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Voorwoord
Voor sommigen zal de foto op de voorpagina niet duidelijk zijn. Vorige keer
hebben we in de Boomgaard een bericht
opgenomen dat de Gemeente ging beginnen met het reinigen van vervuilde grond.
Het betreft verontreiniging veroorzaakt
door een vroegere wasserij/stomerij op de
hoek Thomsonlaan/Wilgstraat. Hoe dat
precies in z’n werk zal gaan, zullen we nu
niet herhalen. Er is nogal wat overlast
(geweest) en sommige buurtbewoners
waren onaangenaam verrast (in dit geval
in de Berkstraat) omdat zij niet weten wat

er aan de hand is. Weer een argument
om uw wijkblad met aandacht te lezen
(en een tijdje te bewaren)!
We proberen u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van allerlei activiteiten
in en rond de Bomenbuurt. Ook is het
raadzaam met enige regelmaat onze
website (www.bomenbuurtdenhaag.nl) te
bezoeken, want daar kunnen we echt
actueel zijn.
De zomermaanden zijn aangebroken;
de volgende Boomgaard verschijnt begin
september. De redactie wenst u een
mooie zomer toe!
Tonny van Dijk

VakantieOproep:
sluiting
Een doener
kantoor SBOB gezocht!
Het kantoor van Bewonersorganisatie
Bomenbuurt is gesloten van
11 augustus t/m 1 september 2008.
Wij wensen u een fijne vakantie toe!

Bestuur zoekt uitbreiding!
We denken vooral aan iemand, die van
aanpakken weet. We vergaderen éénmaal
in de maand, maar ieder bestuurslid heeft
zo z’n eigen taken. Contact met werkgroepen, buurtbewoners jong en oud, winkeliers, het stadsdeelkantoor, de organisatie
van een wijkwandeling, of andere buurtactiviteiten…
Laat het niet altijd aan anderen over; dus
meld u aan! info@bomenbuurtdenhaag.nl
of telefoon 346 56 23.
De Boomgaard – juli 2008
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Bomenspiegel
Hoe goed zijn we eigenlijk ingeburgerd
in onze eigen buurt? Hoe goed kennen
we elkaar en de buurt waarin we wonen?
Ik hou ervan om af en toe naar cijferlijstjes en kaarten te kijken. Je haalt
daar soms verrassende zaken uit. Dat
heb ik de afgelopen dagen ook eens
gedaan met de cijfers die de gemeente
op de website publiceert.
Wat blijkt? De Bomenbuurt levert goedbeschouwd helemaal geen verrassingen
op. Het is een gemiddelde buurt. Hoewel,
helemaal waar is dat ook weer niet. Want
het begint natuurlijk met de vraag: wat is
eigenlijk de Bomenbuurt? En daar lopen
de meningen al direct uiteen. De gemeente begrenst de buurt langs de Laan van
Meerdervoort, Beeklaan, Houtrustweg,
Sportlaan, Fahrenheitstraat, Hanenburglaan en Valkenboskade. De sbob heeft in
haar statuten een andere en veel eenvoudiger begrenzing vastgesteld: Laan van
Meerdervoort, Beeklaan, Houtrustweg,
Segbroeklaan en Goudenregenstraat. Dat
betekent in de praktijk dat de flats aan de
Sportlaan afvallen, maar dat de buurt tussen Valkenboskade en Goudenregenstraat,
inclusief de flats aan de Hanenburglaan/
Segbroeklaan, het geluk heeft bij de
Bomenbuurt te horen. De aangrenzende
bewoners- en wijkorganisaties denken er
net zo over en hanteren dezelfde grenzen.
De gemeente staat alleen in haar opvatting
4
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van de buurtindeling. Dat is misschien
ook wel symbolisch voor de verhouding
tussen gemeente en bewoners: we hebben het over dezelfde dingen, maar we
bedoelen soms net iets anders. Laten we
afspreken dat we in het vervolg, als we het
over de Bomenbuurt hebben, de sbobbegrenzing bedoelen.
Dat brengt ons op de cijfers, want die
andere indeling heeft ook gevolgen voor
bijvoorbeeld het aantal inwoners van de
buurt. Volgens de gemeente woonden er
op 1 januari 2007 5.549 mensen in de gemeentelijke Bomenbuurt. Maar als we de
echte grenzen volgen, woonden er 6.964
mensen in de Bomenbuurt. Dat is een
kwart meer! En wat zijn dat voor mensen?
Het zijn mensen die het in het algemeen
naar hun zin hebben, want, vergeleken
met de omringende buurten, verhuizen de
Bomenbuurters niet vaak. Om te beginnen is zo’n tien procent van de mensen
op het huidige adres geboren en getogen.
We horen bij de buurten met de meest
honkvaste bewoners. Dat brengt met zich
mee dat de buurt langzaam maar zeker
veroudert. Nadat in het begin van de jaren
90 van de vorige eeuw veel jonge gezinnen
in de buurt zijn komen wonen, is het een
tijdje rustig geworden en inmiddels lopen
de dertigers van toen tegen de vijftig. Hun
kinderen zijn nu tieners of twintigers en
beginnen de buurt te verlaten. Toch is de
buurt nog interessant genoeg voor nieuwkomers. Omdat het een prettige buurt

