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Dat hakt er in!
Ik bedoel de foto op de omslag, van Peter van Beek. Hij voelt zich erg betrokken bij de
sloop van een markante school en doet daarvan, op een bijzondere manier, verslag.
Bouwen, breken, verbouwen: veel van dit alles in deze Boomgaard. Via een korte
geschiedenis van onze buurt naar het heden, dan even pauze. Maar vervolgens het
verbouwen, om ook in de toekomst een comfortabel en mooi onderkomen te
hebben. Daar zult u ook in de volgende nummers over kunnen lezen, dus misschien
is het handig, om De Boomgaard te bewaren als u een compleet beeld wilt hebben.
Oh, deed u dat al?

in dit nummer
Het ontstaan
van de buurt 9

Over bewaren gesproken, dat brengt mij op uw reacties, naar aanleiding van het
nieuwe formaat en uiterlijk van ons buurtblad. Eén van u, die overigens ook enthousiast was, liet weten met een probleem te zitten: hoe moest dat nou voortaan in de
boekenkast?! Daar hebben wij ook geen oplossing voor, of we zouden een ‘jaarband’
moeten gaan uitbrengen. Dank aan de mensen die per mail, briefje en ook mondeling
hun mening hebben gegeven. Allemaal gunstige reacties. Het is voor ons, als redactie,
altijd leuk om wat te horen… en speciaal voor onze ontwerper, die hiermee, zoals men
zegt, haar ‘visitekaartje’ heeft afgegeven. Nu maar kijken of nr. 2 ook in de smaak valt.

Herinrichting van
het winkelgebied 14

Weet u wat? Of u met vakantie gaat, of niet: stuurt u ons uw commentaar op
een ansichtkaart. Het mag dus ook een kaart uit Den Haag zijn, maakt niet uit.
Ik verzamel uw kaarten en kom er in september op terug.

Het postadres is:
Redactie De Boomgaard
Acaciastraat 178A
2565 KH Den Haag
Namens de redactie wens
ik u mooie zomermaanden.

Sloop van de
Montessorischolen 20
Sluitingsdatum kopij
volgende Boomgaard:

20 augustus 2012
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 de SBOB
(Stichting Bewonersorganisatie 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.

Kopij aanleveren:
per e-mail: info@redactiedeboomgaard.nl
per post: Acaciastraat 178A, 2565 KH Den Haag
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VAN HET BESTUUR

Geen ping geen ring

BUURTGENOTEN UITGELICHT
door HANNAH SMEETS
Said the apple to the orange
Oh, I wanted you to come
close to me and kiss me

De financiële crisis heeft ook z'n voordelen. Rijk en
provincie hebben geen geld over voor de Inter
nationale Ring en dus gaat die voorlopig niet door.
“Geen ping, geen ring”, dat was een van de motto's van de
Bomenbuurt, twee jaar geleden. Het sloeg op de plannen van
de gemeente om de Segbroeklaan en de Sportlaan op te nemen
in een ringweg om de stad. ‘Ons’ deel van die ringweg heette eerst
de Noord-Westelijke Hoofdroute, werd later uitgebreid met de
Lozerlaan tot de ‘Internationale Ring West’ en het plan werd groter
en ambitieuzer.

Vinger aan de pols
Sinds 2010 praten wij mee over de plannen in een klankbordgroep
die de gemeente heeft ingesteld. Verlegging van de Sportlaan,
verbreding van de wegen, afsluiten van kruispunten, snelheid naar
70 kilometer, tunnels, viaducten, van alles is daar voorbij gekomen.
Maar nu zijn die plannen dus voorlopig in de ijskast opgeborgen.
Dat betekent niet dat er helemaal niets gaat gebeuren langs
Sportlaan en Segbroeklaan, het is alleen nog onduidelijk wat.
Met Vogelwijk en Bloemenbuurt blijven we de vinger aan de pols
houden en komen we zonodig in actie, zoals we dat ook bij de kap
van de bomen langs de Segbroeklaan hebben gedaan.

VBSS
De bomenkap bij de Houtrustbrug in 2008 leverde heel veel protest
en duizenden handtekeningen op, maar na verloren rechtszaken
waren de bomen niet meer te redden. Voor de bewonersorganisaties
van Vogelwijk, Bloemenbuurt en Bomenbuurt reden om een
gezamenlijke belangenvereniging op te richten, de VBSS, Vereniging
Bewonersbelangen Sportlaan - Segbroeklaan. Die VBSS blijft
voorlopig nog bestaan en zal van zich laten horen als dat nodig is.
Als u hierover nog vragen heeft, of als u zich ook wilt inzetten voor
een prettige leefomgeving en een goede bereikbaarheid van onze
buurten voor alle vormen van verkeer, dan kunt u contact opnemen
met de SBOB.

VERSLAG JAARVERGADERING
Het verslag van de op 22 maart jl gehouden
JAARVERGADERING van de SBOB kunt u lezen
op onze website: www.bomenbuurtonline.nl
Geïnteresseerden kunnen het verslag ook
opvragen via info@bomenbuurtonline.nl of
telefonisch: 070-346 56 23 (voicemail).

te doen. In eerste instantie als straatvertegenwoordiger, vanaf
oktober 2011 ook als aspirant-bestuurslid. En sinds afgelopen
maart dus voor ‘het echie’. Ik ben actief in de werkgroep Verkeer,
Veiligheid & Milieu, sloop en nieuwbouw van de basisscholen, voor
de Stamtafel in de Freule, de site, PR en wat incidentele overleggen
en bijeenkomsten.

Ik ben FRITS KNIJFF, woon samen met vrouw en blonde herder
op de Valkenboskade, en ben jarig op dezelfde dag als onze
toekomstige koning. Maar inmiddels op een leeftijd waarbij ik kan
zeggen dat ik de kanonschoten van het Malieveld heb gehoord ter
viering van zijn geboorte.

Schoon, heel en veilig zijn thema’s waar ik me vooral voor wil
inzetten. Daarnaast wil ik graag mensen met elkaar verbinden,
want ik denk dat we door samen te werken meer kunnen bereiken.
Ik werkte 27 jaar bij een stichting in Rotterdam, waar ik me als
adviseur, projectleider en trainer bezig hield met het ontwikkelen
en verbeteren van samenwerking in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In juli 2011 was het geld op en is de stichting
opgeheven. Sindsdien doe ik allerlei leuke dingen: ik neem deel aan
een aantal netwerken (Netwerk 55+, Talent First, Open Coffee), ben
actief met fotograferen (zie omslagfoto Boomgaard maart 2012),
met de SBOB en vooral met het zoeken naar een baan.

Al een tijd dacht ik na over het leveren van een bijdrage aan de
ontwikkeling van mijn buurt (ik woon er al 32 jaar). Toen ik op 1 juli
vorig jaar werkzoekende werd, kreeg ik ook de tijd om daar iets aan

Als je meer over me wilt weten kan je mijn ‘profiel’ bekijken
op http://nl.linkedin.com/in/fritsknijff of mij mailen op
friniek@ziggo.nl om samen een kop koffie te drinken.

De Boomgaard

juni 2012

like no other orange
has ever done before.
[Al Stewart]

Frans’ paradijs in de Acaciastraat
Hoewel er geen sinaasappels groeien in de tuin van
appels, peren en pruimen. Ook zijn er diverse
druivenwingerds. Aan de voorkant van zijn huis is niets
bijzonders te zien. Sterker nog, hij woont één hoog!
Via zijn keuken leidt hij mij over een plat dak, dat boven een
opslagruimte ligt, naar een trap die in de tuin uitkomt. Van bovenaf
zie ik een enorme tuin, ik kan mijn ogen nauwelijks geloven.
Er zijn bomen, paadjes, vijvers, gras, heel veel planten, een stenen
gebouwtje waar Frans oefent met zijn jazzband. De tuin is groter
dan Emma's Hof aan de Galileistraat. 800 m2, vertelt hij me. Een van
de grootste stadstuinen in de regio Haaglanden. Twee jaar geleden
kreeg zijn tuin de eerste plaats in het programma ‘Zomertuin’ van
TV-West. Hoe kom je als gewone bewoner aan zo'n tuin ?

Bedrijfsruimten
Toen de Bomenbuurt werd gebouwd zijn er tussen huizenblokken
bedrijfsruimten gepland. Zo kennen we de plek tussen Cederstraat
en Abeelstraat, waar fitnesscentrum Knetemans gevestigd is en nog
enkele bedrijfjes werkzaam zijn. In de Acaciastraat is het echter
nooit gelukt om bedrijvigheid aan te trekken op dit terrein. Rond
1920 heeft iemand een deal gemaakt met de gemeente om er tuin
van te maken en bij een nieuw bestemmingsplan kreeg het terrein
officieel de bestemming ‘groen’.
In 1978 heeft Frans woning en tuin gekocht en is aan de slag
gegaan om er iets moois van te maken. Bijna alles wat er nieuw
in de tuin is gekomen heeft hij zelf gekweekt en hij werkt alleen
biologisch. Er staan een hele rij compostbakken, waar het ver
snipperde en gewiede groen tot groenbemesting verwerkt wordt.
Frans verzamelt overal zaden en heeft in zijn grote kas, die over
de hele diepte van de tuin loopt, een aparte plek waar hij zaden
droogt, labelt, zaait, stekt en verspeent.

De kas
De kas is trouwens een verhaal apart. Al het glas en de onderdelen
ervan zijn gerecyclede materialen uit gebouwen die gesloopt of
verbouwd werden. Het resultaat is een grote kas, zoals ik ze ken uit
de Hortus Botanicus in Leiden. Hier kweekt Frans ook tomaten en
komkommers en staan de oleanders en andere niet-winterharde
planten tijdens de wintermaanden.
Slakken zijn de grote vijand in de tuin en Frans heeft er het liefst
een gezonde egel rondscharrelen die zich tegoed kan doen, want
een volwassen egel eet in een nacht wel 50 slakken.
In de vijvers zitten padden, kikkers en watersalamanders. Over de
grootste vijver moet wel een net liggen, de blauwe reigers liggen
op de loer om de vissen uit het water te halen!
Frans heeft het tuinieren geleerd van zijn vader en opa. Die hadden
een moestuin waar nu het Leyenburg-ziekenhuis is. Een moestuin
heeft hij echter niet meer in zijn tuin. Dat is veel te arbeidsintensief,
zegt hij, want behalve tuinier is Frans ook nog fulltime docent,
fotograaf en jazzmusicus.

