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REDACTIONEEL

Tonny van Dijk

Tonny van Dijk, eindredacteur.

Met onze neus er bovenop
De redactie was uitgenodigd, om eens te komen kijken bij onze drukker, Quadraat in
Oud-Beijerland. Daar helemaal? Ja, omdat hij piekfijn werk levert – vinden wij – en
dat tegen een concurrerende prijs.

100 jaar
Bomenbuurt 4

Dus reden we op een druilerige decembermorgen naar de Hoekse Waard en waren
getuige van het hele, flink geautomatiseerde, drukproces. We keken onze ogen uit,
want ook bij de drukker heeft de tijd niet stil gestaan. En al was dan veel digitaal
ingevoerd, er moest toch wel wat met de hand gebeuren. Het bijgieten van de
4 inktkleuren, bijvoorbeeld. Wat een heerlijk gezicht: die vaten met hard geel, rood,
blauw en zwart! Je zou zò je huis weer eens in een sprekende kleur willen verven….
De foto’s kunnen niet echt weergeven wat een indruk het bezoek op ons heeft
gemaakt. Er blijkt maar weer uit, dat iets ‘maken’ het verrassende sluitstuk is van
wat mensen achter een pc bedenken. En wat mij betreft, dat een digitale versie
een ‘fysiek’ blad niet kan vervangen.
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Foto voorpagina Tonny van Dijk
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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.
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Wat speelt er
Van de voorzitter
Onze buurt bestaat honderd jaar en dat
zullen we weten. 2016 is het jaar waarin
we dat vieren. Met nieuw ingerichte
winkelstraten. De vervolgwerkzaamheden
van de bestrating zijn nog volop aan de
gang en we kijken uit naar een ‘nieuw’
winkelgebied.
Op de eerste bijeenkomst over de
activiteiten die we rond het 100-jarig
bestaan van de buurt willen gaan organiseren zijn al direct tientallen
ideeën gelanceerd. Vijf daarvan zijn uitgekozen om verder uit te
werken. Deze vijf plannen zullen centraal staan op de jaarvergadering
van 16 april. Die avond wilt u dus niet missen!
Ook is er voor wijkcentrum de Kruin duidelijkheid en rust gekomen
wat huisvesting betreft. U leest er verderop meer over. Wij wensen
de Kruin veel succes in het traject van allerlei veranderingen.
De SBOB blijft natuurlijk actief samenwerken met De Kruin,
tenslotte blijft de Kruin als wijkcentrum van de Bomenbuurt
bestaan. Daarnaast zal de SBOB een andere plek binnen de
Bomenbuurt zoeken voor zaken als distributie van De Boomgaard
en de jaarvergadering. We houden u van de ontwikkelingen op de
hoogte. Als we u niet op de nieuwjaarsreceptie hebben kunnen
spreken, wenst het bestuur u alsnog een mooi 2015 toe, waarin
we de contacten binnen onze wijk verder verbeteren en aanhalen
en we samen veel leuke en mooie activiteiten gaan organiseren.

Graag vertellen we u er meer over, dus neem vooral contact op via
ons e-mailadres, website, telefoonnummer, Facebook of Twitter.
Wij van het bestuur kijken naar u uit.

en u kunt meehelpen om een van de al ingediende ideeën

Hans Verboom, Voorzitter SBOB

wel bedacht en uitgevoerd vanuit de buurt, iedereen is

buurt volgend jaar gaat vieren. Verhalen, muziek en foto’s

tenslotte even jarig.

overleg. Maar er is meer mogelijk. Geef je op als lid van het

Bijeenkomst

feestcomité en denk mee.

Vijftien mensen hebben in januari gehoor gegeven aan de

En kom op 16 april naar de jaarvergadering van de SBOB,

oproep om mee te denken over de opzet van het feestjaar.

want daar worden de plannen gepresenteerd.

Ze wonen verspreid over de buurt, sommigen al tweeënveertig, anderen pas twee jaar. De scholen uit de buurt en de

Buurtvorm

winkeliers hebben laten weten ook mee te doen, maar zijn er

De Bomenbuurt is gebouwd ruwweg tussen 1900 en 1930.

op deze avond nog niet bij. Wel aanwezig zijn het Willem

In de eerste jaren van de vorige eeuw tot 1915 werden de

Dreeshuis en de bibliotheek. Wat iedereen bindt is het

eerste huizen gebouwd vanuit het Valkenbosplein langs de

enthousiasme voor een spetterende viering. De achtergrond

Beeklaan en de Laan van Meerdervoort. Daarna begon de

van de deelnemers is heel verschillend, van muziek, via

Bomenbuurt langzaam vorm te krijgen: Ieplaan, Thomson-

natuur en literatuur naar evenementenorganisatie.

maart 2015

laan, Valkenboskade. In 1925 was vrijwel de hele Bomen-

De Boomgaard

zijn gepromoveerd tot project:
• Verhalen uit en over de Bomenbuurt
• Muziek gecomponeerd voor en door de Bomenbuurt
• Bomenbuurt Festival, gecombineerd met een Home Made
Market.
• Fototentoonstelling over de Bomenbuurt: Toen en Nu.
• IJsbaan op een van de pleinen.
De bedenkers gaan deze projecten verder uitwerken en ze
voor het eerst presenteren op de SBOB-jaarvergadering van
16 april in de Kruin. Komt daar dus allen.

Oproep lid feestcomité
Er ligt nu een mooie basis, maar er is ruimte voor meer.
Een nieuw plan indienen kan dus nog als u ook wilt mee
helpen het uit te voeren. Er is ook een feestcomité ingesteld
verder uit te werken. Geeft u zich dan op bij de SBOB 
(info@bomenbuurtonline.nl), of kom naar de jaarvergadering.
Kijk ook op de website en Facebook pagina voor meer

als basis voor het feest zijn uit de bus gekomen tijdens dit
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ideeën opgeplakt.