is natuurlijk en waarschijnlijk omdat de
huizen relatief betaalbaar zijn. Zo woont
ruim 40 procent van de inwoners van de
Bomenbuurt hier pas sinds 2000 of korter.
Dat lijkt veel, maar daarmee zitten we, in
vergelijking met de omringende buurten
toch nog aan de onderkant van het percentage nieuwe bewoners. De voorspellingen voor de komende 15 jaar laten zien
dat er voorlopig niet veel gaat veranderen
in dat beeld.
De buurt telt 3085 woningen (3675 als we
de sbob-grenzen aanhouden), waarvan
ongeveer 65% een koopwoning is en 35%
wordt gehuurd. Het zijn vooral portiekwoningen uit de jaren 20 van de vorige
eeuw. Voor de gemeentelijke belastingontvanger zijn die woningen gemiddeld
ongeveer 187.000 euro waard en dat is te
betalen, met een gemiddeld besteedbaar
inkomen per huishouden van 27.600 euro.
We zijn niet rijk en we zijn niet arm. Het
grootste deel van de buurt valt in de lage
en vooral de middeninkomens.
Is het nu veilig wonen in de Bomenbuurt?
Tja, dat is maar hoe je het bekijkt. De cijfers zeggen dat we in de middenmoot zitten, maar de cijfers geven alleen het aantal
aangiften weer. Er zit wel een gunstige lijn
in dat aantal: het gaat namelijk omlaag.

een buurt als de onze, omdat ze horen bij
een winkelgebied: winkel- en bedrijfsdiefstallen en zakkenrollerij. Tegenover het
grote gemak van winkels in de buurt staat
dat die delicten wat meer voorkomen.
Misschien kun je beroving op straat en
diefstal uit auto ook nog wel in verband
brengen met shoppers en inkopen die in
auto’s liggen. Maar eigenlijk is het over
het geheel genomen erg rustig, zeker buiten de Fahrenheitstraat en Thomsonlaan.
Woninginbraak en diefstal van auto’s,
scooters en fietsen komen bij ons niet veel
voor, in vergelijking met andere buurten.
En de positieve boodschap blijft: het
wordt steeds veiliger in de Bomenbuurt!
Kortom: de Bomenbuurt is een buurt
zonder extremen. Een prettige buurt waar
mensen graag wonen en blijven wonen.
Dat is natuurlijk geen verrassing, want
die buurt komt niet uit de lucht vallen,
die buurt maken we zelf en dat doen we
blijkbaar niet slecht. Dat wisten we al,
maar het is toch aardig om dat ook in de
cijfers terug te zien. En ik zeg het nog
maar eens: het wordt steeds beter! Als u
het wilt, natuurlijk.
Als u de cijfers zelf wel eens wilt zien, dan
kunt u die vinden op de gemeentelijke
website: http://denhaag.buurtmonitor.nl
Johan van Arragon – Voorzitter sbob

Diefstal uit auto’s en diefstal van fietsen
vormen de hoofdmoot. Daarna komen
een paar misdrijven die typerend zijn voor
De Boomgaard – juli 2008
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In memoriam

Jan van der Voort,
onze wijkagent

Snoeien en kappen van
bomen in de achtertuinen

Op 10 mei jl. overleed onverwacht Jan van
der Voort, 51 jaar oud.
Hij had een lange staat van dienst bij de
politie: 25 jaar geleden begon hij in
Scheveningen. Het grootste deel van zijn
loopbaan is hij binnen het gebied van
bureau Segbroek werkzaam geweest: eerst
aan het inmiddels opgeheven bureau Laan
van Poot, later aan de – ook inmiddels
opgeheven – post aan de Archimedesstraat en tot zijn dood aan de nieuwe
vestiging aan de Fahrenheitstraat. Voordat
hij bij ons wijkagent werd in september
2006, was hij meer dan 7 jaar actief als

Sinds de laatste Boomgaard, waarin geschreven werd over een boom in één van
de tuinen van de Acaciastraat die al gekapt
was vóór de uitspraak in een gerechtelijke
procedure, heeft de redactie verschillende
reacties gehad. Eerst een reactie over de
voorgeschiedenis van het kappen van deze
boom, vervolgens van de eerste schrijfster
de mededeling dat de rechter heeft geoordeeld dat het kappen niet had gemogen en
daarna weer een bericht over de rigoureuze
snoei van een esdoorn in een achtertuin in
de Cypresstraat.

Bomenbuurt
mailer
Wilt u op de hoogte gehouden worden
van ontwikkelingen in de wijk, zoals het
herbestraten, het aanvragen van bijv.
kap- en bouwvergunningen en wanneer er
bewonersvergaderingen worden gehouden? Dan kunt u zich opgeven als Bomenbuurtmailer. Zodra er nieuwtjes bekend
zijn, zullen zij aan u worden doorgemaild.
U kunt zich opgeven door een e-mail te
sturen naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl
onder vermelding van: bomenbuurtmailer.
8
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wijkagent in de Bloemenbuurt. Onze
bewonersorganisatie heeft goed en plezierig met hem samengewerkt.
Jan was getrouwd en had 2 dochters van
17 en 18 jaar. Ons medeleven gaat dan ook
uit naar zijn nabestaanden en collega’s.

