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De boomgaard

BOUWEN AAN DE BUURT | deel 3

bijvoorbeeld zwom je lange tijd tussen de Haagse drollen. Het Haagse 
stankprobleem is overigens pas rond 1900, door de aanleg van 
riolering, echt opgelost.

In de loop van de tijd is veel gesleuteld aan het kanaal. In de 
dertiger jaren bijvoorbeeld is een sluis tussen de 2e Binnenhaven en 
het kanaal aangelegd. Hierdoor kregen de Scheveningse vissers de 
kans om hun vis per schip naar Rotterdam te vervoeren. In die tijd 
was het dus druk op het kanaal en ook in de sluis naast onze buurt. 
Nu kan dat niet meer, omdat bij de Willem de Zwijgerlaan een dam 
is aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog, toen delen van de 
Bomenbuurt door de bezetter zijn afgebroken voor de aanleg van 
de Atlantikwall, is het kanaal gebruikt voor het verschepen van de 
geroofde bouwmaterialen. En kort na de opening in 1888 was het 
dus min of meer een drollenvaart. Omdat het kanaal een tamelijk 
open verbinding met zee had, zijn bij het eind van de Beeklaan een 
klein dijkje en een schutsluis aangelegd. En een stoomgemaal, dat 
bij hoog water het grachtenwater met de drollen omhoog zoog, 
zodat het achter het dijkje de weg naar zee kon vinden.

Bewoond
De schutsluis en het dijkje (aan de kant van onze buurt) zijn er nog. 
De nummers 41 en 43, met de geschulpte houten daklijst, worden 
ook nu weer bewoond. Vroeger woonden hier de machinisten van 
het stoomgemaal. In 1913 is het gemaal gaan werken op elektriciteit. 
De kolenloods en de schoorsteen zijn toen afgebroken en het 
stoomketelhuis ingekort. Dat ingekorte ketelhuis maakt nu deel uit 
van nummer 45. Oorspronkelijk was hier de machinekamer, nu is 
het verbouwd tot een prachtige woonplek. Op de begane grond 
kun je nog de buizen zien, waardoor het grachtenwater naar boven 
werd getransporteerd. Het complex kreeg een destijds voor 
overheidsgebouwen gebruikelijk en daarom niet bijzonder uiterlijk. 
Tegenwoordig waarderen we dit meer en noemen we deze stijl 
‘neorenaissance’. Typerend zijn de lichtkleurige banden in het 
metselwerk. De stenen daarvoor werden gebakken in een fabriekje 
vlakbij. Het gemaal is in 1970 buiten bedrijf gesteld. ■

De Boomgaard wijdt een korte serie aan de bouw 

van onze buurt. In dit derde artikel gaat het over het 

Verversingskanaal en het daaraan gebouwde stoom-

gemaal. De voorgaande artikelen beschreven het 

landschap dat hier oorspronkelijk lag én de bouw 

van de buurt.

Gemaal
Kent u het gebiedje langs het Verversingskanaal, naast de torenf at 
aan de Beeklaan en achter de Houtrustkerk? Achter die kerk ligt, 
enigszins verscholen, een klein complex huizen. Het complex ligt 
wat dieper dan de Beeklaan en loopt over in de sluis van het kanaal. 
Het geheel is goed te zien vanaf de brug aan de Groot Hertoginne-
laan. Vroeger was hier een gemaal. Tegenwoordig hebben de 
panden een woonbestemming. 

Kanaal
Het Verversingskanaal is in 1888 geopend. Het is gegraven met 
schop, paard en wagen. Het kanaal had tot taak om het vuile 
Haagse grachtenwater in zee te lozen. Het is nu moeilijk voor 
te stellen, maar het wonen aan een Haagse gracht was tot ver in 
de 19e eeuw geen lolletje. Vóór de huizen liepen tamelijk diepe 
slootjes die het regenwater, maar ook het huisvuil, de plas en de 
poep op de gracht moesten lozen. Zo hier en daar waren deze 
afgedekt met planken. In de zomer stonk het vreselijk. En het 
grachtenwater zat natuurlijk vol met schadelijke bacteriën. 
Desalniettemin is het ook voor de afwas gebruikt. Veel zieken en 
doden waren het gevolg. Den Haag heeft halverwege de 19e eeuw 
nog te maken gehad met cholera-epidemieën. Veel grachten zijn 
daarom gedempt. De Singel van grachten rond het Den Haag van 
die tijd is echter behouden. Deze is gespuid met schoon water uit 
het Westland. Het vuile water kon dan via het kanaal op zee worden 
geloosd. Dat is niet zonder problemen gegaan. In zee bij Duindorp 
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