Er is door de aanwezigen een selectie gemaakt en vijf ideeën

een eenmalige viering. Het hele jaar door feest, maar dan

De SBOB koos ervoor een feestjaar te maken, in plaats van

langer de tijd hebben genomen, dan waren er honderd

Uitkomst: vijf projecten

om ideeën te spuien voor het honderdjarig jubileum dat de

onze buurt. Vandaar honderd jaar Bomenbuurt in 1916.

hardloopwedstrijd naar een literaire wandeling. Zouden we

In het SBOB-bestuur gaat het net als in een ander bestuur:
bestuursleden komen en bestuursleden gaan. En als er bestuurders
gaan, dan zien we graag weer nieuwe komen. U bijvoorbeeld.
Wij zoeken 2 tot 3 nieuwe bestuursleden. Jong, oud, of daar
tussenin, we hebben graag een afspiegeling van de buurt in het
bestuur. Het vergaderen valt mee: één keer per maand. Daarnaast
hebt u de mogelijkheid om leuke dingen te helpen organiseren in
de buurt en daadwerkelijk bij te dragen aan een mooie Bomenbuurt.
U leert bovendien de buurt goed kennen. Wij zoeken een secretaris
en twee algemene bestuursleden. Lijkt het u bijvoorbeeld leuk om
contact te onderhouden met winkeliers en andere ondernemers in
de buurt, dan zou u de advertentiewerving van De Boomgaard op u
kunnen nemen. Bent u meer van de organisatie van evenementen,
dan hebben we een Koningsdagvrijmarkt in de aanbieding, een
kunstevenement en zelfs een heel jaar met evenementen rond
het 100-jarig bestaan van de buurt. Of u bedenkt zelf iets.
Maar misschien gaat uw belangstelling eerder uit naar het groen
in de buurt, de pleinen, straten en huizen. Ook dan kunt u uw hart
ophalen.

Vijftien mensen verzamelden zich eind januari in de Kruin

1916 zou je kunnen zien als het eigenlijke geboortejaar van

van een beweegplein naar een buurtbarbeque en van een

Nieuwe bestuursleden gezocht. Waarom u niet?

100 ideeën voor honderd jaar Bomenbuurt

buurt klaar, in 1930 waren ook de laatste stukken ingevuld.

Van een Bomenbuurt muziekband naar ‘Guerilla Gardening’,

Veel plannen
Dat zien we terug in de plannen die binnen vijf minuten op
grote vellen zijn opgeplakt. In korte tijd werden veertig tot
vijftig ideeën bedacht voor kleine en grote evenementen.

informatie.
Namens de SBOB,
Barbara Christiaanse en Johan van Arragon

De ontwikkeling van de Bomenbuurt tussen 1915 - 1930

VAN HET BESTUUR

VAN HET BESTUUR (vervolg)

Jaarvergadering van de SBOB
Donderdag 16 april 2015 om 20.00 uur in De Kruin
Het bestuur nodigt alle buurtgenoten uit voor de jaarvergadering van de SBOB. Graag zouden wij nieuwe bestuurders
verwelkomen. Belangstellenden voor een bestuursfunctie, waaronder de vrijkomende post van secretaris, worden
verzocht zich voor de vergadering te melden bij het bestuur, bij voorkeur al voor 1 april.

AGENDA

Straatvertegenwoordigers
op reanimatiecursus
De straatvertegenwoordigers van de Bomenbuurt hebben eind
december een cursus ‘reanimeren met een AED’ * gevolgd.
Deze cursus, verzorgd door Ambuwerk, vond plaats in de Kruin.

Allemaal geslaagd
Gedurende een ochtend hebben we geleerd hoe we kunnen
herkennen dat iemand gereanimeerd moet worden, maar ook hoe
we dan moeten handelen. Alle cursisten zijn geslaagd en hebben
daardoor hun certificaat ‘Reanimeren met een AED’ behaald. Het is
leuk om te merken dat je aan het begin van de ochtend onhandig
en onwennig aan een cursus begint en aan het einde van de
ochtend weet hoe je de leiding moet nemen bij een reanimatie.

Een schakel in ‘t geheel

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag van de Jaarvergadering dd. 20 maart 2014
5. Jaarverslagen:
a. Secretariaat
b. Werkgroepen:			
		 1. Verkeer/Veiligheid/Milieu
		 2. E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat)		

			

		 3. Fietsenstalling/speeltuin Acaciastraat 				

De straatvertegenwoordiger is een oplettende burger zoals wij dat
van alle wijkbewoners wensen, die bereid is om een stapje meer te
doen. Zo meldt een straatvertegenwoordiger een kapotte straatlamp
of verwijst hij/zij een buurman naar een instantie die kan helpen
bij een situatie. Kort samengevat is een straatvertegenwoordiger
de ogen en oren van de straat waarin hij/zij woont; schakel tussen
gemeente, SBOB, welzijn en politie voor de buren die in de straat
wonen. Nog niet iedere straat is vertegenwoordigd. Heb je interesse
om iets voor je straat te doen? Neem dan contact op met de
coördinator van de straatvertegenwoordigers: Mariëlle Wolf,
tel. 06 1667 0841 of straatvertegenwoordiger@gmail.com.
*AED: een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren (red.)

		 4. De Boomgaard
Mariëlle Wolf, coördinator

		 5. Kastanjeplein

Vraag niet wat de buurt voor u kan doen, maar vraag

		 6. Straatvertegenwoordigers

uzelf af wat u voor de buurt kunt doen. En het zou

6. Financiën:
a. Financieel jaarverslag 		

zomaar kunnen zijn dat u af en toe iets als vrijwilliger

			

bijdraagt.

b. Verslag kascontrolecommissie
c. Decharge penningmeester

Denk aan de vrijmarkt op Koningsdag, Halloween in de

d. Benoeming kascontrolecommissie 2015

herfst, Opvallend Afval, activiteiten voor het 100-jarig

7. Bestuursverkiezing:

bestaan van de Bomenbuurt in 2016, maar zo is er nog

Aftredend en niet herkiesbaar: Loura Huizenga, secretaris
Aftredend en herkiesbaar:
			

veel meer. U kunt daar veel tijd in steken, maar ook met

Ted Harryvan, penningmeester

een paar uur zijn we al geholpen.

Johan van Arragon, lid

8. Jaarplan 2015

Iets meer regelmaat zit in het 4x per jaar bezorgen van
De Boomgaard, of een rol als straatvertegenwoordiger.

PAUZE

Ook die mensen zien wij graag komen.

9. THEMA: 100 JAAR BOMENBUURT!

Wij vragen u hier heel gericht, éénmalig of meerdere

Waarin vijf knallende evenementen zich presenteren, u daarvan vast een voorproefje krijgt, zelf ook nog de gelegenheid

keren per jaar, bestaande activiteiten te ondersteunen.

krijgt om ideeen aan te dragen en u kunt opgeven om mee te helpen 2016 tot een jaar te maken waarover nog 100 jaar

Leuk om te doen, het geeft veel voldoening en u helpt

gesproken wordt!

zo om onze buurt te laten blijven wat die nu is: een heel

10. Rondvraag

aangename buurt om in te wonen.

