren en tegelij-
kertijd de natuurlijke omgeving met de Haagse Beek versterken. 

Sommige mensen nemen het heft zelf in 
handen, als zij in hun omgeving iets 
kunnen opknappen. Zó kan het ook (met 
onze complimenten – redactie)!

Een Miljoen 
voor Groen?

Bewoners van het Beukplein hebben een 
aanpak ontwikkeld voor de graffiti in de 
Plataanstraat. De Plataanstraat is de korte 
verbindingsstraat van het Beukplein naar 
de Laan van Meerdervoort. De straat 
bestaat uit de zijgevels van woningen en 
deze zitten onder de graffiti. Voor één van 
deze gevels zijn enige jaren geleden vuur-
doornstruiken geplant en deze groeien 
hoog uit. Een mooi gezicht! Voorstel 
van de bewoners was nu om samen met 
Stichting Boog de graffiti te verwijderen 
en voor de drie gevels vuurdoornstruiken 
te planten en omhoog te leiden. Dit in 
het kader van het project van Boog: Onze 
straat Voorop.

Afgesproken werd dat bewoners zorg 
zouden dragen voor het verwijderen van 
de graffiti, voor het planten en vooral 
de verzorging van de planten en dat de 
Gemeente de kosten voor de aanleg van 
de gevelbakken en de vuurdoornstruiken 
zou betalen. Boog heeft ondersteuning 
geboden bij het maken van de afspraken 
en de uitvoering.

Bewoners hebben zich ingezet om de ei-
genaren van de panden te achterhalen en 
te zorgen dat deze de graffiti zouden gaan 

verwijderen. Dat bleek niet zo eenvoudig! 
Eén eigenaar bleek in Egypte te wonen 
en kon niet bereikt worden. Een ander 
twijfelde op welke wijze hij de graffiti zou 
kunnen verwijderen zonder de steen van 
de gevel te beschadigen. Toen de gevel-
bakken geplaatst waren, bleek dat bij de 
uitsparing voor de lantaarnpaal precies 
een groot stuk blauwe graffiti zat. Dat 
is toch nog door de Buurtbeheer Maat-
schappij Scheveningen (op kosten van de 
Gemeente) verwijderd.

Verslag actie
De BMS had tevoren reeds bakken aange-
legd en twee deuren, die beklad waren 
met graffiti, wit geschilderd. 
Ondanks het slechte weer werkten er acht 
bewoners mee met het planten van de 
struiken. Na het planten werden goede 
afspraken gemaakt over het verzorgen van 
de planten. 
Nog een jaar en dan zijn de struiken hoog 
genoeg om alle graffiti onmogelijk te 
maken. 

Heeft u ook ideeën over een groenactie? 
Meld ze aan bij de bewonersorganisatie.
Namens Stichting BOOG, 
Andrée Ruting

Onze Straat
Voorop:
Plataanstraat
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In de werkgroep EBA (Egelantierstraat, 
Berberisstraat & Aucubastraat) zijn drie 
leden die zich inspannen voor een nieuwe 
buurtstalling op het schoolplein van de 
Bonte Vlinder. Deze fietsenstalling is een 
onderdeel van het herinrichtingsplan dat 
de werkgroep EBA voor dit schoolplein 
heeft ontwikkeld en nu -in fasen- uitvoert.
Er is een voorstel uitgewerkt voor een 
overdekte,afsluitbare stalling met n be-
heer door vrijwilligers. Hierdoor kan de 
huurprijs laag blijven en komt ook wat 
geld beschikbaar voor het organiseren van 
activiteiten op het plein. 