-- < Persbericht > -------------

Houtrustconcert met
Messiaen en Bach
Bent u geïnteresseerd in
Messiaen en Bach? Noteert u
dan alvast zondag 28 september in uw agenda. Op die
datum geeft Marieke Stoel
van 12.00 tot 12.30 uur een
orgelconcert in de Houtrustkerk (Beeklaan 535). Op
het programma staan zowel
bekende als onbekende composities als ‘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.

Het grote verschil van inzicht zit ’m natuurlijk in het hebben van een boom in je eigen
tuin of dat je als (achter)buur of vanaf de
1e en 2e etage naar een boom kijkt. Voor
beide standpunten kan de redactie begrip
opbrengen, maar dat wil niet zeggen dat
wij De Boomgaard daarom een platform
willen laten worden voor ruzies over het
kappen en snoeien van bomen in achtertuinen, hoezeer wij het ook betreuren als er
groen verdwijnt.

In alle verhalen klinkt boosheid door:
verschillend soort boosheid. Bij de één over
het verlies van zon in je tuin of over irritatie
van zwiepende takken, over de last van
luizen en kleefvocht en over de rommel van
dode takken en bladeren. Bij de ander over
het verloren groene uitzicht, over de ontstane lelijkheid van gesnoeide bomen en over
het jarenlang geworteld zijn van bomen die
zomaar even teniet wordt gedaan.

–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––

Vereniging van Eigenaren activeren?
Als u informatie wilt over het functioneren van een Vereniging
van Eigenaren, dan is er nu de website van de VvE-balie van de
Gemeente. Erg nuttig voor iedereen, die een appartement bezit
of een portiek deelt met buren. Zie: www.onderhoudmetjeburen.nl

De Boomgaard – juli 2008
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Noordwestelijke Hoofdroute
(nwh). Manifest 2008:
erop en eronder!
Sinds de oprichting van het platform nwh
in 1998 hebben de deelnemende bewonersorganisaties en de Algemene Vereniging van Natuurbescherming (AVN) moeten constateren dat de problematiek van
de nwh door de Gemeente schromelijk
wordt onderschat. Vanaf 1998 heeft het
platform nwh een dringend beroep gedaan, uit te gaan van een integrale aanpak
van het hele traject tussen Kijkduin en
Hubertusviaduct, waarbij uitgangspunten
en randvoorwaarden eerst moeten worden
vastgesteld.
In 1998 is in een studie uitgezocht welke
mogelijkheden er waren om op de nwh
een goede doorstroming van het verkeer
te garanderen in het jaar 2010. De conclusie in het eindrapport luidde (letterlijke
citaten): met de huidige verkeersruimte
is er nagenoeg geen ‘winst’ aan extra
capaciteit te behalen. De Gemeente zat
dus met een probleem. Maar ondanks
een afspraak in 2001, tussen Gemeente en
platform, om gezamenlijk uitgangspunten
en randvoorwaarden vast te stellen voor
een integrale planontwikkeling, is dit
niet gebeurd. Wel werd het platform dat
jaar geconfronteerd met vijf afzonderlijke
deelplannen. In 2001 heeft het platform
10
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nwh zijn zienswijze kenbaar gemaakt. In
2002 kwam de Gemeente met conceptPlannen van Aanpak voor twee van de vijf
deelplannen (Sportlaan en Segbroeklaan),
waarbij er weer geen sprake was van een
integrale aanpak. In 2005 is ook nog eens
een zgn. quick-scan studie tunnel Sportlaan uitgevoerd.

van de wethouder Verkeer, maar ook op
die van de stad én op de agenda van de
gemeenteraad. Iedereen moet inzicht
kunnen krijgen in aard en omvang van de
gevolgen van al deze ingrepen. Wij vragen
dus om een goed en visionair plan, een afgewogen en helder besluitvormingsproces,
en een zinnig ‘tussentijds beheer’, waarbij
niet langer al het stadsverkeer naar de
nwh wordt gestuurd. Kortom: wij vragen
om een plan dat de leefbaarheid verbetert,
zowel wat betreft de ‘schoonheid’ van de
route als veiligheid, stof, stank en lawaai.
•

Het argument van de opeenvolgende wethouders tegen een integrale studie was dat
er geen zicht was op de financiering van
de uitvoering van de benodigde werken!
Het argument van het platform is juist: als
er een goed uitgewerkt integraal plan op
de plank ligt is er wel zicht op financiering van de nwh.
Het gaat bij de nwh niet om een half
metertje asfalt erbij, maar om een transformatie van de totale strook woon- en
groengebied tussen Kijkduin en Hubertustunnel. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor alles wat langs de NWH ligt!
Hoeveel heeft Den Haag over voor het
leefbaar houden van dit stuk van de stad?
Aan weerszijden van de nwh liggen alleen
al meer dan 2500 woningen!.
Deze operatie is groot en ingrijpend
en hoort niet alleen thuis op de agenda

 e eerste stap op weg naar zo’n plan
D
is de erkenning, dat de uiteindelijke
oplossing bestaat uit een (grotendeels)
ondertunnelde nwh, naast een nwh
als wijkontsluitingsweg op straatniveau. Alleen zó kan het ruimtebeslag
in evenwicht worden gebracht met de
kwaliteit van het doorkruiste gebied
en met de leefbaarheid in de woon- en
werkomgeving langs de nwh.