11. Sluiting

SBOB-kantoor op de woensdagochtend tussen 10.30 en 13.30 uur. Tel nr 070-346 56 23.

Meld u aan, jong en oud, voor een ieder hebben wij wel
De werkgroep Verkeer, Veiligheid en Milieu heeft een verslag

wat. Aanmelden kan via:

gemaakt van haar activiteiten in 2014 en een werkplan 2015

– SBOB-website b
 omenbuurtonline.nl,

opgesteld. Belangstellenden kunnen beide stukken opvragen

– mail info@bomenbuurtonline.nl

bij het secretariaat van de SBOB (info@bomenbuurtonline.nl).

– telefonisch op woensdagochtend tussen 10.30 en
13.30 uur, tel 070 3465623.

De Boomgaard

De Boomgaard

maart 2015

maart 2015

De stukken van de vergadering kunnen na 1 april worden opgevraagd bij info@bomenbuurtonline.nl of opgehaald bij het
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Vrijwilligers gezocht

7

COLUMN

VAN HET BESTUUR (vervolg)
door TONNY VAN DIJK

Koningsdag in de Bomenbuurt

200 kleedjes
Elk jaar ondergaat eind april een deel
van de Thomsonlaan/Fahrenheitstraat
een metamorfose. Vanaf héél vroeg in
de ochtend van Koningsdag komt er
een bonte stoet van bewoners met hun
kinderen, die allerlei spullen uitstallen:
de jaarlijkse vrijmarkt van de Bomenbuurt. Het ziet er s pontaan en soms
geïmproviseerd uit, maar daar is wel
wat aan voorafgegaan. De organisatie
is in handen van Hans Verboom,
voorzitter van de SBOB. Ik wilde wel
wat meer weten over zijn rol in dit
‘evenement’.

door REGGY SPECKEN
Hans, ben jij vanaf het begin hierbij betrokken geweest?
Hoe kwam dat?
Ja, ik was er vanaf het begin bij. Het wordt nu, als ik het goed heb, voor de 12de
keer georganiseerd. Vroeger was er ook een vrijmarkt op de Thomsonlaan, die
werd door de winkeliersvereniging georganiseerd, maar die stopte ermee. Ben
toen verhuisd met mijn kleedje naar de Frederik Hendriklaan. Toen het daar te druk
werd en ongezellig, besloot ik de vrijmarkt in onze wijk nieuw leven in te blazen.

Moet je voor zo’n evenement vergunning aanvragen?
En hoe groot is de vrijmarkt inmiddels?
Jazeker, 8 weken tevoren al. De vrijmarkt is vorig jaar uitgebreid richting

De Kruin
Er is nogal wat te doen geweest rond ons wijkgebouw
De Kruin. De gemeente kwam met plannen om in de
Acaciastraat een paar kavels uit te geven voor nieuwbouw
door particulieren. En die plannen kunnen pas gerealiseerd
worden na sloop van het wijkgebouw. Grote onrust was
het gevolg. Het overleg daarover tussen het bestuur van
wijkvereniging De Kruin en de gemeente verliep niet altijd
even soepel. Maar nu lijkt een oplossing binnen handbereik.
En belangrijker: De Kruin blijft voorlopig gewoon waar ie is.

Goudenregenstraat en loopt nu vanaf Thomsonlaan nr 175 t/m het Thomsonplein.
Ik schat het aantal deelnemers op 200; wat bezoekers betreft hoorde ik vorig
jaar de politie zeggen dat er op een gegeven moment zeker 2000 mensen

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.

Open en bloot
En zo liggen de slagaders van onze buurt open. Vanuit mijn
werkkamer heb ik een mooi uitzicht over de activiteiten in de
Fahrenheitstraat. En als ik niet kijk, dan voel ik wel wat er
gebeurt. Machtige machines verpulveren het asfalt en denderen
met manshoge rioolbuizen op de vork door de straat. Hup, die
moeten daar. Het huis staat te schudden als een Groningse
boerenhoeve.

rondliepen. Er komen elk jaar meer deelnemers en bezoekers.

Gaat het samen met de winkeliersvereniging?
De winkeliersvereniging draagt wat bij in de kosten, en daar zijn wij erg blij mee.

Hoe weten omwonenden dat ze de auto’s niet voor hun deur
kunnen parkeren?
D.m.v. brieven in de bus, briefjes op auto’s en borden aan de lantarenpalen
worden de bewoners attent gemaakt op de vrijmarkt, met het verzoek hun auto
elders te parkeren.

En wat doe je tegen mensen die hun plek willen ‘reserveren‘?
Daar is weinig aan te doen, we blijven zeggen en vermelden dat het niet is
toegestaan, maar het blijft elk jaar een heikel punt. We zouden meer vrijwilligers
moeten hebben om dit probleem aan te kunnen pakken. Maar het moet wel
gezellig blijven.

••• De vrijmarkt op Koningsdag 2014

Marcel Verreck

Blijven jullie niet met veel rommel zitten, bij het ‘scheiden van de
markt’? Wie ruimt dat op?
Tot nu toe doet het HaagsWerkBedrijf dat tegen betaling en met hulp van een
klein groepje vrijwilligers, bestuursleden en een paar straatvertegenwoordigers.

Sta jij er alleen voor, voor de organisatie en de uitvoering?
Of hebben jullie een kleine werkgroep?
Sinds een paar jaar is de vrijmarkt een activiteit geworden die door de bestuursleden gedragen wordt, een aantal straatvertegenwoordigers helpt dan ook mee.

Voor welke taken wil je graag assistentie van buurtgenoten?
Waar kunnen ze zich melden?
Dat varieert van flyeren, brieven op auto’s doen, borden ophangen, toezicht

Mediation
Omdat het overleg tussen het bestuur van de Kruin en de gemeente
muurvast zat, is besloten om tezamen een mediation-traject in te
zetten. Daarin wordt in een besloten overleg gezocht naar een
oplossing, die tevens bindend is. Inmiddels is het resultaat gepresen
teerd. Eerst is natuurlijk gezocht naar een alternatieve locatie
binnen de Bomenbuurt, maar die is niet gevonden. Althans niet
op de begane grond en dat is wat het bestuur van De Kruin als
voorwaarde stelde.