Als u op de hoogte wilt blijven van actuele 
veranderingen, dan kunt u het beste regel- 
matig een kijkje nemen op:  
www.winkeliers-segbroek.nl . Op onze eigen 

Gebeurt er wel eens wat in de Bomen-
buurt? Of ziet u wel eens nieuws waarvan 
u denkt: dat zouden de Bomenbuurters 
moeten weten? Of: dat hadden ze moeten 
weten, maar nu is het te laat? Kijk, dan is 
daar binnenkort een oplossing voor: de 
digitale muurkrant. Van bewoners voor 
bewoners. Klein nieuws, groot nieuws, 
leuk nieuws en slecht nieuws. Nuttige 
informatie en informatie waar je niks 
aan hebt, maar die je toch wilt weten. 
Is de kaasboer met vakantie? Wordt het 
Thomsonplein opgeknapt? Komt er voort-
aan elke maand een braderie? Gaat de 
Segbroeklaan nu echt een zesbaans snel-
weg worden? Volgende week bewonersver-
gadering in de Kruin? Cursus Chinees in 
de Kruin groot succes? Zijn er paradijsvo-
gels gesignaleerd in de Egelantierstraat? 
Nieuwe fietsenstalling in de Beeklaan? 
Verkeersproblemen in de Fahrenheitstraat 
nu definitief opgelost? Hoe gaat het met 
de jongerensportplek aan de Ieplaan? 
Komt de Bijenkorf aan het Goudenregen-
plein? Meneer en mevrouw Van Dalen 
zestig jaar getrouwd? U leest het op de 
digitale muurkrant. Of u ziet het, want 
een plaatje zegt soms meer dan duizend 
woorden en dus staan er ook foto’s op de 
muurkrant. Of filmpjes.

Deze plannen zijn met de Gemeente be-
sproken en die heeft de benodigde 30.000 
euro toegezegd! Wel zijn er een paar 
voorwaarden zoals: de stalling moet iets 
kleiner (60 i.p.v. 80 plaatsen) en hij zou 
moeten worden verplaatst i.v.m. zichtlij-
nen en het sportveld. Wij gaan aangepaste 
plannen met de school en de leverancier 
uitwerken en verwachten vóór de herfst-
vakantie een bouwvergunning aan te kun-
nen vragen. 
 
Namens de werkgroep Fietsenstallingen,
Gerda Lycklama a Nijeholt

website: www.bomenbuurtdenhaag.nl vindt 
u in de linker kolom ook een verwijzing 
naar het wel en wee van de winkeliers in 
Fahrenheitstraat en Thomsonlaan.

De digitale muurkrant is een initiatief van 
de Gemeente, die op deze manier de wijk 
van actuele informatie wil voorzien. Geen 
gemeentelijke informatie en de gemeente 
gaat het ook niet zelf doen, maar informa-
tie van en voor de buurt door buurtbewo-
ners verzorgd. Wij krijgen de beschikking 
over één of meer platte schermen, waar-
van wij de locatie zelf mogen bepalen. 
De schermen moeten binnen hangen, 
maar van buiten af te lezen zijn. Twee 
winkeliers hebben wij bereid gevonden 
om ruimte te bieden aan zo’n scherm. Nu 
zoeken wij nog mensen die, samen met de 
redactie van De Boomgaard, voor de actu-
ele berichten willen zorgen. Dat kan van 
huis uit, als u een pc en internetverbin-
ding heeft. Het gaat dus om het bijhou-
den en doorgeven van actuele teksten en 
foto’s; u hoeft ze niet perse zelf te maken. 
Lijkt het u interessant om eraan mee te 
doen? Altijd al in het middelpunt van de 
buurt willen staan, of juist aan de zijlijn 
commentaar willen leveren? Creatief met 
tekst en beeld? Dan kunt u zich opgeven 
via info@bomenbuurtdenhaag.nl of bellen 
naar 346 56 23. 

Fietsenstalling schoolplein  
De Bonte Vlinder:
een nieuwe mijlpaal

Nieuws van de  
Winkeliersvereniging Segbroek

Meewerken aan  
digitale muurkrant  
in de Bomenbuurt?
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De vestiging Bomenbuurt van de Biblio-

theek Den Haag aan de Acaciastraat 182 

gaat medio volgend jaar verhuizen.