Vakantie
Op vakantie gaat hij niet vaak, want in februari - maart moet er
gesnoeid worden en afval verwerkt, daarna in bakken gezaaid
worden en vervolgens in de tuin uitgezet. Dan moet er gemaaid
worden, gewied en vervolgens geoogst. Maar eigenlijk hoef je met
zo’n paradijsje ook helemaal niet op vakantie, zegt hij en daar ben
ik het hartgrondig mee eens. ■
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Then you might know me

Frans Schmit, staan er wel 17 fruitbomen, waaronder

EVEN VOORSTELLEN

Sinds oktober 2011 ben ik actief in het bestuur en een aantal overleggen en werkgroepen van de SBOB. Tijdens de jaarvergadering
van maart 2012 ben ik officieel benoemd als bestuurslid. En, al zeg
ik het zelf, ik ben er behoorlijk druk mee!

to the core.
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Wonen in balans

door REGGY SPECKEN

Woningisolatie een goede zaak?
Een warm huis wordt meer en meer een kostbare zaak. Isoleren
kan helpen om de kosten te drukken. En verkoop wordt daarbij
makkelijker door een gunstiger energielabel. Bij de isolatie van een
huis kun je denken aan de hele buitenkant: de ramen, de muren,
het dak en de vloer. In de loop van de tijd zijn hiervoor talloze
producten ontwikkeld. Deze zijn echter veelal gericht op nieuwbouw. De huizen in onze buurt dateren vrijwel alle uit het eerste
kwart van de vorige eeuw. Ze zijn niet zomaar geschikt voor al die
nieuwe producten. Zo beschikken onze huizen bijvoorbeeld niet
over een dubbelsteens buitenmuur, welke spouwisolatie mogelijk
maakt. En de nieuwe generatie dubbelglas past vaak niet in onze
kozijnen. Het is dus zaak om even goed na te denken hoe je gaat
isoleren.

Techniek, gezondheid en architectuur
Daarbij is niet alleen de technische kant van de zaak van belang.
Ook gezondheid en het uiterlijk van het huis spelen hun rol.
Een perfect geïsoleerde woning die niet ventileert wordt vochtig,
waardoor schimmels kunnen ontstaan. Dat is niet goed voor
de gezondheid en het kan tot rottende vloerbalken leiden.
Het aanbrengen van nieuwe kozijnen met dubbel glas kan

het aanzicht van een huis nadelig beïnvloeden. Sommige huizen
hebben destijds van de architect kozijnen met een bijzondere
vlakverdeling en dieptewerking meegekregen. Wil je deze waarde
behouden, dan is het zaak om daarmee voorzichtig om te gaan.
Onze buurt kent helaas al voorbeelden van kozijnvernieuwing die
een vervlakking van het gevelbeeld –soms van een heel straatdeel–
hebben opgeleverd. Deze vervlakking wordt nog versterkt door de
spiegelende werking van dubbel glas.

Wonen in Balans
Voor deze problemen zijn oplossingen mogelijk. Een beetje hulp
kan daarbij welkom zijn. Sinds een half jaar informeert de stichting
Wonen in Balans huiseigenaren in de Bomen-, Bloemen- en
Vruchtenbuurt over een duurzame aanpak van dat isoleren,
met behoud van de architectuur en een gezond binnenklimaat.
De stichting heeft al diverse wandelingen georganiseerd, waarin
een architect de deelnemers deskundigheid bijbrengt in het kijken
naar de gevel. Verder organiseert de stichting voorlichtingsavonden.
Dat is allemaal gratis. Het is ook mogelijk om (tegen betaling) een
maatwerkadvies voor de eigen woning te laten maken.
Meer weten? Kijk eens op www.woneninbalans.org.

Duurzaam in de wijk:

voorbeeldwoningen
zwaar velours café-gordijn over de tochtdeur. Daarna wordt het wel
tijd voor het grote werk: vloerisolatie (daar zit nu nog subsidie op!),
een nieuwe CV ketel die zuiniger is. Keukenboilertje er weer uit
gooien? Het vervangen van het zgn. oorlogsglas wordt nog een
heet hangijzer – want de kozijnen moeten wel zo blijven als ze
ooit bedoeld zijn…. Dit vereist nog enig denkwerk.

Rapportcijfer: G

Ambassadeurs

In de afgelopen 35 jaar hebben we met veel liefde ons huis, dat er
nu bijna een eeuw staat, onderhouden en er met respect voor alle
originele details een mooi thuis van gemaakt. Met heel veel zorg
voor bijvoorbeeld de kleur van het lakwerk, maar in het geheel
geen aandacht voor mogelijk energiebesparende aanpassingen
of het verantwoord en verstandig omgaan met het binnenklimaat.
Het resultaat: een torenhoge energierekening – en nog steeds
koude voeten – en te weinig ventilatie. En volgens het inmiddels
uitgebrachte EPA (Energie Prestatie Advies) rapport komen we dan
ook niet verder dan een mager G label. Niet best dus.

Met het project Duurzaam de Wijk in worden eigenaars van
voorbeeldwoningen de ambassadeur voor duurzaamheid in
hun wijk. De Bomenbuurt telt er nu 5. In de loop van dit jaar kan
iedereen die iets met duurzaam wonen wil, bij de voorbeeld
woningen een kijkje nemen. De bewoners vertellen welke duurzame maatregelen zij hebben genomen, hoe dat is gegaan en wat
ze verder van plan zijn. Via de websites www.haagsklimaatweb.nl
en www.duurzameburen.nl wordt aangegeven waar en wanneer
er een open dag is.

Eerste open dag Voorbeeldwoningen: 23 juni 2012

We gaan maar eens voorzichtig beginnen. Radiatorfolie en
tochtwering aanbrengen; waterleidingen isoleren, binnendeuren
aan de onderkant 2 cm inkorten, opnieuw inregelen van de centrale
verwarming. Een draadloze thermostaat aanschaffen (het zorg
vuldig wegwerken in een boekenkast schijnt érg dom te zijn ..!).
Een Nelson trekkap voor luchtverversing in de badkamer. Een enkele
LED lamp, om uit te proberen? En zo tegen de herfst een gezellig

Bent u geïnteresseerd in duurzaam wonen, dan bent u tussen
10.00 en 14.00 uur welkom bij:
• Ineke de Bondt van Wijck, Beukstraat 127
portiekwoning parterre, bouwjaar 1925
• Familie Verlaan, Pijnboomstraat 57
portiekwoning parterre, bouwjaar 1926
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Wat is het toch heerlijk om ’s ochtends wakker te
worden met al dat gekwetter en getjilp in je tuin.
Fijn is het ook als je hond blij is, als je er weer bent.
Of om stilletjes op een plekje op de Veluwe naar wilde
zwijnen en zwijntjes te turen. Dieren kunnen gelukkig
maken, maar ze kunnen ons ook tot last zijn.
Denk maar eens aan de nijlgans op Schiphol of de
kakkerlak in huis. Hier hebben we het over de meeuw,
of beter de grotere versie, de zeemeeuw.

Overlast
Die zeemeeuw trekt meer en meer van de zee de stad in.
Waarschijnlijk omdat daar makkelijker wat te eten te vinden is en
misschien ook omdat in de stad geen vossen het nest leegroven.
Nou maken wij het de meeuw (en ook de duif) wel erg makkelijk,
als je ziet dat mensen soms hele broden staan uit te delen. Goed
bedoeld natuurlijk, maar niet echt de bedoeling van moeder natuur.
Op de dag dat het vuilnis wordt opgehaald staan die grote zeemeeuwen, vaak bovenop de auto, te loeren naar geschikte prooien.
Zakken die te vroeg buiten staan, komen als eerste aan de beurt.
Het plastic wordt open gescheurd en al snel ligt het vuilnis op
straat. En met een hele zwerm meeuwen heb je veel kabaal en
regent het poep. En opgedroogde poep is een soort cement die
moeilijk van je auto is te krijgen. De meeuwen vinden onze platte
grintdaken ook erg geschikt om nesten te bouwen. Op die daken
kunnen ze dakbedekking en lichtkoepels beschadigen.

Wat te doen?
In de Eikstraat is een initiatief ontstaan tegen de meeuwenoverlast.
Bewoners hebben onderling afgesproken de daken regelmatig te
betreden om de meeuwen te verjagen. Daarnaast zijn plastic
vlaggetjes opgehangen. Deze bewegen in de wind en verjagen
daarmee de meeuwen; een effectieve en goedkope oplossing.
Vind u het een goed idee? Wilt u zelf ook meedoen?
U kunt mailen naar: meeuwenoverlastbomenbuurt@hotmail.com.
De gemeente geeft subsidie voor duurdere oplossingen, als
bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak (waarop meeuwen
niet graag nestelen). Verder is de gemeente van plan om nog dit
jaar ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Als dat zover is gaan
we de vuilniszak niet meer op straat zetten, maar zelf wegbrengen.
Het is nog niet duidelijk hoe dat in de Bomenbuurt geregeld gaat
worden. We zullen daarover in de komende tijd ongetwijfeld meer
horen. De gemeente stopt de proef met het vervangen van
meeuweneieren door nepeieren. Dat is te duur. Men gaat wel
proberen om de wet aan te passen, zodat de mensen zelf nesten
van hun dak kunnen verwijderen.