Anemoonstraat 25
De oplossing is uiteindelijk buiten de buurt gevonden, in een
voormalig schoolgebouw in het pand Anemoonstraat nummer 25.
Op datzelfde nummer 25 is het wijkberaad Bloemenbuurt
‘de Hyacint’ gehuisvest. Vóór de komst van De Kruin zal daar
dus nog het een en ander verbouwd èn aangebouwd moeten
worden. Fijn is dat het pand grenst aan een fraaie binnentuin,
waarin met mooi weer genoten kan worden van een terras.

Hobbels
Maar voordat het zover is heeft onze nieuwe wethouder Joris
Wijsmuller nog een paar hobbels te nemen. Allereerst moet nu snel
een plan worden gemaakt, in overleg met de betrokkenen. ‘Snel’
omdat de optanten –de mensen die een optie hebben genomen op
een nieuwbouwkavel- haast hebben. Ze zijn sowieso al niet blij met
de ontstane vertraging. En de start van het ‘overleg met betrokkenen’
wordt bemoeilijkt omdat de Hyacint zich door de hele gang van
zaken voelt overvallen. Men vindt dat het wijkberaad hier veel
eerder bij betrokken had moeten worden en men is beducht voor
de toekomst van de tuin. In een brief aan de wethouder stelt het
wijkberaad zich overigens constructief op.

In de vroege ochtend van de eerste werkdag heb ik gefascineerd
staan kijken hoe een gretige grijper, achteloos aangestuurd door
een pookjesvirtuoos, in een half uur tijd het plaveisel bij mijn
pleintje verwijderde. Het wegdek werd opengeritst als de
voltooide legpuzzel die weer in de doos moet. Diepe kuilen
ontstonden in het weggehapte zand en de coulissen van ons
luxebestaan kwamen bloot te liggen. Niet de medische wetenschap maar de aanleg van het riolenstelsel heeft ons de meeste
levensjaren extra opgeleverd.
De choreografieën starten om acht uur ’s ochtends en mijn
indruk is dat er voortvarend gewerkt wordt. Dat moet ook wel
om het drama voor de toch al zo geteisterde winkeliers te
beperken. Verder is het passen en meten op de overgeschoten
stukjes stoep. Nu wordt pijnlijk duidelijk wie er bereid is met een
ander rekening te houden en wie er alleen geïnteresseerd is in
zijn eigen voortgang. Ook al voor de opbrekingen had ik menige
(bijna-)botsing met racende rijwielbezitters. Zo rausde er, in het
holst in de nacht, op de Fahrenheitstraat een beoordopte fietser
zijstratenlang over de stoep, terwijl er (toen nog) een ongerepte
rijweg op hem te wachten lag.
Voor de sportschool had ik laatst een hevige aanvaring met een
scootermannetje dat zonder vaart te minderen via de stoep zijn
bestemming wilde bereiken. ‘Er lopen hier kinderen,’ riep ik.
En nog een paar woorden. Hij was vooral verbolgen over de
wijze waarop ik hem ter verantwoording riep. ‘Stel je voor dat
het jouw kind was,’ probeerde ik nog. Dat boeide hem niet.
Ook de mentaliteit van sommige weggebruikers toont zich
tijdens deze graafwerkzaamheden open en bloot.
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voor de vrijmarkt, en als EHBO-medewerker. Ik zou het wel fijn vinden als wat

Acaciastraat

jongere mensen zouden meehelpen, dan kunnen we meer taken verdelen.

Alles overziende is het bestuur van De Kruin tevreden met het
bereikte resultaat. Men ziet het ook als een tussenstap: “Tot het
zo ver is, blijven we gewoon in ons huidige pand”. En volgens de
huidige inzichten is de grond in de Acaciastraat al in april 2016
bouwrijp opgeleverd. Mocht u ineens interesse hebben in een
kavel? Helaas voor u: ze zijn allemaal in optie genomen. ■

Ze kunnen zich melden via de website (bomenbuurtonline.nl) of bellen
(tel. 346 56 23) of op woensdagochtend langsgaan bij het SBOB-kantoor
tussen 13.30 en 13.30 uur of gewoon via de mail (info@bomenbuurtonline.nl).

De Boomgaard
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op de dag zelf, hekken ophalen en terugbrengen, de straat sluiten en openen

De Boomgaard
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Appartementen in oud warenhuis
Vroom, hoek Fahrenheitstraat/
Acaciastraat
Tentoonstellingsroute
Atlantikwall langs Segbroeklaan
Vanaf 10 april kunt u in het Museon naar de tentoonstelling
van de ‘Herinneringsroute Atlantikwall’. Van Madurodam tot
de kruising Goudsbloemlaan/Segbroeklaan zal een route van
zo’n twintig panelen te zien zijn. Elk paneel is voorzien van
foto’s, teksten en app’s die hun verhaal doen van voor, tijdens
en na de aanleg van de extra ‘inlandige verdedigingslinie’
door de Duitse bezetter aangelegd. Die linie, bedoeld voor
rugdekking ingeval de geallieerden de kustlinie zouden
passeren, bestond uit een tankwal van Kijkduin tot in
Duinoord en vandaar grotendeels betonnen constructies
tot Wassenaar. Het aanleggen ervan had enorme gevolgen
voor bewoners, woonhuizen, parken en bossen.

Vier panelen in de Bomen- en Bloemenbuurt
Bewonersoverleg Duinoord kreeg in 2012 het idee om een
monument te laten maken door kunstenaars uit de wijk. Dit zou
vooral gaan over de sociale aspecten van het verdedigingswerk,
de impact die het bouwwerk had op de mensen die daar woonden.
Later kwam het idee een lint van monumenten te plaatsen,
één per betrokken woonwijk, het wordt nu een route van panelen.
Voor de Bomen- en Bloemenbuurt komen er vier panelen:
Goudsbloemlaan/Segbroeklaan, Goudenregenstraat, kruising
Valkenboskade/Hanenburglaan en een op de Ieplaan/Segbroeklaan.
Uitbreiding van de route naar zowel Kijkduin als Wassenaar behoort
tot de mogelijkheden. Het Museon heeft de regie overgenomen,
een website over de route is in de maak.