In 1990 werd het gebouw aan de Acaci-
astraat 182 in gebruik genomen, nadat de 
vestiging eerder jarenlang ondergebracht 
was aan de Segbroeklaan. Veel buurtbe-
woners weten het huidige pand te vinden, 
niet in de laatste plaats door de aanwe-
zigheid van de gezellige speeltuin voor 
kinderen die door enthousiaste bewoners 
van de Acaciastraat werd ingericht.

Toen in 2005 de vestigingen Mient en 
Newtonstraat fuseerden tot de nieuwe 
vestiging Segbroek aan de Weimarstraat, 
was de fysieke afstand tussen de beide ves-
tigingen feitelijk te klein geworden. Om 
ook de ligging wat centraler in de wijken 
te maken wordt er nu gekozen voor een 
nieuwe plaats aan het eind van de Fahren-
heitstraat. 
Sinds enige tijd staan daar naast elkaar 
twee panden leeg: dat van ‘Bloemen van 
Fee’ en van ‘Hoogenband Wonen’. Door 
de afscheiding tussen deze panden door te 
breken en de ruimte samen te voegen kan 
er een groter oppervlak gecreëerd worden. 
Er is een speeltuintje vlakbij, en er is vol-
doende parkeergelegenheid in de directe 
omgeving. Voor de winkelstraat betekent 
dit tevens een impuls!

Per 6 september 2008 wordt Fabian Roso 
wijkagent in de Bomenbuurt.
Fabian werkt bijna 15 jaar bij politie 
Haaglanden. Onder andere als surveillant 
aan bureau Segbroek, als hondengeleider 
en de laatste anderhalf jaar als senior  
medewerker in de Schilderswijk.
Eén van de redenen waarom Fabian graag 

in de Bomenbuurt wil werken is dat hij er 
een groot deel van zijn jeugd heeft  
gewoond en de wijk dus zeer goed kent.
In het decembernummer zal hij zichzelf 
nader introduceren.
Ben Russchenberg
Chef informatie en bedrijfsvoering
bureau Segbroek

Zondag 28 september 2008, van 12.00 tot 
12.30 uur geeft Marieke Stoel een orgel-
concert in de Houtrustkerk, Beeklaan 535,  
Den Haag.
Op het programma staan zowel bekende 
als onbekende composities zoals  

‘Les Oiseaux et les Sources’ van Olivier 
Messiaen, ‘Preludium en Fuga in C dur’ 
van J. S. Bach en ‘Chant Elégiaque’ van 
Paul Barras.
De toegang is gratis, met een collecte na 
afloop.

Maar voorlopig kan men nog terecht in de 
vestiging aan de Acaciastraat, die met 
ingang van 1 september nieuwe openings-
tijden krijgt:

Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag van 11.00 tot 17.00 uur
Donderdag van 13.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Tot spoedig ziens in de bibliotheek:

Bibliotheek Bomenbuurt 
Acaciastraat 182
2565 KJ  Den Haag
(070) 345 23 37
bomenbuurt@dobdenhaag.nl
www.bibliotheekdenhaag.nl

Bibliotheek Bomenbuurt  
gaat verhuizen!

Nieuwe wijkagent
Bomenbuurt

Houtrustconcert met 
Messiaen en Bach

Sinds enige tijd is het telefoonnummer 
van het Gemeentelijk Contactcentrum 
veranderd. Als u klachten heeft over de 
Openbare Ruimte (bijvoorbeeld over  

rommel bij glas- en papierbakken),  
dan belt u voortaan 14070. 
U kunt uw klachten ook mailen:
contactcentrum@dsb.denhaag.nl 

Bereikbaarheid Gemeentelijk 
Contactcentrum



Regenwater komt van daken en wegen 
meestal in het riool terecht. Het is relatief 
schoon water, maar in het riool wordt het 
vermengd met afvalwater. Dat wordt ver-
voerd naar de waterzuivering. Die zuivert 
hierdoor meer water dan nodig is. Als er 
hevige regenbuien vallen, kunnen de riolen 
dat bovendien vaak niet aan. Er ontstaan 
dan zogenaamde overstorten: het teveel aan 
rioolwater wordt op sloten en vaarten ge-
stort. Dat zorgt voor lagere waterkwaliteit. 