•

 ervolgens dient te worden uitgezocht
V
op welke plaatsen verbindingen moeten worden gemaakt tussen nwh ìn de
tunnel en nwh op straatniveau. Daarvoor moet men een gedegen studie
maken naar de verkeersstromen: ‘wie
wil van waar naar waar?’
• Op basis van zo’n studie kunnen optimale locaties worden vastgesteld voor
verbindingen tussen de tunnel nwh en
de nwh op straatniveau. Op basis daarvan kan met ALLURE een gefaseerd plan
van uitvoering voor een nwh worden
opgesteld.
In 2007 heeft het platform na drie bijeenkomsten met bewoners van de betrokken
wijken een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de nwh. Deze nota is in juni
2007 aan wethouder Smit aangeboden.
Ondanks twee schriftelijke verzoeken van
het platform nwh om een inhoudelijke
reactie, heeft de wethouder daaraan tot op
heden nog geen gevolg gegeven.
Platform Noord Westelijke Hoofdroute

Spreekt dit onderwerp u aan?
Vraagt u zich ook af hoe we invloed kunnen uitoefenen op onze directe woonomgeving? In verband met mogelijke ontwikkelingen rond de NoordWestelijke Hoofdroute wil het bestuur de Werkgroep Verkeer & Veiligheid versterken met mensen, die
zich daadwerkelijk willen inzetten voor een gezond leefklimaat rond de nwh.
Wie belangstelling heeft, wordt van harte gevraagd zich te melden bij:
info@bomenbuurtdenhaag.nl, of te bellen naar: 346 56 23.
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Bericht van de werkgroep Verkeer en Veiligheid

Wie weet raad met de
Fahrenheitstraat? Deel II
Tot onze vreugde hebben 12 mensen gereageerd op het stuk in de vorige Boomgaard. Hier volgt een samenvatting van de
reacties.
Op het idee om de uitstallingen weg te
halen en de stoep te versmallen werd bijna
niet positief gereageerd. Men wil wel
meer loopruimte. Er wordt gevreesd voor
sneller rijdende auto’s bij een bredere
weg, dus minder veiligheid voor fietsers
en overstekers. De Fahrenheitstraat is
in de eerste plaats een winkelstraat en
geen verkeersweg. Dus moeten fietsers en
voetgangers voorrang krijgen boven het
autoverkeer. Bijna iedereen opperde om er
éénrichtingverkeer van te maken en een 30
km zone. Ook ligt er een voorstel om aan
één kant schuin te parkeren, dan kan er
aan de andere kant gelost worden.
Sommigen willen éénrichtingverkeer vanaf de Thomsonlaan naar de Segbroeklaan
en, andersom, van de Thomsonlaan naar
de Laan van Meerdervoort. Dit is geen
optie. De eerste hulp van het Rode Kruis

12
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De Bavinckschool
potten. Kortom: veel tevreden gezichten,
ook na afloop bij het tellen van de inkomsten. Een bruto bedrag van € 1500,- is niet
niks. De school kan dit, na aftrek van de
kosten, o.a. goed besteden aan software
voor de nieuwe digitale schoolborden en
ook voor peuterspeelzaal ‘het Parapluutje’
is een deel van het bedrag een welkome
aanvulling.

moet te bereiken zijn, dus alleen éénrichting vanaf de Laan van Meerdervoort zou
mogelijk zijn.
De Thomsonlaan is niet berekend op
vrachtverkeer. Als er geen auto’s in de
laad- en losvakken zouden staan dan konden de vrachtauto’s daar terecht. Dat is nu
vaak niet het geval. De parkeerchaos bij
AH zou ook aangepakt moeten worden.
Tot zover de reacties.
Op de jaarvergadering is de Fahrenheitstraat ook aan de orde gekomen en
Rob Krahmer zei namens de winkeliersvereniging dat ze al met ideeën voor de
Fahrenheitstraat bezig zijn. Ook hoorden
wij dat er op het stadsdeelkantoor nagedacht wordt over een ‘oplossing’ voor het
probleemgebied Fahrenheitstraat. Wij
houden dit in de gaten en proberen een
gesprek te krijgen met de mensen die
hierover gaan. Als wij meer weten, leest u
dit in de volgende Boomgaard. Tot dan…
wees voorzichtig.
Els Enderman

Energy Survival
Midden in de Haagse Bomenbuurt, aan de
Acaciastraat 141, staat de Bavinckschool.
Een markant gebouw uit 1922, waar een
school in huist die met haar tijd mee gaat.
Dankzij een enthousiast team, betrokken
ouders en gezellige kinderen straalt de
school als nooit te voren.
Zeer recente methodes, Kunstmagneetlessen (dans, muziek en theater) en werken
met Meervoudige Intelligentie structuren,
zorgen voor een lesstijl die aansluit op
haar populatie!