Persoonlijk verhaal
Hieraan gekoppeld is er dit voorjaar in het Museon ook een
tentoonstelling te zien over Den Haag in de Tweede Wereldoorlog.
Het Museon verzamelt relevante informatie voor de tentoonstelling
en de route en wil ook interviews organiseren met (familie van)
betrokkenen. Heeft u persoonlijke informatie als foto's/brieven/
publicaties etc. of wilt u uw verhaal kwijt over dit onderwerp, neem
dan contact op met ondergetekende, die zitting heeft in de
werkgroep Herinneringsroute Atlantikwall.
Vorig jaar wijdde De Boomgaard ook een serie boeiende artikelen
aan de Atlantikwall. Ze zijn als ‘Dossier’ terug te vinden op de
website Bomenbuurtonline.nl.
Akkie Akkerman
suusenak@gmail.com of 06 109 385 44

Sinds de zomer van 2014 trekken bewoners van de Acaciastraat/
Laan van Meerdervoort ten strijde tegen de inhoud van de bouw
plannen van The Young Properties (TYP), aan wie vergunning is
verstrekt door de Gemeente Den Haag om in het voormalige
warenhuis Vroom, hoek Acaciastraat/ Fahrenheitstraat (later de
Thuiszorg) een wooncomplex te realiseren.

Studio’s
De bewoners zijn blij dat dit hoekpand weer een bestemming krijgt:
het ziet er boven de opnieuw failliete Schoenenreus en Halfords
sombertjes en shabby uit .
De procedurele totstandkoming en de inhoud van het bouwplan
baren hen echter grote zorgen. Er komt niet een ‘beheersbaar’ en
beperkt aantal stijlvolle appartementen, maar 39 (!) studio’s, variërend
van 20 tot 32 vierkante meter.
Van dit aantal in combinatie met de te verwachten doelgroep wordt
geen enkele omwonende blij: 39 huishoudens op zo’n klein oppervlak
brengt het huidige, al fragiele, evenwicht in leefbaarheid en tolerantie
in Acaciastraat en Laan van Meerdervoort uit balans, vooral door de
beoogde hoofdingang in de Acaciastraat, het beoogde buitenterras
aan de achterzijde en de te verwachten parkeerdruk en overlast door
vervoermiddelen.

Doorgangshuis
De projectontwikkelaar formuleert de huurdersdoelgroep als expats
en buitenlandse studenten. De omwonenden vrezen echter - juist
gezien het kleine oppervlak van de studio’s - voor een doorgangshuis
voor andere doelgroepen die vaak van studio zullen wisselen en zich
dus niet zullen conformeren aan de ongeschreven en geschreven
‘wetten en afspraken’ in onze dichtbevolkte buurt, maar die wel tot
het huidige tolerantieniveau hebben geleid.

Rechter
Nadat in het najaar van 2014 de bezwaren van circa 45 bezwaarmakers
ongegrond werden verklaard en een drietal gesprekken met TYP niet
tot consensus leidden, volgt binnenkort de gang naar de rechter.
Momenteel richt een aantal bewoners de vereniging VROOM op,
namens welke de bewoners zowel de procedurele (o.a. geen
communicatie met de bewoners) als inhoudelijke totstandkoming
van het bouwplan zullen aanvechten. Om in de kosten daarvan te
voorzien, wordt binnenkort aan omwonenden gevraagd lid te worden
van deze vereniging (€25), zodat met collectieve steun de leefbaarheid
in de Acaciastraat, de Laan van Meerdervoort en de binnentuinen
ertussen,verdedigd kan worden.
Voor tips, hulp of meer informatie kunt u zich wenden tot onder
getekende, secretaris van VROOM i.o., Acaciastraat 170, mir-rie@live.nl
Miriam Cornelis

Vanaf 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg. Dat betekent dat het Jeugd Interventie
Team, J.I.T., voortaan niet meer bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden hoort, maar bij de gemeentelijke instelling Xtra. Ook DUWO
(studentenhuisvesting) en de Haagse Foyer (begeleid wonen voor jongeren) worden overgenomen door Xtra. In de praktijk werkten
J.I.T. en Xtra al samen. Xtra is de gemeentelijke instelling waaronder ook het welzijnswerk valt.
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Jeugd Interventie Team J.I.T.
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Herman Poelsma

Herman Poelsma heeft jarenlang plantenen tuinvragen van luisteraars beantwoord
in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft
les op een landbouwschool.

door REGGY SPECKEN

Met Herman
het voorjaar in
De hagel klettert in mijn tuin en ik ben blij dat ik binnen zit.
Gisteren wel vol verwondering in mijn tuin gekeken hoe de
eerste sneeuwklokjes in bloei staan en hoe goed en mooi mijn
winterharde cyclamen in bloei blijven staan.
Het mooie van deze cyclamen is dat ik 2 jaar geleden zelf zaad
heb gewonnen en uit gezaaid, en zie het resultaat. Het is een
vergeten winterbloeier omdat maar weinig mensen denken aan
cyclamen voor in de tuin. Cyclamen horen binnen, denken ze!
Ik ben blij dat ik ze heb, want ze geven een duidelijke kleurvlek
in de tuin. Wilt u trouwens ook eens cyclamen, dan is het het
makkelijkste om knollen hiervan te kopen.

Buurtschool in de Populierstraat
door REGGY SPECKEN
Vorig jaar heeft u in dit blad kennis kunnen maken
met drie buurtscholen: de Bavinckschool en de twee

(waarmee je van alles kunt maken) en ‘littlebits’ (waarmee je
elektrische schakelingen kunt maken zonder te solderen).
Zoals gezegd: de Populier is in beweging.

••• Het overweldigende trappenhuis en veel glas in lood

Montessorischolen. In deze Boomgaard richten we
de blik op het Christelijk College de Populier, een
school voor middelbaar onderwijs in de gelijknamige
Populierstraat.

Welkom
De Populier is een protestants-christelijke school waar iedereen
welkom is. Wel wordt verwacht dat men zich aan de regels houdt
en respect toont voor de ander. Bij de dagopening wordt stilgestaan
bij maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen.