Wij gaan dus niet slim om met het re-
genwater. Dat kan en moet anders! De 
gemeente en het Hoogheemraadschap van 
Delfland nemen al de nodige maatregelen. 
Maar ook u kunt een steentje bijdragen! 
Het Haags Milieucentrum heeft daarom 
een brochure uitgebracht vol ideeën om 
het hemelwater in eigen tuin, vijver of in 

de sloot te verwerken. Door hemelwater af 
te koppelen ontlast u het riool en helpt u 
om overstorten op het oppervlaktewater te 
voorkomen.
Voor afkoppeling door particulieren, Ver-
enigingen van Eigenaren, woningbouw-
verenigingen en bedrijven is een subsidie 
beschikbaar. Het inschrijfformulier vindt 
u op www.haagsmilieucentrum.nl/
regenwaterafkoppelen.html

U kunt de brochure ‘Hemelwater in de 

tuin’ ophalen bij het kantoor van uw 
stadsdeel of bij de bibliotheek. U kunt 
ook een exemplaar aanvragen bij het 
Haags Milieucentrum.

Haags Milieucentrum
Hoogheemraadschap van Delfland
Gemeente Den Haag

Hemelwater in de tuin
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Vanaf 1 augustus is het complete welzijns-
aanbod van het nieuwe seizoen te vinden 
op de vernieuwde website van VOOR:  
www.voorwelzijn.nl. Er zijn cursussen en 
activiteiten voor alle leeftijden, in de 
buurthuizen ’t Buuthuis, De Lijsterbes,  
De Regenvalk, De Steeg, De Luifel,  
Onder de Bolster en ’t Lindenkwadrant.

Op de website is op een overzichtelijke 
manier per wijk en per doelgroep alle in-
formatie te vinden. Tip: sla deze website 

op bij uw favorieten! Dan blijft u altijd 
op de hoogte.
 
Alvast een aantal nieuwtjes voor u  
op een rij:
•	 	VOOR biedt jaarlijks een ruim assor-

timent cursussen aan: fotografie, 
tai-chi, tekenen & schilderen, aero-
bics, pilates, yoga, ouder-peutergym, 
streetdance, dammen, toneel en nog 
veel meer. Vanaf 1 augustus kunt u 
zich direct via internet zich aanmelden. 
Wees snel, want vol=vol!

•	 	Al	onze	locaties	zijn	via	de	website	te	
bekijken.

•	 	Alle	activiteiten	van	het	kinderwerk 
zijn te vinden op onze site onder de 
kopjes 0–6 jaar en 7–12 jaar. 

•	 	Voor	volwassenen	en	ouderen	zijn	er	
vanaf september ook allerlei activitei-

ten:  kaartavonden, hardloopclubs en 
creatieve activiteiten in de verschil-
lende buurtcentra. 

 
Voor informatie over de cursussen kunt u 
van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 
14.30 uur bellen met telefoonnummer  
(070) 347 30 60. U kunt uw vraag natuur-
lijk ook via e-mail stellen:  
cursus@voorwelzijn.nl 

Nieuw cursusaanbod  
VOOR Welzijn is bekend

Inpakken en wegwezen: bij Thomson-
plein/Wilgstraat en omringende straten is 
deze zomer de vervuilde grond gereinigd.
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–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BETOVERENDE HERFST
Kinder Kunst en Cultuur Festival DE BETOVERING
Voor: iedereen van 2 t/m 13 jaar
Waar: in 29 theaters en musea in Den Haag
Wanneer: herfstvakantie vrijdag 17 t/m zondag 26 oktober 2008
Programma / reserveren / toegangsprijzen: vanaf half september 
www.debetovering.nl 