Wilt u meer weten over het gemeentelijk beleid?
Kijk dan op de site: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/
Wat-doet-de-gemeente-tegen-meeuwenoverlast.htm ■

Haagse Stadsspeld voor Tonny van Dijk
“Vrolijk, goedgehumeurd, maar ook kritisch en strijdlustig”, zo
kenschetste wethouder Dekker (stadsdeelwethouder Segbroek)
Tonny van Dijk op 22 maart jl., aan het begin van de druk bezochte
Jaarvergadering. “Als Tonny zich eenmaal een onderwerp heeft
aangetrokken dan kan ze zich daarin vastbijten en ze laat pas weer
los als het naar haar tevredenheid is opgelost.” Hij sprak die
woorden bij de uitreiking aan Tonny van de Stadsspeld van de
gemeente Den Haag. Tonny kreeg de speld voor haar grote
betrokkenheid bij het wel en wee van de Bomenbuurt. Ze was eerst
duo-voorzitter, later voorzitter van het bestuur van de SBOB, daarna
nog vier jaar bestuurslid. Ook is Tonny al jarenlang hoofdredacteur
van ons veelgelezen wijkblad De Boomgaard.
Het bestuur van de SBOB feliciteert Tonny langs deze weg nogmaals
met de verdiende onderscheiding en hoopt nog lang op haar inzet
voor onze wijk te mogen rekenen!

juni 2012

Dat moet beter!

juni 2012

De gemeente Den Haag is gestart met het project ‘Duurzaam de
Wijk in’. Het doel van dit project is om in verschillende wijken in
Den Haag duurzame voorbeeldwoningen te realiseren. Aangespoord
door Gerwin van Vulpen (zie ook het artikel Wonen in Balans),
hebben wij – bewoners van een parterre op de Thomsonlaan –
besloten om deel te nemen aan dit project.

Meeuwen

De Boomgaard
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BOUWEN AAN DE BUURT | deel 1
door REGGY SPECKEN
Uw adres voor luxe
 roodjes, uitstekende
b
koffie met gebak of een
lekker glaasje wijn

Wij hopen u snel van dienst te zijn.

Fahrenheitstraat 601 Den Haag
Tel 070 363 9182 / 345 73 93

Het ontstaan van de buurt

Teken- en schilderlessen voor
kinderen en volwassenen.
Creative workshops en verjaardagsfeesten,
overdag, in het weekend en ‘s avonds.

We gaan in De Boomgaard een kleine serie wijden

Thomsonlaan 65, 070-3921672.

aan de bouw van onze buurt. Reacties van lezers zijn
daarbij als altijd welkom. In deze Boomgaard kijken we

WWW.STUDIOJEAN.NL

eerst naar het ontstaan van de buurt. Wilt u weten wat
de buurtgrenzen zijn? Kijk maar ‘ns naar de achterkant

OOK WAT DOEN
VOOR DE BUURT?
VRIJWILLIGERS
ALTIJD WELKOM!
info@bomenbuurtonline.nl

van deze Boomgaard.

gebied rond de Beeklaan, daarna de rest. De Bomenbuurt liep in
die tijd nog door tot bij de Sportlaan. De bouw van de Bomenbuurt
is gebaseerd op het Uitbreidingsplan 1908 van de architect en
stedenbouwkundige Berlage. Maar dit plan, met mooie zichtassen,
pleinen en hoven, is niet ongewijzigd uitgevoerd. In de Bomenbuurt
is nogal bezuinigd op de maatvoering van lanen en pleinen.
Herkenbare Berlagiaanse elementen zijn de diagonale verkeers
assen als de Thomsonlaan en de Wilgstraat.

Atlantikwall
Den Haag grachtenstad
Den Haag was vroeger een echte grachtenstad. Veel grachten
zijn inmiddels gedempt. Maar gelukkig niet alles. Zo ligt rond het
centrum bijvoorbeeld nog een ring van grachten, die vandaag de
dag gebruikt wordt voor de rondvaarten van de Haagse Ooievaart.
Het Haagse grondgebied lag zeven eeuwen lang binnen die ring.
In de 19e eeuw ging dat flink knellen. Door de enorme bevolkings
toename kwamen halverwege die eeuw grote bouwstromen op
gang buiten die ring. En net als daarvoor, werd daarbij grofweg
voor de armen op het veen gebouwd en voor de rijken op het zand.
Bij station Hollands Spoor ontstond zo de Schilderwijk en in de
richting van Scheveningen verscheidene villawijken. Maar de
ingezette expansie ging verder. Nadat ook wijken als Zeeheldenkwartier, Duinoord en Statenkwartier waren gerealiseerd, volgden
al snel de Bomen- de Bloemen- en de Vruchtenbuurt.

Voorheen
Waar nu de Bomenbuurt ligt was voorheen leeg gebied.
Oorspronkelijk was er een strandwal. Deze is vanaf de 12e eeuw
opgehoogd met duinen. Vanaf de 19e eeuw zijn die duinen weer
afgegraven, eerst voor de tuinbouw, later voor woningbouw.
In de Romeinse tijd liep ter hoogte van de Hanenburglaan al een
weg. Later lag hier en daar een boerderij. En in de 19e eeuw kwam
het gebied in trek bij wandelaars en schilders. Van Gogh schijnt
hier nog te hebben rondgelopen. En verder: waar nu de Laan van
Meerdervoort een hoek maakt met de Fahrenheitstraat, lag vóór
de bouw van de buurt de chocoladefabriek van Rademaker.

Berlage

In opdracht van de Duitse bezetter is nog geen twintig jaar later
–om precies te zijn tussen oktober 1942 en februari 1943– weer een
flink deel van de buurt gesloopt. Dat was nodig voor de aanleg van
een zigzag verlopende antitankgracht. Deze werd onderdeel van de
Atlantikwall, een 2700 km lange verdedigingslinie langs de Europese
kust. Overigens is in die vier maanden de hele stad overhoop
gehaald, waardoor een kwart van de Haagse bevolking heeft moeten
verhuizen. In onze buurt is grofweg het gebied tussen de Sportlaan
en de Hanenburglaan gesloopt.

Dudok
Na de oorlog is het gesloopte deel onder toezicht van architect en
stedenbouwkundige Dudok weer opnieuw bebouwd. Dudok heeft
daarbij getracht om de enigszins benauwde Bomenbuurt wat meer
licht, lucht, groen en een betere ontsluiting voor het verkeer te
geven. We hebben het dan over het park en de bebouwing langs
de (nieuwe) Segbroeklaan. Als je nu de buurt uitloopt richting
Vogelwijk, kun je bij die Hanenburglaan de overgang zien van
twintiger- naar vijftiger-jarenarchitectuur.

Nieuwbouw
Natuurlijk heeft de buurt in die kleine eeuw van haar bestaan meer
verandering ondergaan. Panden zijn gerenoveerd en winkels hebben
nieuwe puien gekregen. Sinds kort zien we panden groeien met
een extra verdieping, bijvoorbeeld aan de Thomsonlaan en het
Thomsonplein. Een ingrijpende verandering was ook de nieuwbouw
van een complex appartementen en winkels (waaronder Albert
Heijn), dat in de negentiger jaren van de vorige eeuw aan het eind
van de Fahrenheitstraat is gerealiseerd. Oorspronkelijk stond hier
de Westduinkerk. ■

In het eerste kwart van de 20e eeuw is de Bomenbuurt gebouwd;
aanvankelijk de randen aan de Laan van Meerdervoort en het
••• gedeelte van het Uitbreidingsplan 1908 van Berlage

juni 2012

De Boomgaard

9

BOMENPRAAT

LUNCH IN DE BUURT | deel 2

Elsje

Onverwachte observaties van klein naar
groot: auto’s en gevels, huizen en reigers
(geen Règâhs).

door ERNA DE KLERK

Lunch in de Fahrenheitstraat
De Bomenbuurt wordt steeds levendiger. Er vestigen zich ook steeds meer aantrekkelijke winkels en

Neem ook ‘s zelfgebakken taart en dolci: kleine lekkernijen met
chocolade, vijgen, en crème. Hier wordt geen alcohol geschonken,
maar de wijn koop je natuurlijk wel voor thuis. Net als de koffie
bonen, die je ter plekke laat malen. Rocco organiseert wijn
proeverijen, aanmelden in de winkel. O ja, en als de zomer voorbij
is, kun je binnen aan de grote tafel ook aanschuiven voor de lunch.

Eikstraat

ondernemers in het winkelgebied Fahrenheitstraat en Thomsonlaan. Voor ons als buurtbewoners is
een niet onbelangrijk onderdeel daarvan de horeca, want behalve winkelen willen we natuurlijk ook
koffie drinken en een hapje eten. In het vorige nummer was de Thomsonlaan aan de beurt. In deze

Het is zondagochtend in de Eikstraat en doodstil.
Aan weerszijden staan Japanse kersenbomen in volle bloei .
Straat en stoep zijn bedekt met een laagje wit-rose bloesems.
Het sneeuwt bloemblaadjes. Zachtjes dwarrelen ze uit de
bomen.

tweede aflevering kun je lezen wat er zoal te eten is tussen de middag in de Fahrenheitstraat.

i <<
> > E n n e rc h

Maar als je gaat lunchen belandt er niks in een zakje, dan strijk je
neer op het riante terras. Hoewel kroket, saté en patat nog steeds
favoriet zijn, onderscheidt Koemans zich tegenwoordig met warme
schotels, een jubileebroodje (dat sinds het 25 jarig bestaan in 2010
op de kaart is gebleven) gerookte zalm en een glas wijn. De kaart
telt maar liefst 4 pagina’s met broodjes, snacks, tosti’s, waaronder
buurtbroodjes Thomsonplein en Acacia.

>> Casa di B

ella <<

De Freule verkoopt echt broodjes!

Ennerchi: anders dan anders
Bij Ennerchi wordt écht alles zelf gemaakt. De pesto, de chutney
en heerlijke fruitshakes. Je kunt de dag natuurlijk beginnen met
gewoon koffie, een keuze maken uit 48 theesoorten, maar wat
denk je van een verse shake (met of zonder yoghurt) met bleek
selderij, spinazie, mango en gember? Of trakteer jezelf op een
sapje met rode biet of met banaan met kokos.
Voor zover mogelijk is alles bio en natuurlijk. Het broodje rosbief
is favoriet bij de klanten: met spinaziesla en een pittige oosterse
twist. Het broodje geitenkaas wordt geserveerd met een rode ui/
tijm compote. En de zelf gemaakte tomatenjam kan bij de tosti’s
of bij het broodje mozzarella met gegrilde aubergine en rauwe
ham. Eigenaar Dennis: “Lekkere broodjes eet je op veel plaatsen,
maar hier is het ook nog eens anders dan anders.”
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Koemans: cafetaria-lunchroom sinds 1985
Een Koemans-medewerker wordt minimaal een half jaar ingewerkt.
Onthoud maar eens de uitgebreide bestellingen aan de balie in niet
logische volgorde en zorg er dan voor dat alles tegelijkertijd warm
in een zakje zit. En dat van soms tientallen klanten tegelijk!