Fancy Fair
De Bavinckschool kan terugblikken op
een goed georganiseerde, geslaagde en
vooral gezellige Fancy Fair. Het weer
werkte voor 80% mee (een bui luidde iets
voor de geplande tijd het einde in). Er
werd driftig schat gegraven en huizenhoog gesprongen op het springkussen.
Anderen leefden zich op kunstzinnige
wijze uit met het beschilderen van bloem-

Groep 8 deed op 19 mei mee aan de voorronde van het KRO-programma ‘Energy
Survival’, een programma dat kinderen
meer bewust moet maken van verstandig omgaan met energie. De voorronde,
georganiseerd door de Haagse dienst voor
Milieu en Educatie, werd gehouden op
het Spuiplein en in het Gemeentehuis.
Presentatie lag in handen van TV West
coryfee Agnes Kamstra. Via verschillende
onderdelen kon de groep punten verdienen, zoals het maken en zingen van een
rap, het houden van een Dance Battle en
het voeren van een debat over het Haagse
milieu met wethouder P. Smit. Op verschillende onderdelen werd goed tot zeer
goed gepresteerd, maar het totale aantal
punten was uiteindelijk niet genoeg om
door te mogen naar de regionale finale in
Dordrecht. Volgend jaar dan maar weer
beter!
Jan van Marle
De Boomgaard – juli 2008
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Winkelgebied binnen ieders bereik
Koemans Snacks biedt (gratis) vervoer aan mensen die
(tijdelijk of langdurig) minder valide zijn, om te komen
winkelen in de Fahrenheitstraat en/of Thomsonlaan.
De speciale ‘golfkar’ rijdt van maandag tot en met
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor een ritje moet u
bellen: 06-12044006. Ook bij de verzorgingshuizen
Eykenburg, Dreeshuis en Groothertoginneduin komt de
kar op verzoek langs (vraag naar de vertrektijden bij de
receptie). Een rollator kan zonder moeite mee.
Wilt u als vrijwilliger passagiers halen en brengen:
bel naar 06–20610656 en vraag naar Nico Koemans.

Interview met
Nico Koemans
Een opmerkelijk initiatief van een winkelier in de Fahrenheitstraat. Eén van onze
redacteuren sprak hem in zijn kantoor
achter de zaak.

Waarom deze actie?
“Twee redenen; nee drie. Het viel me op
dat ik sommige mensen na het overlijden
van hun partner niet meer terug zag in
de zaak. Ze zagen er tegenop om alleen
te komen; durfden dan vaak niet alleen
een stuk te lopen. Ook merkte ik dat veel
mensen soms te lang moesten wachten tot
ze door bijv. een taxi-bus werden opgehaald… of mensen die tijdelijk hulp met
vervoer konden gebruiken. Soms bracht
ik ze met mijn eigen auto thuis, maar dat
16
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kan ik niet altijd doen. Zo kwam ik op het
idee voor regelmatig vervoer te zorgen en
kocht zelf deze ‘golfkar’. Hij rijdt trouwens ‘elektrisch’, want ik ben voorstander
van duurzaam ondernemen.

Wil het lukken?
“Nou het valt me eigenlijk tegen. Sommige voelen zich gestigmatiseerd, omdat
ze denken dat het alleen voor ouderen
bedoeld is. En als je je niet oud voelt, ga
je dus niet in die kar zitten. Terwijl het
er mij om gaat dat jong en oud die hulp
nodig hebben en naar buiten willen, hier
in de straat kunnen komen”.

Mensen zullen denken dat ze wat
moeten gebruiken op het terras!?!
“Je hoeft niet bij mij op het terras te gaan
zitten, als je dat niet wilt. Natuurlijk vind
ik het fijn als mijn terras goed gevuld

is, laat ik eerlijk zijn. Maar het geeft mij
minstens even veel plezier om mijn sociale
kant te laten zien. Ik heb een hekel aan
materialisten. Ik wil graag een goede boterham verdienen, en dat doe ik ook, maar
niet alleen dat. Het leven bestaat uit meer
dingen dan alleen geld”.

Wordt dit een nieuwe concurrent
van het Openbaar Vervoer?
“Ik heb van niemand iets gehoord. De betaalde vervoerders weten dat ik dit doe om
de mensen zonodig te helpen. Die gaan
dan echt niet moeilijk doen. Overigens
kunnen we nog vrijwilligers gebruiken,
laat ze vooral bellen”.
Het kostte nogal wat tijd om u te kunnen
spreken. U schijnt een druk man te zijn.
“Ik houd me inderdaad met veel dingen
bezig! Datzelfde gevoel van betrokkenheid bij de buurt voel ik ook bij de
horecabranche. Ik ben als bestuurslid van
de Koninklijke Horeca Nederland verantwoordelijk voor de activiteiten binnen het
horeca-onderwijs. Het is voor ons ondernemers belangrijk dat het personeel een
goede training krijgt, op allerlei gebied.
Verder probeer ik met mensen in de horeca allerlei evenementen te organiseren, die
het imago van onze branche waarborgen
en zonodig verbeteren. Naast het werk in
de zaak en de acitiviteiten voor de buurt,
probeer ik maatschappelijk actief te zijn.
Ik voel me daar prima bij”.