Op 29 locaties door heel Den Haag worden tijdens de herfstvakan-
tie in het kader van het festival De Betovering zo’n 100 voor-
stellingen en workshops gehouden voor kinderen van 2 t/m 13 
jaar. Er is van alles te beleven: Internationaal Danstheater, 
vrolijke musical, poppentheater, kindercabaret, breakdance show 
en kinderopera of een meezwingconcert. Workshops in dans, mu-
ziek, fotografie, journalistiek, film maken, schilderen archi-
tectuur, poëzie, theater, musical, circus en veel meer.
Voor het programma en de toegangsprijzen surf je naar  
www.debetovering.nl. Daar staat ook hoe je kunt reserveren.  
De meeste voorstellingen kosten € 5,00 en de meeste workshops 
€ 4,00. Ooievaarspashouders kunnen zelfs gratis naar de voor-
stellingen en workshops!

Oudere of jongere broertjes of zusjes kun je tijdens een voor-
stelling ook een workshop laten volgen op de zelfde locatie, 
zodat iedereen ’s avonds bij het eten ervaringen kan uitwisse-
len. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang onder leiding van 
Kinderopvangorganisatie DAK. 

Dus, neem een flinke hap adem, duik in de Betovering en laat je 
verrassen en inspireren tijdens De Betovering 2008!

–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DE STRIJD OM HET WITTE HUIS. LEZING IN BIBLIOTHEEK BOMENBUURT
Dr. Hans Veldman, Amerika-deskundige, houdt op dinsdagavond  
30 september van 19.30 tot 22.00 uur een lezing over de  
Amerikaanse campagnes. In Amerika lijkt politiek meer op reclame 
en er wordt meer rekening gehouden met het gevoel dan met de 
rede van de kiezer.
Dr. Hans Veldman publiceerde een reeks boeken over de Amerikaans 
politieke cultuur. In ‘De strijd om het Witte Huis’ geeft hij 
een historisch overzicht van de Amerikaanse presidentscampagnes 
van de laatste honderd jaar.
Bijna uit het niets is in de Verenigde Staten ineens Generaal 
John McCain opgestaan als politiek zwaargewicht. Wie is deze 
man? 
Bent u geïnteresseerd? Bibliotheek Bomenbuurt, Acaciastraat 182, 
(070) 345 23 37. 
Reserveren: reserverenbomenbuurt@dobdenhaag.nl
Toegang leden: € 3,00, niet-leden: € 5,00

Vanaf dit nummer hopen wij u elke keer een blik in het verleden van de Bomenbuurt 

te gunnen. Deze bijdrage hebben wij te danken aan buurtbewoner Frans Schmit.

Als dit herinneringen bij u losmaakt, horen wij het graag. En voor uw eigen, al dan 

niet oude, foto’s houden wij ons altijd aanbevolen.

Hoek Fahrenheitstraat/
Laan van Meerdervoort 
1948/2008
De Fahrenheitstraat is altijd een drukke 
winkelstraat geweest. Op de hoek links 
was destijds een filiaal van de kruideniers-
keten De Gruyter gevestigd, waar kinde-
ren graag kwamen voor ‘het snoepje van 
de week’. Even verderop zat theater/bios-
coop West End (nu Plus supermarkt). 
Van 1903 tot 1923 stond op deze plek  
chocoladefabriek Rademaker (van de 
hopjes). Aan de overkant was warenhuis 
Vroom (zonder Dreesmann) te vinden. 
Nu bevinden zich hier de Schoenenreus 
en Zeeman.