De Boomgaard

>> Koemans

<<

De Freule bestaat nu 2,5 jaar en toch weet nog niet iedereen dat
je hier ook kunt lunchen. Eigenares Mattanja heeft in 2010 het
ingeslapen café overgenomen en dit omgetoverd tot een alles-inéén zaak: koffie, lunch, café en diner. ”Voor de bezoeker is dit nog
niet altijd duidelijk, vandaar: ik verkoop echt broodjes!”, aldus
Mattanja. Hoewel je hier al vanaf de ochtend terecht kunt voor
Turkse yoghurt met muesli en appel, wentelteefjes en alle koffie
soorten tot 12 uur € 1,50 kosten, eet je voor de lunch zelfgebakken
brood – jawel echt waar – met gegrilde groente, zelfgemaakt
tonijn- of eiersalade, een clubsandwich of tosti’s.
Maar je kunt ook best een keer lunchen met appeltaart uit eigen
keuken of de dito citroencake. Expats hebben hun eigen keuze
gemaakt: real tuna melt available here. Ook weer op dat eigen
gebakken brood. Voor wie het niet kent: tonijnsalade met
gesmolten kaas.
Vrome Freule
De Freule kiest dus voor een uitgebreid concept zonder franje.
Even kort samengevat: na de lunch blijf je hangen op het zonnige
terras achter (met overkapping deze zomer), bezoek je de Stamtafel
1 x per maand (buurtbijeenkomst georganiseerd door SBOB), het
Filosofisch café ‘De vrome freule’ 1x per maand op donderdag en eet
je de avondhap voor een lieve prijs. Soms zijn dit gamba’s, lasagne
of spareribs. Gewoon binnenlopen en vragen wat de pot schaft. ■

Ik zie een processie voor me in een Limburgs dorp.
Voorop loopt een priester onder een baldakijn met een
monstrans in zijn handen. Daarachter lopen kleine meisjes in
rose jurkjes. Ze dragen rieten mandjes waaruit ze bloemblaadjes
rondstrooien. Ieder die daar achteraan sluit loopt over een
bloemtapijt: de wit gevleugelde engelen, de meisjes met de
gekleurde linten, die vanaf het Mariabeeld, met hun handen
verbonden zijn, de maagden in het wit met hun palmtakken,
de Harmonie, de schutterij en de beminde gelovigen.
Een bruin gevlekte poes schudt haar pootjes in een poging zich
van deze sneeuw te ontdoen. Ze schrikt van mij, haar lichtgroene
ogen flitsen schichtig. Dan rent ze trekkepotend onder een
geparkeerde auto.
Ergens liggen twee bezems bij het pad naar een voordeur;
een volwassen en een kinderbezem. Ze liggen klaar om de
bloesemsneeuw te gaan ruimen.

Casa di Bella: bella Italia!
Het wordt lastig kiezen daar op het Abeelplein want verscholen
achter het terras van Koemans, zit al 7 jaar Casa di Bella, vernoemd
naar de dochter van eigenaar Rocco. Voor de echte Italiaanse sfeer
ga je naar deze culiwinkel: koffie, espressoapparaten, wijn, pasta’s,
sauzen en zoetigheid.
Op de kaart behalve koffie ook schappelijk geprijsde broodjes:
natuurlijk de klassieker met buffelmozzarella, pommodori en pesto,
die op het beschutte terras altijd goed smaakt, maar ook prosciutto
crudo (rauwe ham) en Parmezaanse kaas. Dit alles naar keus overgoten met olijfolie. En alle ingrediënten komen uit het mooie Italië.

Een mees heft een lied aan dat even later ergens verder weg
wordt beantwoord .

>> De Freule

<<

In de voortuinen staan tulpen, blauwe druifjes, ranonkels en
viooltjes te schommelen of te knikkebollen. Hier en daar ritselt
het in heg en heester waar een mus of merel rondscharrelt.
Aan het eind van de straat draai ik me om en kijk nog eens terug.
Ik weet het zeker, op zondagochtend in mei is de Eikstraat de
mooiste straat van Den Haag.

De Boomgaard
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Broodje van de week
Er wordt hier verrukkelijke warme chocola, milkshakes, thee,
Italiaanse koffie en verse sappen geschonken. En in de zomer zit
je hier riant op het terras in de zon met een tosti geitenkaas met
perenchutney. Hoewel Dennis deels van Surinaamse afkomst is,
tref ik geen roti en sambal op de kaart aan, maar dat kan veranderen,
want deze zomer zijn er weekspecials. Dat zou best een keer een
Surinaamse wrap met kip-kerrie kunnen zijn.
Het belooft een heerlijke zomer te worden bij Ennerchi. Maar pas
op: “Als je eenmaal hier bent geweest, kom je weer terug”, aldus
Dennis.

Calorieën
Eigenaar Nico Koemans is trots op de AD frituurolietest, waarin zijn
bedrijf bovenaan in de lijst eindigde. Nico: “Er wordt hier vloeibaar en
plantaardig gefrituurd, dus een patatje levert tegenwoordig minder
calorieën dan een broodje kaas.” En dat is met de naderende zomer
goed nieuws volgens mij. De saté saus (wel iets meer calorieën)
komt nog altijd uit eigen keuken, maar tegenwoordig is de tosti
gerookte kip met Martinosaus (pittige tomaat) ook in trek.
En als vegetariër ben ik blij te horen dat de bamihap met sojavlees
wordt gemaakt. De upgrade van cafetaria naar lunchroom brengt
ook appel- en hazelnootkoffie (met likeur), een hele nieuwe theelijn
- ook met verse munt - en een glas Prosecco.
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COLUMN

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier,
columnist en schrijver. Én neerlandicus.
Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids
Cabaret Festival. Samen verzorgen Paul en
Marcel de muzikale talkshow ‘Verreck Zondagmiddag’ in het Haagse Theater PePijn. Voor
meer informatie zie www.marcelverreck.nl.

De Haagse Gordijnerie
exclusieve woonmode

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

Marcel Verreck

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Je buurt

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

Ik woon nu bijna vijf jaar in de Bomenbuurt. Hoe lang duurt het
voordat je je buurt ‘je buurt’ noemt? Toen ik mij hier vestigde
- na bijna 30 jaar hoofdstad terug in de Residentie! – schreef ik
een column waarin ik mij een aantal belangwekkende vragen
stelde. Zoals: Ga ik straks naar de supermarkt vlakbij of naar de
sjiekere iets verderop? Wat voor een porum heeft mijn toekomstige daklozenkrantverkoper? Hoor je hier het tingelen van de
tram? Hoe beukt straks de zuidwester tegen de huizen? Maak
ik over een maand al grapjes met de bloemenman? Waar is de
beste afhaalaziaat? Verkopen ze simit bij deze Turkse bakker?
Hoe zinderend warm kan het op dit terras worden? Hoe tooien
de boompjes zich met bloesem, hoe dragen ze een kroon van
sneeuw? Vale mist, sauzende regen, smeltende sneeuw, hoe
gaan de aquarellen van mijn uitzicht eruit zien?

Advertentie 87,5 x 63 2012
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Zomerfeest
op het Kastanjeplein

06 2458 7672
erna@advieseninzicht.nl
www.advieseninzicht.nl

Op WOENSDAG 20 JUNI a.s. organiseert de
SBOB een Zomerfeest op het Kastanjeplein
voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Het begint
om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Advies & inzicht in geldzaken
Financieel advies zonder verkoop van producten
bijvoorbeeld over je pensioen of hypotheek,
maar ook over budgettering en administratie
Workshops voor beter financieel inzicht

Kom met je goede humeur naar het Kastanje-

Op al deze vragen kan ik inmiddels het goede antwoord geven.
Is dan je buurt je buurt? En dan weet ik inmiddels ook de
antwoorden op honderden vragen, die ik toen nog helemaal
niet had bedacht. De buurt en ik weten veel van elkaar.
Ik herinner me hoe ik hier rondliep, vlak na de koop van het huis,
omringd door toekomstige bekenden. De winkeliers, de buren,
de reuzen van de sportschool. Laagje voor laagje leer je elkaar
kennen. Een groet, een praatje, dan een gesprek, soms ook op
het terras of in de zon op de stoep met een drankje.
Ondertussen wordt er leed gedeeld, feest gevierd, zijn er
ongelukken gebeurd, hebben we hard gelachen. Zo groeit
het nieuwe leven als een... inderdaad... een boom.
Je kind wordt groter, je krijgt weer eens een andere auto,
er worden een paar scholen gesloopt. Er is opwinding over
een maatregel van iets of iemand. Je collecteert in je straat
en opeens zie je wáár al die bekende gezichten eigenlijk precies
wonen. En hoe. En met wie! (‘O, die horen dus bij elkaar. Nou ja!’).

plein en geniet van de diverse spelletjes,
het grote springkussen en het schminken.

Op een avond keer je laat terug van een missie in het land.
Je draait de Fahrenheitstraat in. Ja, dit is je buurt!

Dit alles wordt verzorgd door de Stichting
VÓÓR. Zij geven tevens leiding aan een
6-kamp waar iedereen aan mee kan doen.

Lid NUVO

En natuurlijk zorgen we er voor dat er wat

Brillen - Contactlenzen

te drinken en te eten (snoepen) is.