Portieken
Leerlingen
Terwijl ik in de gang wacht op mijn interviewafspraak, trekt een
hele stoet leerlingen aan mij voorbij. De Populier telt inmiddels zo’n
1000 leerlingen en is van plan nog door te groeien naar rond 1200.
De leerlingen wonen veelal in de Bomenbuurt en in omliggende
buurten, maar komen ook van verder, bijvoorbeeld uit het Westland
en Scheveningen. Kortom de leerling-populatie is zeer divers.
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Het is een school voor middelbaar onderwijs. Je kunt er Havo,
Mavo, Atheneum en Gymnasium volgen. Op de verschillende
lijstjes die de kwaliteit van het onderwijs meten, wordt goed
gescoord; op een enkel onderdeel zelfs ‘excellent’. We weten uit de
kranten dat het onderwijs in Nederland in beweging moet komen.
De Populier zit daarbij niet stil. De leerlingen worden gestimuleerd
om op zoek te gaan naar hun eigen talent. Daartoe kiezen ze,
buiten de standaardlessen, voor verdieping in één van vier ‘stromen’:
Sport, Cultuur, Science of Basis. Leerlingen van verschillende klassen
volgen een dagdeel in de week samen de lessen binnen hun stroom.
Een andere noviteit is de zogenaamde ‘FABklas’, een soort ‘speelplek’
waarbinnen complexe vaardigheden worden ontwikkeld. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van moderne technologie. Een voor de
meeste mensen bekend voorbeeld is de 3D-printer. Maar er wordt
ook gewerkt met minder bekende termen, als ‘makey makey’

De Boomgaard

In de tuin kan het eerste snoeiwerk nu aangepakt worden. Het is
nu tijd voor het snoeien van rozen en vlinderstruiken. Durf te
snoeien en planten diep terug te knippen. Heb je lavendel die
te groot en te zwaar is, kan je deze ook zwaar terugsnoeien
(garantie op uitlopen 80%).

Gebouw

Wat zeker ook moet gaan gebeuren is het mesten van de tuin
met natuurmest. Koekorrels zijn goed hiervoor. Natuurmest
heeft ongeveer 4 weken nodig voordat het opneembaar is voor
de plant, dus nu gestrooid geeft voeding in april. Mesten is
trouwens iets wat te weinig wordt gedaan in tuinen. Een gezonde
tuin moet minimaal 4 keer per jaar mest om de roofbouw die
wij plegen te compenseren. In bakken moeten we minimaal
1 keer per maand mesten omdat door het water geven voeding
mee loopt naar de goot. Met mesten starten we in maart en de
laatste bemesting geef ik in september.

In leeftijd is De Populier de honderd al ruim gepasseerd. Opgericht in
1912 bracht de school de eerste jaren door in de 1e Sweelinckstraat.
In 1925 is het huidige gebouw in de Populierstraat naar een ontwerp
van architect Anema opgeleverd. Het toont nog steeds mooie details
uit deze tijd van art deco, onder meer aan de buitenkant.
Bijzonder fraai is het granieten trappenhuis met sierlijke lampen en
kleurrijk glas in lood. Teneinde het geschikt te maken voor nieuwe
ontwikkelingen, is het gebouw in de loop der jaren uitgebreid.
Eerst met een vleugel aan de Pijnboomstraat en later met een hele
verdieping erbovenop. Maar nog is de Populier niet klaar met bouwen.
Vanwege ruimtegebrek volgen de leerlingen uit de derde klassen
momenteel de lessen in een tijdelijk onderkomen in de Resedastraat.
Het plan is om in 2017 aan het Verhulstplein, samen met een
kinderdagverblijf en een basisschool, een dependance in nieuwbouw te realiseren. Daarin zullen tien Mavo-klassen een plek
vinden. En dan is er nog de wens om het huidige gebouw te
moderniseren. Maar dat blijft voorlopig nog maar een wens. ■

Ik wens jullie veel tuinplezier en mochten er vragen zijn, kan je
me altijd benaderen.

De Boomgaard
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Beweging

Een school geeft altijd een zekere mate van overlast. Zo ook hier.
Het komt bijvoorbeeld voor dat leerlingen hun plekje zoeken in een
van de open portieken in de Populierstraat. Als bewoners daarover
klagen zoekt de school het uit en spreekt de betreffende leerlingen
erop aan. Ook in de lessen wordt hieraan aandacht gegeven.
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070-3611795 / 070-3465822
of e-mail: mginvest1623@cs.com

M.G. Financieel Consult
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Irisstraat 219, Den Haag

In de Bomenbuurt
Iokai Shiatsu therapie
Japanse drukpunt massage voor
ontspanning, preventie
en behandeling van klachten.

GROEN van jaloezie

Hanenburglaan 228, 2565 HB Den Haag
www.shiatsudenhaag.nl 070 385 17 96

Toegegeven, jaloezie is een lelijk ding! Maar in dit geval misschien
een beetje te begrijpen? Als je de Thomsonlaan afloopt, en begint
bij het Valkenbosplein zie je hoe mooi die kan zijn. Het eerste
gedeelte heeft een fraaie middenberm, met veel groen, bomen,
perkjes en hekjes. Majoor Thomson staat er fris en pront bij op
zijn nieuwe, ruime plein en daarna ziet het er ook allemaal even
verzorgd en ruim uit. Het heeft even geduurd; het besluit is in juni
2009 genomen door het College van burgemeester en wethouders.
Voor de herinrichting en verfraaiing van het winkelgebied gevormd
door de Fahrenheitstraat en de Thomsonlaan was 750.000 euro
beschikbaar.

Iokai Shiatsu adv 1-8v2.indd 2

30-01-14 17:08

Dierenspeciaalzaak

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

alles voor
uw huisdier

De Haagse Gordijnerie
exclusieve woonmode

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

Dory Danckaarts, Thomsonlaan
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Ik erger me er altijd al kapot aan, maar het lijkt nu van kwaad

Vandaar mijn oproep aan alle

tot erger te worden: hondenpoep. In mijn straat (maar dat

bomenbuurtbewoners en in het

geldt vast elders ook in de buurt) ligt er altijd overal honden-

bijzonder hondeneigenaren om de hondenpoep op te

poep. En iedere dag liggen daar verse drollen bij. Grote en

ruimen en met zijn allen bij te dragen aan een leefbare

Openingstijden
dinsdag - donderdag 9.30 - 17.30 uur
vrijdag
9.30 - 21.00 uur
zaterdag
9.30 - 17.00 uur

kleine, dus duidelijk van verschillende honden. En nog niet

omgeving. En als we bovendien iedere dag dat we weer

eens een beetje discreet in de goot of bij een boom (hoewel

met zo iets smerigs worden geconfronteerd allemaal een

dat evengoed niet mag en smerig is), maar midden op de

melding doen op de site van de gemeente (evt met foto's),

stoep. Ik heb al vaker meldingen bij de gemeente gedaan,

dan wordt er wellicht eindelijk echt actie ondernomen, en

Rob Krahmer en Mark Krahmer

maar dat heeft niet veel uitgehaald. Maar nu is het diepte-

zal de gemeente beter gaan handhaven.

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

punt van asociaal gedrag echt bereikt: een verzameling

Lid NUVO

keutels pal voor mijn deur. Wat bezielt mensen?