Feestweekend
in de
Acaciastraat
zaterdag 5 juli 2008
‘Oosterse middag’ in de Speeltuin
• A l-Fakik Oosters theater met verhalen
uit duizend-en-één-nacht
• Buikdansworkshop voor jong en oud
•O
 osterse Theetuin Met een ruim
assortiment thee, zelfgebakken cakes
en quiches van over de hele wereld
•M
 aak samen een Oosterse Stad
knutselen met Roos en Nina
voor kinderen en volwassenen
van 14.30 tot 17.30 uur
in de speeltuin bij de Bibliotheek
Bomenbuurt in de Acaciastraat
toegang gratis

zondag 6 juli
Straatspeeldag
meer informatie:
Buurtcomité Acaciastraat
Yda Bakker
telefoon 345 30 90
De Boomgaard – juli 2008
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Speeltuin Acaciastraat:
de klimtoren kan blijven!
Maandenlang was het onzeker of de klimtoren in de speeltuin van de bibliotheek
kon blijven staan, want volgens de (Europese) normen was er nèt onvoldoende
afstand tot de fietsenstalling. Die afstand
is nodig om de kans op letsel bij vallen
klein te houden.
De Gemeente wilde de klimtoren daarom
vervangen door een lager speeltoestel, wat
zonde zou zijn, want hij is pas 10 jaar oud.
Op woensdag 21 mei kwamen de leverancier, Gemeente, keuringsinstantie en
buurtcomité bij elkaar in de speeltuin om
ter plekke oplossingen te bedenken. Het
weer werkte ook mee en één uur later was
het duidelijk: hij kan veiliger met enkele

Buurtgenote
uitgelicht
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portfolio met nieuw en apart werk te vullen. In ieder geval is de groep van 12 tot
19 jaar nog niet vol, maar ook jongere
kinderen zijn welkom.
Wilt u meer informatie:
Marieke Vogel
Sleedoornstraat 39
telefoon 06 523 478 08

Fietsenstallingen

Tekenlessen!

Heeft u of uw kinderen het gevoel dat
op school eigenlijk te weinig tijd voor
tekenen wordt ingeruimd? Marieke Vogel
woont al bijna twee jaar in de Bomen18

eenvoudige aanpassingen. De beloning
voor allen: een kopje koffie van de bibliotheek bij de picknicktafel en een tevreden
buurt!
Diederik Weve,
namens Buurtcomité Acaciastraat

gegeven. Eerst wordt de speciale techniek
uitgelegd en dan kunnen de kinderen
anderhalf uur aan de gang. Ook door de
aanwezigheid van anderen met dezelfde
belangstelling, wordt hun creativiteit elke
keer weer enorm gestimuleerd.
En voor middelbare scholieren die tekenen in hun eindexamenpakket hebben, is
het een goede kans met extra oefenvormen
en technieken in aanraking te komen.
Het is vooral een uitgelezen kans voor
toekomstige studenten aan een Academie
voor Beeldende Kunst om zo de vereiste

buurt en geeft tekenles aan kinderen
tussen 8 en 12 jaar. Naast haar tekenles
op school geeft ze thuis op bijzonder
gezellige wijze les aan groepen kinderen
die graag (nog) meer willen tekenen en
andere materialen en technieken willen
leren kennen.
Ze krijgen per les een opdracht: het onderwerp en het materiaal zijn per les een

Bijna een jaar geleden ben ik begonnen
met een website waarmee bewoners van
Den Haag alle fietsenstallingen moeten
kunnen vinden. Deze website
www.stallingdenhaag.nl is nu gereed!

•

De doelstellingen van de website zijn:
1 Tonen van het stallingaanbod per wijk
2 Tonen van de stallingbehoefte per wijk
3	Stimuleren van het realiseren van extra
buurtstallingen

De komende maanden wil ik de website
uitbreiden met een kenniscentrum voor
stallingeigenaren (met name potentiële
eigenaren/beheerders). Het is natuurlijk
duidelijk dat de Gemeente een belangrijke rol moet spelen bij het realiseren van
buurtstallingen, maar dat schiet niet echt
op (is mijn ervaring). Met deze website
kunnen bewoners een duidelijker stem
laten horen richting Gemeente.

Op de website kunt u vinden:
• Een lijst met alle buurtstallingen met
relevante gegevens
• Een kaart van Den Haag om snel alle
buurtstallingen te vinden (incl. de stallingen van Biesieklette etc.)

 en wachtlijstformulier: bewoners
E
vullen een elektronisch formulier in
waarmee de stallingbehoefte duidelijk
wordt. Ik stuur de resultaten naar uw
bewonersorganisatie en de Gemeente.

Diederik Weve
De Boomgaard – juli 2008
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Op ons verzoek om kopij reageerde ook een buurtbewoner die naar Brussel gaat verhuizen.
Dat vinden wij jammer, want hij zou een leuke columnist zijn geweest. Hieronder volgt zijn bijdrage:

Onze Straat Voorop
in de Berberisstraat

Randstadrail lijn 3:
geen busbaan…

Met het project Onze Straat Voorop
ondersteunt stichting Boog bewoners met
het schoonmaken van hun eigen straat.
Na het schoonmaken fleuren de bewoners
ook de straat op met mooie planten en
bloemen.