Openingstijden
di - vr 9.30 - 17.30 uur | koopavond do tot 20 uur
za 9.30 - 17.00 uur

Mocht onverhoopt het weer een beetje tegen-

Rob Krahmer en Mark Krahmer

c.q. voortgezet.

de feestelijkheden kunnen worden gehouden

juni 2012

Thomsonlaan 93 | Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl | klantenservice@duooptiek.nl

vallen dan staan er 2 tenten opgesteld waarin

Peter Lubbers
De Boomgaard
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door ERNA DE KLERK

Winkelgebied Bomenbuurt krijgt dorpskarakter

••• Hangende verlichting Fahrenheitstraat

Herinrichting

Fahrenheitstraat – Thomsonlaan
Als het allemaal meezit wordt in 2013 begonnen met de aanleg van een geheel nieuwe winkelstraat.
De Fahrenheitstraat wordt net als de Thomsonlaan in oude stijl opnieuw aangelegd. Nog weer een jaar
later kijken we misschien niet meer aan tegen asfalt, maar liggen er klinkers op straat die doorlopen in
stoepen, zijn er meer bomen en komt er een voorstel voor meer eenheid in winkelgevels.
De gemeente Den Haag, die al twee jaar bezig is met het ontwerp en met diverse partijen rond de tafel
heeft gezeten, hoopt dat er deze maand een ontwerp ligt waarmee men nu écht aan de slag kan.
De voorzitters van de bewonersorganisatie (SBOB) en van de winkeliersvereniging (BIZ) zijn enthousiast.
Anders blijft er uiteindelijk een halfbakken voorstel over en
verandert er nog niks.” Hij denkt dat er genoeg aan de veiligheid
is gedacht, is enthousiast over de hoeveelheid groen, het aan
trekkelijke uiterlijk en vindt dit allemaal ook in het belang van de
bewoners. “Ik heb al veel varianten van het plan voorbij zien komen,
maar deze versie is zeker niet alleen voor de winkeliers. Natuurlijk is
er gedacht aan de parkeergelegenheid en dat komt ook de bewoners
ten goede. En als er straks een aantrekkelijk winkelgebied is, komen
er meer bezoekers en is er minder winkelleegstand. Ook dat is
prettig voor de bewoners. Nee hoor, ik vind het een mooi plan,
laten we het maar eens radicaal veranderen.”

Kamerbreed tapijt

••• Sfeerimpressie Abeelplein. De fiets-stippellijn op de rijbaan is
inmiddels komen te vervallen.

14

In 2010 heeft de Gemeente een eerste schets laten zien voor de
herinrichting van het winkelgebied Fahrenheitstraat (tussen Laan
van Meerdervoort en Segbroeklaan) en Thomsonlaan (tussen
Valkenboskade en Thomsonplein).
Doel? Het in oude staat herstellen van de beide straten met als
uitgangspunt dat er een aantrekkelijk winkelgebied blijft bestaan.
Dat gebeurt onder meer door het asfalt te vervangen door klinkers,
door deels hangende verlichting, meer groen en voldoende
parkeerplaatsen. Aansluitend komt er een voorstel voor meer
eenheid in winkelgevels. Ook de pleinen aan de Fahrenheitstraat
worden geïntegreerd in het plan. Het Thomsonplein zou in
een eerdere fase ook worden meegenomen, maar dat is door
bezuinigingen bij de Gemeente afgevallen. Na een eerste ontwerp
is de speurtocht naar extra financiering begonnen. Dat is gelukt
(zie kader) en twee maanden geleden konden we in wijkcentrum
De Kruin het laatste ontwerp bekijken.

Voor fietsers blijft er net als nu plek op de rijbaan. Er komt geen
apart fietspad. Ben Veen, projectleider van de Gemeente:
“De nieuwe situatie vind ik toch een verbetering vergeleken met
de huidige. De ervaring leert namelijk dat automobilisten rustiger
rijden op oude klinkers dan op asfalt.”
Het alternatief, het invoeren van een 30 km zone, is afgewezen
omdat de hierbij horende verkeersdrempels een belemmering
vormen voor hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance.
De winkeliers hadden wel gehoopt dat er eenrichtingsverkeer zou
worden ingevoerd voor vrachtwagens die komen laden en lossen.
Dat is niet haalbaar gebleken.

SBOB

Thomsonlaan

Voorzitter Johan van Arragon van de SBOB is blij met het plan.
Hij hoopt dat het er nu in zijn geheel doorheen komt. “Je moet
zoiets ook een kans geven en niet bang zijn voor verandering.

De Thomsonlaan wordt ook meegenomen. De parkeervakken in
het midden van de straat blijven, maar gaan ook hier een eenheid
vormen met de gehele straat en stoepen. Auto’s komen schuin ten

De Boomgaard

PROCEDURE & PLANNING
Het voorlopige ontwerp voor de herinrichting ligt
inmiddels bij het College van Burgemeester en
Wethouders (B&W). Naar verwachting wordt het plan

Abeelplein

in juni in de Gemeenteraad besproken. Als dat niet lukt,

Het Abeelplein krijgt een facelift: de bedoeling is dat de groenteen viskiosk een vaste plek krijgen aan de beide zijkanten, zodat er
visueel één groot plein ontstaat met meer loopruimte en plaats
voor terrassen.
Bij de bouw van de kiosken komt het beeldkwaliteits- of gevelplan
om de hoek kijken. Dit aanvullende plan doet voorstellen voor meer
eenheid in winkelpuien en reclame uitingen, zoals uithangborden.
In dit gevelplan komt ook te staan hoe de kiosken in dit geheel
passen en wordt het terugbrengen van oude gevelelementen
aan de winkelpanden beschreven. Als een winkelier straks gaat
verbouwen en daarin de gevel betrekt, is hij gehouden aan dit plan.
Voorzitter van de BIZ Koos Mooiman is hier enthousiast over:
“Je krijgt zo een rustiger straatbeeld en meer eenheid in de winkels.”
Het plan kan op goedkeuring rekenen van de winkeliers. “Het is een
schitterend plan, waardoor het winkelgebied een echt dorpskarakter
krijgt.” Een deel van de bomen op de pleinen wordt straks omringd
door houten banken, waar je op kan zitten. “Natuurlijk heeft
iedereen zijn eigen wensen, maar we zijn heel tevreden als dit plan
erdoor komt, aldus Mooiman: “Nu maar hopen dat het snel wordt
uitgevoerd.” ■

wordt het augustus. Als er goedkeuring komt volgt de
officiële inspraakronde. Projectleider van de Gemeente
Ben Veen heeft toegezegd de belanghebbenden hierover
te informeren. Dat zijn bewoners en winkeliers van beide
straten.
Vervolgens wordt de eventuele inspraak verwerkt en gaat
het plan opnieuw naar B&W voor vaststelling. Daarna
wordt er aanbesteed en dan kan de uitvoering beginnen.
De herinrichting wordt voor 60% gefinancierd door de
Gemeente en voor 40% door de Europese Unie.
Naar verwachting zijn we dan een jaar verder, medio 2013.
Er is dan geen tijd meer te verliezen, omdat de Europese
subsidie uiterlijk in 2014 moet zijn besteed. De totale
verbouwing gaat een half jaar duren volgens de planning.
Tegelijkertijd wordt de riolering vervangen.

KLINKERS
Over klinkers is veel te doen. In het Herinrichtingsplan staat beschreven dat het straatbeeld wordt bepaald door klinkers.
Vanaf de gevels doorlopend in stoep, parkeervak en straat. Nu blijkt dat klinkers geluidsoverlast kunnen veroorzaken voor
omwonenden. Om die reden worden klinkers op de rijbaan meestal gecombineerd met een 30 km zone. Zie bijvoorbeeld
in de Weimarstraat. Als auto’s niet te hard rijden, is de geluidsbelasting namelijk beperkt.
Aangezien er in de Fahrenheitstraat geen 30 km zone wordt ingevoerd, wordt mogelijk de geluidsnorm overschreden.
Om die reden is er nu onderzoek gedaan naar mogelijke geluidsoverlast. Terwijl dit nummer van De Boomgaard naar de
drukker gaat, is de uitslag van het onderzoek nog niet bekend. Het kan dus zijn dat de klinkers te hard klinken en niet op de
rijbaan mogen. Dan komt er alsnog gewoon asfalt op straat. Hoewel dat reuze jammer zou zijn, mede omdat deze klinkers
zeer sfeerbepalend zijn, heeft het geen zin om bezwaar aan te tekenen tegen deze wijziging in het ontwerp, aldus de
projectleider: “De wet is leidend in dit geval”.

Naar aanleiding van een bericht van de Fietsersbond in de vorige
Boomgaard kregen wij een reactie van mevrouw Stadhouder,
waaruit wij het volgende citeren:

Fiets

“U schrijft in uw stuk dat op verzoek van de winkeliers, de straat
vrijwel geheel heringericht wordt op autoverkeer. Dit is niet juist.
Het ontwerp dat er nu ligt, en nog niet definitief is trouwens, is tot
stand gekomen in overleg met meerdere partijen en de winkeliers
waren hierbij zeker niet in de meerderheid.
Vanuit de winkeliers is bijv. gevraagd of het mogelijk is om voor
vrachtwagens 1-richtingverkeer te maken, zodat er niet aan 2 zijden
van de straat geparkeerde vrachtwagens komen, hetgeen zeer
onveilig is voor fietsers, maar dat verzoek is afgewezen.
Zoals u het in uw stuk verwoordt, stelt u de winkeliers in een
minder positief daglicht en dat is jammer. Ook wij willen een veilige
Fahrenheitstraat, zeker voor fietsers, daar kan geen misverstand over
bestaan.”
••• Sfeerimpressie Thomsonlaan
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Ontwerp

Voorop staat dat dit een economische herstructurering is; de beide
straten moeten een aantrekkelijk winkelgebied blijven. Daarom
blijft tweerichtingsverkeer mogelijk in de Fahrenheitstraat. Andere
projecten in de stad hebben uitgewezen dat eenrichtingsverkeer
een terugloop in winkelbezoek veroorzaakt. Het straatbeeld wordt
ingedeeld in stoep, parkeren en rijbaan, als het ware een (16 meter)
kamerbreed tapijt van klinkers die met mooie stoepbanden een
onderscheid maken tussen stoep, parkeervak en straat. Of er ook
echt klinkers in de rijbaan komen is nog een punt van onderzoek,
de geluidsbelasting mag niet te groot zijn. Dit kan betekenen dat
de rijbaan toch in asfalt moet worden aangelegd.

opzichte van de straat te staan. Voorwaarde bij de aanpassingen
was ook dat er geen parkeerplaatsen mochten verdwijnen.
Uiteindelijk zijn er in het hele plan toch een paar plekken gesneuveld, maar daarvoor in de plaats komen er ondermeer fietsrekken
en bomen. Op het Thomsonplein komen ook parkeerplaatsen.
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[ ingezonden berichten ]

Verbroedering of verharding op Koninginnedag 2012?
Al 30 jaar ben ik woonachtig in de Bomenbuurt en sinds 3 jaar
op de Thomsonlaan. Dit jaar het huis maar eens opgeruimd en
besloten weer eens ouderwets (vroeger met mijn dochter met
kleertjes en speelgoed) op een kleedje te gaan zitten. Het lijkt me
gezellig en makkelijk nu eens voor mijn eigen voordeur te kunnen
staan. Ik stel me voor dat mijn ‘buurkleedjes’ ook bij mij naar de
wc kunnen en koffie kunnen krijgen. Het is toch een volksfeest?
Gezelligheid, verbroedering. Dat hoor ik al jaren in de media.
En in mijn herinnering was dat ook zo.
Voor de zekerheid de avond ervoor toch maar even met een
krijtje op de stoep een vriendelijke reservering getekend.
De wekker vroeg gezet, want gehoord dat je er tegenwoordig
vroeg bij moet zijn. Om 6.15 u. loop ik naar mijn keukenraam,
de zon schijnt, ik heb er zin in! Maar als ik naar beneden kijk,
zie ik dat het al helemaal vol staat voor mijn deur én in de straat.