Frans Schmit
fschmit@zonnet.nl
www.flickr.com/photos/fransschmit

Toen en nuBomen-
buurt in

beeld

fOTOGRAfIE: J. V.d. HOEk

fOTOGRAfIE: f. ScHMIT
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–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HAAGSE DIERENBESCHERMING ZOEKT COLLECTANTEN
De Haagse Dierenbescherming zoekt vrijwilligers die in de week 
van Dierendag wat tijd kunnen vrij maken om in de periode van 
29 september tot en met 4 oktober te collecteren
De jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten 
voor de afdelingen van de Dierenbescherming in het land.  
De opbrengst stelt de Haagse Dierenbescherming in staat veel 
belangrijk werk uit te voeren, bijvoorbeeld het ondersteunen van 
dierenasielen (zoals het Haags Dierencentrum en het Knagertje) 
en het voorlichting geven op scholen.

Honderden mensen maken het dagelijks werk van de Haagse Dieren-
bescherming mogelijk dankzij hun belangenloze inzet. De Haagse 
Dierenbescherming zoekt ook nog collectecoördinatoren voor de 
wijken Wateringseveld en Leidschenveen. Deze coördinator is de 
contactpersoon voor de collectanten in de wijk.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen met naam, adres en 
telefoonnummer naar dieren@haagsedierenbescherming.nl of zich 
melden op telefoonnummer (070) 392 42 89.

U weet misschien dat De Boomgaard door 
onze vrijwilligers huis-aan-huis wordt 
rondgebracht. Door allerlei omstandig-
heden komen wij een aantal bezorgers 
tekort. Wij vragen u dus om medewer-
king. Het is geen tijdrovend karwei en het 
is heel belangrijk dat De Boomgaard bij 
iedereen in de bus blijft komen. Het gaat 
om 4 à 5x per jaar en wij zoeken met name 

mensen, die ook trappen kunnen lopen. 
De Bomenbuurt heeft namelijk nogal  
wat straten met portiekwoningen.  
Momenteel hebben wij geen bezorgers 
voor de volgende straten: Esdoornstraat, 
Ahornstraat en Pijnboomstraat.
Doe mee en meld u aan:
info@bomenbuurtdenhaag.nl of via 
telefoonnummer 070 346 56 23.  

Oproep voor nieuwe bezorgers van De Boomgaard!

voorzien van foto’s en handtekeningen, 
aangeboden door Richard Leidelmeijer. 
Hij was dan ook, naast 3 andere buurt-
bewoners, de enige van de direct betrok-
kenen, die de moeite had genomen om 
over het plan te komen praten.
De ambtenaren van het Stadsdeelkantoor 

Na het opknappen van het plein naast  
Albert Heijn, het zogenaamde Kastanje-
plein, dit voorjaar, is in de loop van het 
jaar ook het Beukplein op de schop 
gegaan. Was er bij het Kastanjeplein nog 
sprake van een bescheiden aanpak (zie de 
foto’s), het Beukplein heeft een metamor-
fose ondergaan! In beide gevallen is aan 
omwonenden gevraagd wat zij veranderd 
wensten te zien en op de inloopavonden 
zijn de ontwerp-ingrepen gepresenteerd.
Het Beukplein wordt nog verfraaid met de 
aanplant van 6 bomen; dat wordt laat in 
de herfst.

Op verzoek van onze werkgroep Groen 
heeft de Gemeente een plan gemaakt voor 
‘vergroening’ van het verharde gedeelte 
van het Thomsonplein, tegenover het 
beeld van Majoor Thomson. Omwonenden 
zowel als onze bewonersorganisatie kregen 
een uitnodiging om hun reacties te geven 
op een inloop-avond. Om geïnteresseerden 
op te roepen naar deze avond te komen, 
hadden wij snel 20 posters afgedrukt.  
Helaas is de verspreiding niet doorge-
gaan, omdat bewoners van het Thomson-
plein de poster te subjectief vonden 
(groen, met blaadjes versierd). Zij zijn 
namelijk tegen het plan om hier een 
plantsoen van te maken. Hun verzet 
mondde uit in een soort van petitie, 

hadden overigens al laten weten dat de 
reacties op het voorstel bepalend zouden 
zijn voor de uitvoering. Inmiddels is van 
uitvoering afgezien en zijn er extra 
plantenbakken geplaatst. Het is moeilijk, 
waarschijnlijk ondoenlijk, om het iedereen 
naar de zin te maken!