Met vriendelijke groet, Bibi van Ginkel
De Boomgaard
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Lid Dibevo

In het besluit wordt gesproken over een nieuw beeldkwaliteitsplan
(mooi woord!). Maar wat nou zo jammer is voor de bewoners van

Nog een snelle suggestie. Er zijn in het winkelgebied boomkransen
geplaatst waar géén boom in staat. Kunnen we die misschien
– voor weinig dan, en als doekje voor het bloeden – overnemen,
voor de middenberm van de Thomsonlaan tussen de Valkenboskade
en de Goudenregenstraat??

Hondenpoep
Brillen - Contactlenzen

Thomsonlaan 114 Den Haag
Tel 070 345 03 06

En het resultaat – voor zover nu zichtbaar op de Thomsonlaan –
valt zeker niet tegen. Extra brede stoepen, ruimte voor fietsers,
auto’s en parkeren. Mooie uniforme bestrating, en iedere boom
zijn eigen perkje, met een fraaie stenen rand. Kortom, we zijn de
overlast al bijna weer vergeten en gunnen uiteraard alle winkeliers
‘goeie zaken’’ na een aantal rommelige en ongetwijfeld moeilijke
maanden.

Thomsonlaan nr. 113 tot 275 : na de brug over de Valkenboskade
houdt het kennelijk op met het streven naar een verbeterde
‘beeldkwaliteit’. Die moeten het doen met het oude asfalt, geen
plantenbak te zien en al helemaal geen aardig straatmeubilair,
maar wel parkeermeters. Daar zijn overhaast – op een sombere
woensdagmorgen – wat parkeerplekken in elkaar geflanst, die
waarschijnlijk niet eens tijdelijk zijn. En dan nog wat: er zijn te
weinig fietsnietjes! Excuus: ik merk dat ik me weer zit op te winden
over dit onrecht. Maar het laatste stuk van de Thomsonlaan ziet
er uit als het ondergeschoven kindje! Het krijgt niet de aandacht,
liefde en zorg waar het toch ook recht op heeft!
Aktievoeren dus? Maar waar moet je zijn? Wie heeft er de tijd en
het geduld en het uithoudingsvermogen voor? Dan maar een
artikeltje naar De Boomgaard sturen, het is een begin.
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door ERNA DE KLERK
door HANNAH SMEETS

Abeelplein
heringericht

Groen in het plantsoen
kwestie van communicatie

Deel één van de Fahrenheitstraat is klaar. Als dit stuk geschreven
wordt, half februari, is de Fahrenheitstraat van Thomsonlaan tot
Laan van Meerdervoort nog opengebroken. Maar het einde nadert.
De klinkers liggen al op de stoepen;de rijbaan nadert ook zijn
voltooiing. Als het net zo mooi wordt als op de Thomsonlaan zijn
we allemaal blij. Ondanks het ongemak van de afgelopen weken.

Het Abeelplein belooft de parel te worden van het hele project.
Een ouderwets dorpsplein is ons toegezegd: klinkers, terrassen,
een bankje rond de prachtige boom in het midden en vooral
ruimtelijk. Mede door een draai van de beide kiosken die nu
vooraan het plein staan.

Winterzon
Bewoners van de Thomsonlaan hebben gereageerd

Op plaatsen waar veel open grond zichtbaar was hebben

op het interview met de heer Kruiderink van openbaar

we de planten daarom vervangen. Bij dergelijke klein-

Groen in de september aflevering van De Boomgaard.

schalige onderhoudsingrepen worden doorgaans geen

Daarin had Hans Kuiderink gezegd dat bij de herinrichting

bewonersbrieven verstuurd. De soortkeus (rubus =

van groene plekken de omwonenden ook een stem

braam; red.) komt vooral vanwege de wens om een

hebben.

goede bodembedekking te krijgen, maar ook omdat er

Geen overleg
In een deel van het plantsoen van de Thomsonlaan,
vlak voor het nieuwe heringerichte deel had de
groenbeheerder alle oude planten laten weghalen en
vervangen. Echter zonder overleg met omwonenden.
Deze hadden daar zelf in de loop der tijd planten in
gezet, omdat er veel dood ging door hondenpoep.
Dat is natuurlijk een goed burgerinitiatief. Op de kale
plekken zetten zij buxus, pelargonium en lavendel.
Niet alleen was dat er allemaal uitgehaald, er was ook
erg saaie nieuwe aanplant voor in de plaats gekomen,
vonden deze omwonenden. In een mail stelden ze
Hans Kruiderink hierover vragen. Waarom geen contact

andere bloeiende solitaire struiken wenselijk zijn, dan
kunnen we deze altijd nog wel toevoegen. Als u wilt
kunnen we wel een keer ter plaatse afspreken en bezien
of er nog iets mogelijk is.“
Zo is er dus ook contact mogelijk tussen omwonenden
en groenbeheer. Het hoeft niet altijd formeel: je kunt ook
bellen of mailen. Het kan de bewoners nog wat opleveren
ook. Misschien nieuwe buxus, lavendel en pelargonium?

Bewoners beplanten ook vaak de boomspiegels, om te

bewoners en staan open voor ideeën uit de wijk. In de
middenberm van de Thomsonlaan hebben we echter
niet gekozen voor een hele nieuwe inrichting, maar voor
van minder goed groeiende planten. Leidraad is hierbij
dat de beplanting goed moet sluiten om zo onkruid zo
weinig mogelijk kans te geven en mogelijk ook honden.

De Boomgaard
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voorkomen dat het een hondentoilet wordt. Dat is erg
goed, want hondenpoep en -plas is slecht voor bomen.
Bovendien staan er vaak prachtige planten in. Soms
levert dat echter teleurstellingen en boosheid op,
omdat beheerders wel eens alles wegschoffelen.
Een advies: meld het bij de groenbeheerder wanneer je
iets hebt geplant en waar. Je loopt dan minder kans dat
het weggeschoffeld wordt of eruit wordt gehaald. ■

Refill City 10 jaar in de Fahrenheitstraat
Refill City is sinds 10 jaar gevestigd aan de Fahrenheitstraat
606. Dat wordt gevierd met een volle winkel, een nieuw logo,
een webshop, en natuurlijk korting voor de klant! Eigenaar
Attila Bijlstra blikt terug op zijn zaak die startte met “een lege
winkel met zitbank en verder alleen maar potten inkt”.
“Ik begon de winkel om printcartridges te kunnen vullen met inkt
voor een langer bestaan,” vertelt Bijlstra. “Een hype in het buitenland, goed voor het milieu en voor de portemonnee van de klanten.”
Maar cartridge producenten hebben allerlei obstakels en versleutelingen bedacht, waardoor het steeds lastiger is om de oorspronkelijke patronen te vullen. Daarom koop je bij Refill City ook: huismerk
cartridges en toners. Net zo goed, maar stukken goedkoper.
Ook worden er printers verkocht die als beste getest zijn door het
bedrijf zelf, Radar of de Consumentenbond.