Mijn vriend loopt hij naar buiten en vraagt vriendelijk aan vier
‘marktlui’ of ze iets willen inschikken, zodat wij er ook nog bij
kunnen. Het is tenslotte voor onze deur. Tot onze verbazing
zeggen een zestal volwassenen in koor dat ze er niet over peinzen,
“hadden we maar vroeger op moeten staan”.
Nog een voorzichtige poging, maar ze geven geen centimeter
toe en weigeren de, in hun ogen, rechtmatige plaats te delen.
Deze plaats bestaat overigens niet uit een kleedje; nee, op de
ruimte die 1 persoon zich toegeëigend had, zouden vier kinderen
kunnen zitten. Die zijn vast, nadat ze gisteravond ook hun naam
met een krijtje op de stoep hadden gezet, teleurgesteld naar huis
gegaan. Gelukkig was het mooi weer en zijn we naar het strand
gegaan. Genoten van de zon en bij zonsondergang schrijf ik het
toch nog even van me af, want vergeten ben ik het nog niet.
Nathalie van Dinther

Reactie van het Bestuur
Tsja, hoe vroeg moet je komen om een plaatsje te veroveren?? Zelfs voor je eigen deur… Het bestuur van de SBOB had al langer besloten
om op de posters en berichten die melding maken van de vrijmarkt nadrukkelijk op te nemen dat er geen plaatsen ‘gereserveerd’ kunnen
worden. Want het leidt tot conflicten. Dat is natuurlijk geen oplossing voor het probleem van de bewoners langs de Thomsonlaan of op
het Thomsonplein, die denken zeker te zijn van een plekje voor de kinderen. Wij weten niet hoe we dat kunnen voorkomen. Zogenaamd
‘reserveren’ door plakken, krijten, of wat dan ook biedt gewoon geen garantie.
Het bestuur zal zich er uiteraard wel over buigen. En wie meent een oplossing te hebben, wordt van harte uitgenodigd, contact op te
nemen. Los daarvan is het treurig, dat mensen zo weinig begrip voor elkaar hebben…..
Frits Knijff

De Bomenbuurt in actie voor schoon drinkwater
Schoon drinkwater is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Mijn naam is Ellen Hartmann en ik ben een paar maanden geleden
met de organisatie Fairwater in contact gekomen.

Restauratie van antiek
Meubelstoffering
Cursus: restaureren van antiek,
meubelstoffering

slechts € 12,50

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

In- en verkoop antiek
Verkoop van div. meubelstoffen
Div. kleine werkzaamheden aan huis

Moestuinpakketje
Mijn doel is om minimaal 1 BluePump in Gambia te realiseren en
daarom verkoop ik kleine ‘moestuin pakketjes’ als symbool voor
de moestuinen die straks gaan ontstaan in Afrika, die met schoon
water tot volle bloei kunnen komen. Ik heb Coco-potgrond en
De Bolster aangeschreven en zij hebben kweekpotjes, biologische
potgrond en biologische zaden beschikbaar gesteld.

Help je mee?
Kies je kleur kweekpotje (18cm hoog) en je zaden en geef je
bestelling door aan ellenhartmann@gmail.com of telefonisch
op 06-43756498. De pakketjes kunnen opgehaald worden in
de Cederstraat. Je kunt de pakketjes ook bestellen via:
www.coco-potgrond.nl. Bij Producten/Actie Fairwater zie je
alle combinaties die besteld kunnen worden. Je betaalt dan
wel €3,50 aan verzendkosten.
Bedankt! Ellen Hartmann
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Thomsonplein 3
2565 KS Den Haag
Tel: 070-3601764
Website: www.jjvandergaag.nl
E-mail: info@jjvandergaag.nl

Fairwater heeft als doel om iedereen in Afrika van schoon drinkwater te voorzien. Dit doen ze onder andere door het project
BluePumps: duurzame waterpompen. Zo krijgt een dorp veilig
drinkwater, zonder daarvoor urenlang te moeten lopen.
Op deze manier zorgen de waterpompen voor een betere hygiëne
maar ook voor meer tijd. De inwoners houden nu meer tijd over
voor bijvoorbeeld het aanleggen van een moestuin.
Het aanleggen van een waterpomp zorgt dus niet alleen voor
schoon water maar ook voor meer inkomsten, goede voeding
en een beter leven.
Het plaatsen van 1 pomp kost € 2500,- en in heel Afrika zijn nog
400.000 waterpompen nodig. Er is dus nog heel wat werk aan
de winkel, maar iedere geplaatste pomp is er weer één!
Voor meer informatie over Fairwater kijkt u op: www.fairwater.org.

Hierdoor kan de volledige
opbrengst naar Fairwater gaan.
Een moestuin pakketje bestaat uit
een wit en/of oranje kweekpotje
(18cm hoog) met 2 schijfjes
potgrond en 15 zaden naar keuze:
Basilicum, Munt, Tijm, Peterselie,
Rozemarijn, Kamille, Rucola,
Radijs, Viooltjes en Margrieten.
Niet alleen leuk om zelf bloemen,
groenten en/of kruiden te kweken
maar ook om als cadeautje weg
te geven. De prijs voor één
pakketje is slechts €3,- en € 5,- als
u er 2 koopt.
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door HANNAH SMEETS

Meld uw graffiti!

Zo is er een boom...

U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is
snel schoonmaken belangrijk.
Wat doet u?
U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070.
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een
collectief contract heeft gesloten.
Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een
schone en veilige stad zonder plak en klad.

Soms doen medebewoners iets met de bomen in hun
tuin, waar wij niet blij van worden. Op bovenstaande
Gemeente Den Haag

foto’s ziet u wat ik bedoel. Links een prachtig uitzicht
op een mooie boom en rechts staan nog enkele zielige
stammetjes.

DENK MET ONS MEE
ALS BESTUURSLID VAN DE SBOB

Mode

en mail naar info@bomenbuurtonline.nl

Tandartsenpraktijk Ieplaan

Fietsenstalling De Populier

...heeft ruimte voor nieuwe patiënten bij zowel
de tandarts en/of de mondhygiëniste!

fietsen / scooters / brommers / motoren
Populierstraat 138 | 2565MP Den Haag | 06-14488350
www.stallingdenhaag.nl

Het team op de Ieplaan biedt tandheelkundige zorg
variërend van reguliere tandheelkundige behandelingen
tot prothetische behandelingen zoals het plaatsen van
gebitsprothesen.
Graag verwelkomen wij u op de Ieplaan 2 te Den Haag.
Loop gerust eens binnen voor informatie of om u in te
schrijven als patiënt.

Breakfast – Lunch – Drinks – Dinner – Party’s
KV DiFerS is een ongedwongen, laagdrempelig,
sfeervol en gezellige lunchroom/eetKV op de
Laan van Meerdervoort 543 / hoek Valkenboskade.

Kinderdagverblijven kennen heel vreemde regels. Daar waar zij
verschijnen, worden tuinen totaal vernietigd en verschijnen er kale
geplaveide plekken. Alsof kinderen niet met groen mogen opgroeien.
De tuin op onderstaande foto bijvoorbeeld is totaal ontdaan van
alles wat er maar groeide. De boomstronk die er nog staat was ooit
een prachtige gouden regen. Hij werd ook nog gekapt zonder
vergunning.
In Den Haag mag je niet zomaar een boom in je eigen tuin
omhakken. Je krijgt ook niet zonder meer een kapvergunning.
Een gezonde boom kappen vindt de gemeente geen goed idee.
Wanneer je je realiseert dat elke boom bijdraagt aan een betere
luchtkwaliteit in de stad, kan iedereen begrijpen dat je niet te snel
moet hakken aan bomen.

Groen is belangrijk
Soms realiseren mensen zich niet dat een nieuwe rage wel eens ten
koste van een belangrijk ander omgevingselement gaat. Iedereen
weet dat bomen de longen van de stad zijn, dus belangrijk voor
onze zuurstof. Maar ook voor ons psychisch welzijn zijn groen en
planten van belang.
Hoe groener, hoe prettiger. Er zijn dan veel vogels, er bloeit van
alles. Je ziet de seizoenen wisselen. Kortom: groen in de omgeving
is belangrijk . Het schept ruimte, rust en zorgt voor natuurbeleving.

Voor afspraken kunt u contact opnemen met ons centrale
afsprakenbureau op het gratis nummer 0800 - 633 46 28.

Mode is maar een tijdsverschijnsel; het verandert vaak met het jaar.
Bomen en planten heb je niet één, twee, drie terug in hun volle
pracht en omvang. ■

Ontspannen netwerken tijdens de OPEN COFFEE BOMENBUURT
Sinds maart van dit jaar is er elke 2e maandag van de maand een Open Coffee Bomenbuurt. Je kunt hier
enthousiaste mensen ontmoeten die graag met elkaar sparren, meedenken, meedoen en vooral, er zijn!
Wie zie je daar? Ondernemers, zelfstandigen, winkeliers, eigenlijk iedereen die kennis en ideeën wil delen.
De Open Coffee Bomenbuurt rouleert in de wijk. Op 9 JULI en 13 AUGUSTUS ontvangt KV DiFers de
Open Coffee, van 09.00-11.00uur. Kom je ook? Laan van Meerdervoort 543/hoek Valkenboskade.
Hou ook de posters in de gaten voor de data. De entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

an ook
Iepla gavond
anda
op ma pend!
geo
www.medimondzorg.nl
OpenCoffeeBomenbuurt-juni-juli-aug.indd 1

22-05-12 16:23
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Kom langs voor een goede kop koffie, lekker taartje,
verrukkelijk broodje, hartige borrelhap, heerlijke maaltijd,
een koud biertje of goed glas wijn.
www.kvdifers.nl | kvdifers@live.nl | 070-3656980

Er is een nieuwe mode in tuinaanleg gaande. Alles moet recht
en strak en er moet zo weinig mogelijk gras en zoveel mogelijk
tegel of kunststof vlonder. Alles wat plant is gaat in potten en
er verschijnen lounge banken en grote eettafels, enorme
gemetselde BBQ’s, vuurkorven, zelfs jacuzzi’s zijn erg gewild.
Bestaande begroeiing moet rigoureus plaats maken voor deze
laatste mode. Daardoor sneuvelen nog al eens bomen. Misschien
bovenstaande ook wel?