Voor mijn voordeur, midden op de Laan
van Meerdervoort staan dikke masten
die de trambovenleidingen dragen. Om
de komst van de nieuwe trams op lijn 3
in te luiden werden deze versterkt met
stalen scheerlijnen die in een hoek van
60 graden zijn verankerd in de middenas
van het wegdek. Die groene masten vallen
nu nooit meer om! Een nadeel is er ook.
Voertuigen die ter plekke keren, maar ook
slechtziende voetgangers lopen – vooral
’s nachts – het risico deze staaldraden te
raken. Dat leverde al zeker één keer fikse
schade en dito leed op. Maar helaas. Het
voorval leidde niet tot een beter inzicht
bij de verkeerskundigen. Ook niet bij de
beloofde ‘eindoplevering’ van de tramroute.
(Ook het ontbrekende bomenrijtje aan
de oneven zijde, juist tegenover de Rabobank, werd om onbegrijpelijke redenen niet aangevuld. Er is plek voor vijf
bomen! De aanplant staat hier sinds het
verplaatsen van de tramhalte niet meer ín
de weg, maar lángs de weg, veilig in de
parkeerhaven. Onze Bomenbuurt heeft
helaas meer straten met mooie boomnamen, dan straten met mooie bomen.)

Op zaterdag 19 april was het gelukkig mooi weer, zodat het een geslaagde
schoonmaak- en plantdag is geworden.
De mannen van Buurt Beheer Maatschappij Scheveningen boden de helpende
hand met de werkzaamheden.
Om 11.00 uur begonnen we met het aanbellen bij bewoners. Uiteindelijk hebben
16 mensen meegewerkt om boomcirkels
en geveltuintjes te voorzien van planten.
Verder is er onkruid verwijderd en er is
geveegd. Er komen op zo’n dag heel wat
contacten tot stand tussen de bewoners.
Een aardige bewoner had heerlijke thee en
koffie gemaakt, zodat wij onder het genot
hiervan hebben gesproken over wat mensen nog meer zouden kunnen doen in de
Berberisstraat en omgeving. Hier kwam
onder andere de fietsproblematiek in de
straat ter sprake.
Manijeh Tafakkori,
Stichting BOOG
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-- < Persbericht > -------------

Tennis eens proberen?
Kom langs!
De woensdagavond bij de
Haagse Tennisvereniging
Hanenburg in de Bosjes van
Pex (Daal en Bergselaan 3)
staat volledig in het teken
van gezelligheid en kennismaking in combinatie met
tennis op allerlei niveaus.
Voor informatie kunt u
kijken op www.hanenburg.com.
Vragen kunt u stellen via
e-mail: achanenburg@live.nl.

Eén van de staaldraden is door een onbekende buur omhuld met een buis en met
reflecterend rood plakband. Dat staat niet

mooi, maar ’t helpt wel. Wie redeneert ‘U
mag hier niet keren, want het is een busbaan’, die let niet op het feitelijke gedrag
van de vele automobilisten, die slaat overstekende voetgangers en fietsers over, die
vergeet dat het opschrift BUS niet alleen
feitelijk onjuist is omdat er een TRAM
rijdt, maar ook omdat er eigenlijk geen
BUS op de weg gekalkt staat, maar slechts
BU. De S is al jaren zoek. Een overijverige verbalisant van Bureau Segbroek die
zwaaide met zijn bonnenboekje omdat
een automobilist hier keerde, moest voor
de verkeersrechter zijn ongelijk bekennen.
Onnodig gestalk met bonnen. De overstekende burger (dat was ik) kreeg met een
glimlach zijn boete terug. Het kostte me
een vrije ochtend in het Paleis van Justitie.
Maar ik snapte beter hoe uniformdragers
menen dat de wereld werkt. En ik kreeg
een beter zicht op de handhavingsprioriteiten van Bureau Segbroek. De oplossing heb ik ook: als we nu allemaal onze
bekeuringen met een plakbandje vastpinnen aan die gevaarlijke scheerlijn, dan is
het oversteekgevaar voorgoed geweken.
Wel goed opletten als tram 3 in de buurt
komt. Want die heeft niet alleen voorrang,
die neemt het ook.
Rein van Gisteren
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Koninginnedag
Feest voor de kleine zakenmensjes! Ondanks het beetje regenachtige weer was de
Thomsonlaan (van Valkenboskade tot Thomsonplein) weer bevolkt met vioolspelers,
blokfluiters en andere muziekmakers. Ook een talentvolle drummer speelde heel goed
mee. Overal reeksen video’s, poppen, puzzels, teletubbies, knuffelbeesten, boeken, cdtjes, frutsels en kleren waar kinderen te groot voor waren geworden. Ik zag een enkele
min of meer beroepsverkoper, maar grotendeels toch de kleine verkopertjes waarvoor
de markt tenslotte bedoeld is. En ondanks de wind en af en toe een buitje waren er vrij
veel mensen en kinderen op de been om te zien of er een koopje te halen was.