Pleinen in 
de revisie

Kastanje
-

ple
in

Beuk-

ple
in



Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter  Johan van Arragon
Secretaris  Mariëlle Schonk
Penningmeester Sabine van Pesch
Bestuursleden   Jos Bierlaagh, Marieke Heemskerk,
  Tonny van Dijk en Hans Verboom

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep  Contactpersoon Telefoon
Bomen over vrije tijd Annegien Wartna 360 79 07
Coördinator werkgroepen Hans Verboom 310 67 66
De Boomgaard Tonny van Dijk 346 56 23
E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat) Gisela Fijnaut 362 15 08
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 310 67 66
Graffiti-bestrijding SBOB 346 56 23
Groen  SBOB 346 56 23
Grondwateroverlast/Bodemverontreiniging SBOB 346 56 23
Jongeren  SBOB 346 56 23
Speeltuin & Fietsenstalling Acaciastraat Yda Bakker 345 30 90
Thomsonplein  Richard Leidelmeijer 364 65 23
Verkeer/Veiligheid/NWHoofdroute T.M.J. Kersten 363 84 99
 
Colofon De Boomgaard
Uitgave SBOB
Acaciastraat 178a
2565 KH  Den Haag
E-mail info@bomenbuurtdenhaag.nl
Telefoon 346 56 23 (met voicemail)
Website www.bomenbuurtdenhaag.nl
Redactie Francine Das, Tonny van Dijk, Suzan de Jong en Rita Schermer
Ontwerp Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Drukwerk Drukkerij A. Pols & zn, Den Haag
Omslagfoto Tonny van Dijk

Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven, hebben tot 

doel de lezer te informeren en de discussie levend te houden. Zij geven niet noodzakelijkerwijs de 

mening van het bestuur van de Stichting Bomenbuurt of van de redactie weer. De redactie behoudt zich 

het recht voor artikelen in te korten, te redigeren of te weigeren als naar de mening van de redactie het 

artikel niet bijdraagt aan een goed leefklimaat in de Bomenbuurt.26 De Boomgaard – september 2008

Sinds dit jaar gebruikt onze bewonersorga-
nisatie een nieuw ontwerp poster voor alle 
aankondigingen in de buurt. Het ontwerp 
is van Pieter van Rosmalen. Een zelfde 
uitstraling heeft ons briefpapier gekregen. 
We hebben daar niet eerder in dit blad 
aandacht aan besteed. Maar uit het misver-
stand over onze groene poster (zie pagina 
24: Pleinen in de revisie) blijkt dat je niet 
duidelijk genoeg kunt zijn. Als de SBOB 
een standpunt inneemt, zal zij dat kenbaar 
maken, maar de poster zèlf is neutraal!

Nieuw ontwerp logo, poster, 
envelop en briefpapier SBOB

Middenberm
Thomsonplein: 

plantsoen, of ……..
niet doen?

Praat erover mee op de:
inloopavond 25 juni a.s.
van 18.30 tot 19.30uur

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190

envelop A5

briefpapierA3 poster



Belangrijke telefoonnummers
112 Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
424 13 11 Wijkagent Bomenbuurt
 (spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
140 70 Klachten Openbare Ruimte
365 06 00 Obstakeltelefoon
363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
346 56 23 S.B.O.B. (uw bewonersorganisatie)

23 oktober 2008: (onder voorbehoud)
bewonersvergadering met Jetta Klijnsma
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a