Vergunning
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door PETER VAN BEEK

Het Valkenbosgebouw is er niet meer. Nu worden de plannen voor
de CMS voorbereid. Het laatste asbest verwijderd. Balken, hout, lood
en ijzer worden door de grijper zorgvuldig gepakt en gescheiden
gestort in containers. Radiatoren zweven door de lucht. Het is een
mirakel hoe perfect Robert, de bestuurder van de Delete-grijper,
groot en grof geweld beziet als plukjes haar of lucifers.
De schoorsteen valt, de Montessori school is plat. Aan de overkant
van wat eerst aan elkaar vastzat klim ik naar het dak van de CMS.
Om de puinhopen vast te leggen en mooie beelden te maken.
Dat lukt. Bijna zonder moeite. Soms fotografeer ik een scene uit
een oorlogsfilm, soms is er ineens de sfeer van een middeleeuwse
bouwval. Indrukwekkender dan ik dacht. Overal de kindertekeningen
en de smileys en namen van de kids van de klas.
Het voelt nu vreemd, dit enorme gapende gat. Wat hebben we fijne
momenten gekend, wij ouders, staand op het randje, zwaaiend
naar de kinderen. Wachtend in de drukke gangen op het opengaan
van de deur.
Gelukkig is het fijn op de nieuwe school. Bijna iedereen lijkt tevreden
en de twee jaren zullen voorbijvliegen. Veel kinderen gaan niet
meer terug naar de Abeel- of Cederstraat. Zij vertrekken de echte
wereld in. Anderen, de jonkies, komen terug en zullen een licht en
ruim gebouw terugvinden.
Voor mij begint nu het monteren van de film. Dagenlang zal ik
opnieuw de sfeervolle gebouwen betreden, genieten van vrolijke
kinderen en huiveren bij het geweld van het monster van Delete
dat dag na dag zijn missie volbrengt. Op de muur van MB1 staat het
geschreven: Adios Valkenbos. ■

Stapvoets loop ik door brak water op de eerste etage van de school. Fotograferend ziet mijn vizier de ruïne
aan de overkant. Als ik met eigen ogen kijk overvalt me een melancholisch gevoel. Daar, op de begane grond,
was de klas van mijn dochter. Op de eerste zaten Bente en Joris. Hoog op zolder de opvang bij Sanne en Loesje.
Het bewijs van hun aanwezigheid staat vrolijk geschilderd op de muren. Bonte kleuren schilderden gezichten,
namen en teksten.

Rechtsonder de meest recente foto van de sloop. Deze is gemaakt
op 3 juni, vlak voordat De Boomgaard naar de drukker ging.
Met het vastleggen van het hele proces van sloop en nieuwbouw
van de scholen hoopt Peter van Beek financiën te vinden om een
expositie en fotoboek te maken. Het is tenslotte een complete
verandering van het aangezicht van de Bomenbuurt; de moeite
waard om vereeuwigd te worden.
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Dag na dag buldert het monster van Delete tegen de muren en
hapt stukken beton en stalen balken weg. Het gaat snel. Binnen
een uur is een intiem klaslokaal vergaan tot een ruïne. Na 2 uren
is de gymzaal vergruisd.
Waar mijn dochter haar eerste schuchtere stappen zette in de
echte wereld van grote kinderen struikel ikzelf nu over stukken
muur, kabels, kozijnen en glas.
De laatste schooldagen heb ik gefilmd. Het was bijzonder om
alle kinderen de school te zien inpakken. Een enkeling uitbundig
en de meeste kinderen opvallend kalm. Of zelfs stil.

De Boomgaard

Het werd feest toen de dag van de verhuizing aanbrak. Twee lawaaioptochten vormden een climax van wekenlange voorbereiding van
de twee Montessori’s.
Ik film en maak foto’s. Een dankbaar document als resultaat van
de sloop van 2 wijkbepalende gebouwen. De komende jaren volg
ik de opbouw. Het zal minder spektakel geven dan de afbraak.
Het wachten was op de val van de schoorsteen. Voor de hekken
keken kinderen met grote ogen toe. Ouders, de tranen bijna in
de ogen, aanschouwden de laatste loodjes van Delete.

Peter van Beek is portret- en documentair fotograaf en woont in
de Cederstraat. Naast zijn langlopende fotoprojecten zoals het
leven van de Roma(-zigeuners) in Europa brengt hij het leven aan
de ‘onderkant van de maatschappij’ in beeld.
Zijn werk is te zien op: www.petervanbeek.com
Daarnaast fotografeert hij kinderen en jongeren:
www.funphotoshoot.nl.
En voor wie van plan is te gaan trouwen:
kijk eens naar zijn trouwfotografie op: www.zijblij.nl.
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De filmtrailers van beide scholen kunt u zien op youtube:
Valkenbosschool: www.youtube.com/watch?v=HwGes1ZU75c
CMS: www.youtube.com/watch?v=3ZU64Cl5Jgc

De Boomgaard
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COLUMN

STEKKIES

Dierenspeciaalzaak

Schildersbedrijf ‘De Gier Groep’

Joh. Zandvliet
sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk

TEL 0653 522881
of: 0654 756540 of: 070 3632169
www.degiergroep.nl
•
•
•
•
•
•
•

Renoveren badkamers en keukens
Herstellen houtrot
Stukadoren wanden en plafonds
Schilderwerken en kleuradviezen
Glas en glas in lood
Hout en marmerimitatie
Moderne wandafwerking

alles voor
uw huisdier
Thomsonlaan 114 Den Haag
Tel 070 345 03 06

Heeft u wat aan te bieden? Of zoekt u iets?
De Boomgaard wil daarin behulpzaam zijn.
U kunt uw stekkie (max. 50 woorden) sturen naar:
info@redactiedeboomgaard.nl

GRATIS AF TE HALEN
• twee stapelbare cavia- of konijnenkooien, beide bestaande
uit een binnenhokje en een rennetje, en een grote
vogelkooi. Bellen tussen 17 en 19 uur: 070 3607916.

GEVRAAGD
• zelfstandige en betrouwbare werkster voor twee à drie uur
per week, tel. 360 02 93.

TE HUUR GEVRAAGD
• Overdekte parkeerplaats of garagebox voor auto.
Geen buitenparkeerplaats. Tel. 0610 614 918.

TE KOOP
Lid Dibevo

Herman Poelsma

Herman Poelsma beantwoordt plantenen tuinvragen van luisteraars in ‘West weet
het’ op Radio West, elke dinsdag van
13-14 uur. Daarnaast geeft hij les op een
landbouwschool.

Met Herman
de zomer in
Groenten en fruit uit eigen tuin /bloembak
Als ik de tuinbladen lees, zie ik dat eten uit eigen tuin een nieuwe
trend is. Ik eet al jaren uit eigen tuin: appels, peren, Japanse
wijnbes, tomaten, frambozen en aardbeien staan bij mij al heel
lang op het menu. Heb ik een grote tuin? Nee, ongeveer 24 m2,
maar ook dit jaar zal ik weer oogsten. Kiemende knoflooktenen
heb ik in een pot gezet en ze lopen al leuk uit, geven mooie
paarse bolbloemen en als het mee zit weer nieuwe knoflook
tenen. Iedereen kan makkelijk eten uit eigen tuin of van balkon;
zeker voor mensen met kinderen is het leuk en leerzaam.
Als u dit leest zitten we in juni en zijn we halverwege het
groeiseizoen, maar er zijn nog vele mogelijkheden.

• Wie heeft er belangstelling voor een damesfiets,
merk Batavus, met handremmen en 3 versnellingen,
donkerblauw, met bijpassende fietstassen? Klein formaat.
Is oud, maar fietst nog best, voor de boodschappen.
Te koop voor € 35,-. Tel. 070 3655973.

TE KOOP
• Mandarina Duck rugtas, als nieuw, geschikt ook voor
notebook. Mooi mat zwart leer, € 25,-.
Email: doorwerken@xs4all.nl voor een foto.
••• Dit is nu een prachtige oplossing: ruimtebesparend en op
veel plaatsen te gebruiken! Foto: Kees Schrijver.

Cor Verkaik †
Cor Verkaik, die aan de ziekte MS leed, was een strijdlustig en
sociaal ingesteld man. Hij was lang actief in onze bewoners
organisatie, ruim 10 jaar. Hij had gemerkt, hoe moeilijk het
was als gehandicapte om je door de buurt te bewegen.
Dus controleerde hij alle hoeken van de straten op een aflopende
stoep. Ook lette hij op geparkeerde auto’s op de hoek van een
straat. De Gemeente en/of politie kreeg met hem te maken,
als het niet in orde was.
Cor dacht ook mee over andere zaken: in een tijd waarin de
SBOB nog niet erg bekend was, gaf hij praktische adviezen over
hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Jarenlang heeft hij de
verschillende penningmeesters met de boekhouding geholpen.
Hij mocht dan lichamelijk achteruit gaan, zolang hij de computer
nog kon bedienen, was hij op die manier actief.

Zaaien, maar ook plantjes uitzetten
Het zaaien van radijs en spinazie is nog steeds mogelijk (netjes
op rijen in de volle grond) maar u kunt ook een paar slaplantjes
of andijvie kopen, ze opkweken in potten of ze tussen de andere
planten in de tuin zetten. Je hebt wel een zonnige plek nodig
en voor sla ook een voedzame grond, voor radijs juist een arme
grond (50% zand door de grond mengen). Sla heb je in diverse
soorten en kleuren en is daarom ook heel leuk om in de tuin te
planten. Wat ook mogelijk is, al zie je het zelden, is het planten
van prei, spruitkool of boerenkool tussen de andere planten in
de tuin (bij een aantal tuincentra verkrijgbaar).
Mensen die een balkon hebben kunnen spruitkool of boerenkool ook kweken in grote potten. Het leuke van deze gewassen
is dat je ze kan oogsten in de winter.
Voor mensen die nog nooit uit eigen tuin gegeten hebben:
zelf gekweekte groenten smaken veel lekkerder dan gekochte
groenten, dus het is zeker het proberen waard.
Eet smakelijk!