Nieuw
in de
buurt

Van Domburg Textiel

Van Domburg Textiel is een ouderwetse
snuffelwinkel met een heel ruim assortiment. U kunt er terecht voor allerlei
stoffen, fournituren zoals garen, knoopjes en lintjes en ook voor wol. Elke week
ligt er weer iets anders in de winkel
want de eigenaren kopen op wat er op
dat moment te krijgen is.
U kent Van Domburg Textiel misschien
van de Haagse markt. Daar staat meneer
Peter van Domburg (bekend als ‘Peter van
de markt’) op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Hij is in het bedrijf van
zijn vader gerold en werkt al sinds zijn
jeugd mee op de Haagse markt.
Zijn vrouw Judith Jongejan beheert sinds
vorig jaar augustus het winkeltje op de
Thomsonlaan. Ze vertelt dat mensen altijd
verbaasd zijn dat er “zoveel in zo’n klein
hokje past”. Mensen komen vaak met een
bepaald idee naar de winkel en gaan met
iets heel anders de deur uit. Ze zien dan
hele andere leuke dingen voor heel weinig
geld. In de winkel worden namelijk de
marktprijzen gehanteerd. Bovendien is
het zo dat, hoe meer je koopt, hoe meer

korting je krijgt. Er komen ook veel scholen, ateliers of mensen die bruiloften of
feesten organiseren. Die slaan groot in en
hebben dan voor weinig geld heel origineel materiaal. Judith denkt graag met de
mensen mee!
Voor de familie Van Domburg is het hard
werken. Zij hebben drie kinderen en het
bedrijf. Judith werkt daarbij ook nog als
fotograaf. Maar ze doen het allemaal met
veel plezier en de zaak loopt goed. Misschien wordt het mogelijk om uit te breiden of iemand aan te nemen om te helpen
in de winkel. Maar die zal dan, net als Judith, precies moeten weten wat er allemaal
in de winkel ligt. En dat is nogal wat!
Van Domburg Textiel
Thomsonlaan 74a
cpastockjudith@wxs.nl
Openingstijden:
dinsdag, donderdag, zaterdag
van 10.00 – 17.00 uur

Kent u een winkel of bedrijfje dat nieuw is
in de Bomenbuurt?
Geef de naam of een stukje tekst aan ons door en wij kijken wat we in de Boomgaard
kunnen plaatsen. info@bomenbuurtdenhaag.nl
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Nieuw
in de
buurt

Casa Chocolata

Bij Casa Chocolata vindt u allerlei lekkers,
van bonbons tot Oudhollands snoepgoed
en diverse soorten losse thee. Bovendien
kunt u er ook terecht voor cadeaus die te
maken hebben met thee en chocolade
zoals theepotten, thee-eieren of originele bonbonschaaltjes.
Opvallend in de winkel zijn de boeketten die er klaar staan. Mooi opgemaakte
boeketten, niet met bloemen maar met
bonbons, thee of grote spekken. De eigenaresse, Michelle Verbaan, maakt ze zelf.
Net als de kraamcadeaus met babysokjes,
slabbetje en geboortechocolaatjes en
snoepjes in lichtblauw of roze.
Je kunt er ook iets aparts laten maken,
zoals een chocoladehart of een origineel
kerstpakket. Verder wordt het aanbod in
de winkel afgestemd op actuele thema’s
zoals vader- of moederdag of het EKvoetbal.
Michelle Verbaan komt uit de verpleging.
Ze wilde altijd al graag haar eigen winkel
hebben, maar wist niet goed wat voor
winkel. Toen ze kwam te werken in een
chocoladewinkel, wist ze het al snel: dit
was het! Ze ging op zoek naar een pand in
een leuke buurt, met mensen die wat over
hebben voor kwaliteit.
Ze kende de Bomenbuurt goed omdat
haar ouders hier wonen. De panden in de

buurt worden snel verhuurd, maar ze had
geluk dat ze dit pand toch kon betrekken. Behalve het regelen van de financiën
vielen de voorbereidingen erg mee. Het
vervangen van de oude markieskap was zo
gedaan. Vervolgens bleek dat je daar ook
een vergunning voor moet aanvragen…
Tja daar loop je als beginnend ondernemer
dan tegenaan. Gelukkig werd daar niet
moeilijk over gedaan en kon op 29 maart
de winkel feestelijk geopend worden.
Elke week heeft de winkel nieuwe aanbiedingen, meestal iets van chocolade. Ook
geeft Michelle regelmatig proefzakjes
thee mee of een lekker hartje in een zakje.
“Losse thee is veel smaakvoller dan thee
uit een zakje!” volgens Michelle. We zullen het eens proberen.
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het recht voor artikelen in te korten, te redigeren of te weigeren als naar de mening van de redactie het

26

De Boomgaard – juli 2008

artikel niet bijdraagt aan een goed leefklimaat in de Bomenbuurt.

16 oktober 2008: bewonersvergadering
Thema: wordt later bekendgemaakt
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a

Belangrijke telefoonnummers
112
0900 – 8844
424 13 11
353
346
353
365
363
346

57
95
30
06
53
56

00
43
00
00
00
23

Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
Politie (niet urgent)
Wijkagent Bomenbuurt
(spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Klachten Openbare Ruimte
Obstakeltelefoon
Wijkvereniging ‘De Kruin’
s.b.o.b. (uw bewonersorganisatie)