Namens bestuur en redactie,
Tonny van Dijk

P.S. Slakken houden ook van sommige eigen gekweekte
groenten; er zijn veel manieren om het ze moeilijk te maken,
maar als u kiest voor korrels, neem dan Escarco van Ecostyle.
Die zijn ongevaarlijk voor vogels, egels, etc.
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Cor is er niet meer. Hij is 78 jaar geworden. We denken aan
zijn man Guillaume Nouwen, die hem vol liefde heeft verzorgd
zolang dat kon. We wensen hem het allerbeste.
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NIEUW IN DE BUURT
[ ingezonden berichten ]

Lunchroom/eetcafé KV DiFers
Half april werden de deuren van lunchroom-eetcafé KV DiFerS
aan de Laan van Meedervoort / hoek Valkenboskade geopend.
De eigenaren Diana, Feri en hun dochter Senna hebben erg
hun best gedaan om de zaak een mooie uitstraling te geven
en het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken.
Naast de gelijkvloerse ruimte om te eten en te drinken is er een
kinderspeelhoek, een kids-gameroom, een inpandige rookruimte
en een speciale partyruimte.

Ontspannen sfeer
Bij KV DiFerS mag iedereen zo
binnenlopen. Het is een perfect
ontmoetingspunt voor familie,
vrienden en collega's. Om gezellig
te zitten, te eten, te drinken, te
praten of om te werken op een
laptop of relaxed iets te lezen.
“Alles gaat hier ongedwongen
en sfeervol. We willen zo laag
drempelig mogelijk zijn!”
KV DiFerS is een ideale gelegenheid voor verjaardagen, party's,
zakenlunches- en diners en bedrijfsuitjes en biedt haar gasten
vele mogelijkheden. Een bezoekje aan KV DiFers is dan ook
een ware aanrader. Het motto van de eigenaren luidt: “Eten en
drinken voor een zeer acceptabele prijs-kwaliteitverhouding
in een goede en ontspannen sfeer!”
KV DiFerS: Laan van Meerdervoort 543 / hoek Valkenboskade;
de ingang is aan de Valkenboskade. Telefoon 070-3656980,
e-mail kvdifers@live.nl / website www.kvdifers.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 20.00 uur.

Bomenbuurt
gezelligheid

Fahrenheitfestival
ZATERDAG 16 JUNI

Bij BIS draait alles om smaak
Het jaarlijkse braderiefestival vindt

unieke culinaire cadeaus gezellige espressobar
gourmet foods & wines
zonnig terras & tea room

plaats op 16 juni vanaf 10 uur in de

Fahrenheitstraat 582

FAHRENHEITSTRAAT, THOMSONLAAN

Den Haag 070 364 28 68

www.livinglabuenavida.com

Inmiddels al bijna 2 jaar 'nieuw in de buurt'... (red.)

en op het THOMSONPLEIN.

Dit jaar zijn er verspreid door het hele
gebied allerlei activiteiten. De winkels
presenteren leuke koopjes en nieuwig
heden in kramen op straat. Er is veel te

plaatsen wordt lekkere muziek gespeeld.

Franse keuken
Ook een gezellige bar met een compleet assortiment en een
open keuken, waar je de culinaire verrichtingen van eigenaar en
chef-kok Jeroen Plugge en zijn collega kunt volgen. “Ik had als
kok genoeg ervaring opgedaan bij Pastis in de Oude Molstraat
en bij Waterproef, en wilde m’n eigen restaurant. We wonen zelf
in de Bomenbuurt, en een echte Franse bistro was hier niet.
De klassieke Franse keuken is mijn hobby en ik heb er mijn
specialiteit van gemaakt. Er zijn zulke mooie bourgondische
gerechten te maken, met alleen maar verse producten natuurlijk”.
De kaart wisselt, dus de Magret de Canard, Steak Tartare, Coq au
Vin, de Crème Brûlée en een Mille-Feuille van gegrilde groenten

voor de liefhebbers van
vegetarische gerechten
komen ook regelmatig
langs. Maar u kunt ook
kiezen voor het vier
gangen verrassingsmenu (vaste prijs € 36,-), dat elke week vernieuwd wordt.
“Mijn collega Pieter adviseert graag over een lekkere wijn bij
de gerechten. En veel gasten die toch niet in de auto hoeven
te stappen nemen als afsluiter een Van Kleef jenever, een mooi
Haags product!”

Loopafstand
Een aanwinst voor de buurt! En zeker een aanrader voor een
onthaast avondje uit, een mooie kaart en vriendelijke bediening
in Franse sferen, en dat op loopafstand.
Jeroen en zijn medewerkers ontvangen u graag in Restaurant Bis.
“Alhoewel we een bistro zijn en geen café, bent u ook van harte
welkom voor een drankje aan de bar, of in de avondzon op het
buitenterras. Reserveren is niet altijd nodig, maar kan telefonisch
op 070 7532767”.

De Boomgaard
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doen voor kinderen en op een aantal

Dat werd al snel duidelijk, voor iedereen die de verbouwing
van het bestaande restaurant maandenlang van dichtbij volgde.
We kregen een eigen Bistro op de hoek van de Valkenboskade
en de Thomsonlaan! Toen het grote werk achter de rug was,
werden we blij verrast door de afwerking. Mooie open raam
partijen, gedeeltelijk voorzien van matglas en een mooi uit
gewerkt logo in een subtiele kleur. In augustus 2010 was het
zover, we mochten naar binnen. Bleek net zo smaakvol ingericht:
sfeervol, intiem en toch veel ruimte.
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uw navigator in
de woelige
woningmarkt

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Johan van Arragon en Frits Knijff
Loura Huizenga
vacature
Hans Verboom en vacature

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE
WERKGROEP

CONTACTPERSOON

TELEFOON

Coördinator werkgroepen
De Boomgaard
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat)
Fietsenstalling (algemeen)
Verkeer / Veiligheid / NWHoofdroute

Hans Verboom
Tonny van Dijk
Rick Tersmette
Hans Verboom
Resi Kersten

310 67 66
346 56 23
06 14 947 045
310 67 66
363 84 99

Nuttige website adressen
(Biologische) planten van Mens en Tuin

Computerles

Sinds 25 jaar ligt in Moerwijk een tuin waar mensen met
een zorg- en/of hulpvraag werken. Ze kweken daar planten,
waar mogelijk biologisch.
U kunt deze planten bestellen via de Plantenlijst op:
www.mensentuin.nl/index.php?page=producten-van-demaand. Op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur
(of na telefonische afspraak, 321.19.37) kunt u planten
ook afhalen bij de tuin aan de Hillenraadweg 35.

Kennismaking met de computer? Dat kan vanaf augustus
in Bibliotheek Bomenbuurt, tel. 353 69 70. Ook voor andere
activiteiten: www.bibliotheekdenhaag.nl/Bomenbuurt

De Kruin
Wijkvereniging De Kruin zorgt al meer dan 40 jaar voor
sociale activiteiten in onze buurt. U kunt er overdag, maar
ook ’s avonds terecht. Het wijkgebouw is te vinden in de
Acaciastraat 178A, tel. 363 53 00. www.dekruin.nl

Van de redactie
Nieuw e-mail adres

Commentaar?

Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl.
Alle kopij kunt u voortaan aan dit adres richten. (Natuurlijk
komt ook de post die aan het kantoor van de SBOB wordt
gestuurd, bij ons terecht).

Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via
een vakantiekaart! (zie ook ‘Redactioneel’ op pagina 2).

Adverteren

Redactie De Boomgaard
Acaciastraat 178A
2565 KH Den Haag

Veel adverteerders hebben een jaarcontract. Maar wij nemen
ook graag éénmalige advertenties aan. Vragen over prijzen
en formaten mailt u naar: info@redactiedeboomgaard.nl
t.a.v. Dory Danckaarts. Dat geldt tevens voor de banners,
waarmee u op onze website reclame kunt maken.

Het adres is:

Van de Boomgaard naar de website >>
Soms is er geen ruimte meer in ons wijkblad, maar dan is onze website een oplossing. Altijd voor actuele ontwikkelingen
en bijeenkomsten en nu ook voor (meer) informatie. Dit keer is uitgeweken naar www.bomenbuurtonline.nl:

Laan van Meerdervoort 708a - Postbus 64733 - 2506 CC Den Haag - Telefoon: (070) 368 94 96
Fax: (070) 325 40 70 - Internet: www.belderbos.nl - E-mail: info@belderbos.nl
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• het complete verslag van de jaarvergadering
• het overzicht van de straatvertegenwoordigers

De Boomgaard
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Agenda

Belangrijke telefoonnummers

16 JUNI
Fahrenheitfestival
19 JUNI
De Stamtafel in De Freule
20 JUNI
Zomerfeest Kastanjeplein
23 JUNI
Open Dag Voorbeeldwoningen
9 JULI 	Open Coffee in KV DiFers
13 AUGUSTUS Open Coffee in KV DiFers
20 AUGUSTUS	Sluitingsdatum inleveren kopij
voor De Boomgaard
10 SEPTEMBER Open Coffee Bomenbuurt
21 SEPTEMBER Barbecue voor SBOB vrijwilligers
22 SEPTEMBER Verschijning De Boomgaard nr 3

112
0900 – 8844
0900 – 8844

ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
Politie (niet urgent)
Wijkagent Fabian Roso
(spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in De Kruin)

070 353 57 00
070 346 95 43
070 368 39 47
070 365 68 18
14 070
070 365 06 00
070 363 53 00
070 346 56 23

Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Steunpunt Mantelzorg Segbroek
Algemeen Maatschappelijk Werk
Klachten Openbare Ruimte
Melden obstakels voor gehandicapten
Wijkvereniging ‘De Kruin’
SBOB (uw bewonersorganisatie)

Kijk voor actuele informatie op:
www.bomenbuurtonline.nl