Daarnaast ‘print’ hij 3D-foto’s in een glazen kubusje voor op
de schoorsteenmantel en vind je er onder andere printpapier,
telefoonhoesjes en USB sticks. “Klanten vragen vaak of ik een
bepaald product lever en als dat nog niet het geval is, ga ik op
zoek om te kijken of ik het elders vind. In tien jaar tijd is het dus
een behoorlijk volle winkel geworden.”

Webshop
De zaak heeft een nieuw logo: twee trotse ooievaars prijken met
de bekende recyclepijlen van Refill City op een blauwe achtergrond.
Bovendien is de zaak digitaal gegaan op refillcity.nl. “Voor werkende
mensen bijvoorbeeld is het heel handig om in de avonduren toch
aan je spulletjes te kunnen komen. En tijdens de herinrichting van
de Fahrenheitstraat blijft zo’n webshop natuurlijk goed bereikbaar.”
De winkel is gevestigd aan de Fahrenheitstraat 606, of kijk op
www.refillcity.nl.

Videobanden
Bijlstra dacht tegelijkertijd na over andere, aanverwante diensten
en producten. “Ik zoek altijd naar wat er nog niet is of wat er
goedkoper kan.” Dat blijkt een heleboel te zijn, want Refill City
heeft een flink assortiment aan printhardware en accessoires.
Dagelijks staan er in de winkel recorders te draaien om video
banden of 8mm spoelen over te zetten naar dvd, want wie heeft
er thuis nog de juiste afspeelapparatuur?

Kortingsactie
Refill City viert een jaar lang feest en klanten feesten mee.
Op vertoon van de bon in dit blad (pagina 20) ontvang je
21 procent korting op huismerkcartridges en –toners,
huismerk Fotopapier en USB sticks en SD kaarten van Kingston!
Deze actie loopt tot en met 31 december 2015.
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het snoeien van aanwezige beplanting en het vervangen

Laten we gezamenlijk de winkeliers nog een extra steuntje in de
rug geven voor al het ongemak en de vast ook gemiste klandizie.
Gewoon iets extra’s kopen. En weet je wat: de redactie nodigt de
eerste vijf lezers uit die reageren voor een kopje koffie, thee, of fris.
Op het mooie nieuwe Abeelplein. ■

en wit dan verfrissend werkt. Als blijkt dat er meer, of

juist deze nieuwe aanplant?

inderdaad zoveel mogelijk in te spelen op verzoeken van

Daarna volgt natuurlijk de andere kant van de Fahrenheitstraat: van
Thomsonlaan tot Segbroeklaan. Richting het ziekenhuis komt een
stuk verbreed fietspad ter verhoging van de veiligheid van fietsende
schooljeugd. Ook hier zal het even afzien zijn, volgens planning tot
eind april. Maar de inmiddels opgeknapte gevels van de winkels aan
de linkerkant van de straat (vanaf de Thomsonlaan) beloven veel
goeds. We krijgen echt een mooi winkelgebied terug.

willen voegen. Het zijn witte, omdat het zo donker is

Eigen initiatief

Hans beantwoordde de mail als volgt: “We proberen

maart 2015

aanslaan. Met de vlinderstruiken hebben we wel wat toe

met omwonenden? Waarom moest alles er uit? Waarom

Wel duidelijke uitleg
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onder de bomen in het donker veel soorten maar slecht

Inmiddels lijkt dat ook echt te gebeuren. Groente- en viskar op het
plein krijgen een vaste standplaats aan de zijkanten van het plein.
Er is mondelinge overeenstemming met de gemeente. Op papier
moet het nog worden bekrachtigd. Maar als we positief gestemd
zijn, hebben we over een tijdje dus twee vernieuwde ‘winkels’ op
het plein, met extra mogelijkheden en meer producten. Nu is er al
een vermoeden van hoe het gaat worden. Half februari zijn drie
terrassen opgebouwd in de winterzon. Ook door de afwezige
terrasafscheiding van Koemans oogt het geheel extra ruimtelijk.
Als dan straks de kiosken ook nog een kwartslag draaien, wordt
het echt feestelijk. De redactie verheugt zich alvast op de lentezon.

Fiets
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( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek )

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring.
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en
gemeente Haaglanden.
Of het nu is op het gebied van ontwerp, aanleg, aanpassen,
beplanten of onderhouden van een tuin:
Onze hoveniers kunnen het!
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan
gerust contact met ons op.

Populierstraat 146
2565 MP Den Haag
Tel: 070-3645351
www.facilitelhoveniers.nl
www.defra.nl
info@facilitelhoveniers.nl












Advies & Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
Bestrating
Metselwerk
Elektriciteit
Schuttingen
Vlonders
Schuren
Timmerwerk

Modern en historisch

door REGGY SPECKEN
Als je door de buurt loopt en om je heen kijkt, beleef je de
gebouwde omgeving, een beeld van voornamelijk huizen, pleinen
en straten. De een is zich daarvan wat meer bewust dan de ander.
We nemen allemaal waar, maar de een laat dat voor wat het is,
terwijl de ander er actiever mee omgaat. Die ander zal dan meer op
de details letten. En daarvan genieten, of zich juist eraan storen als
met die details is geknoeid.
Niet alleen aan de huizen maar ook op straat zijn details te zien,
soms oogstrelend, soms niet. We zien onder meer parkeermeters,
lantaarnpalen, voetbalkooien, speeltoestellen, verkeersborden,
afvalbakken, hekwerkjes, bankjes. We noemen dat alles ‘straat
meubilair’. In het algemeen is dat een zorg van de gemeente.

Geluksgevoel?

Bomenbuurt
Onze Bomenbuurt, die nog maar net honderd jaar oud is, valt daar
een beetje tussenin. Maar toch hebben we hier ook historisch
straatmeubilair. De Boomgaard van september toonde al een foto van
een bijzondere lantaarnpaal, ook met ladderijzer. Deze wordt wel de
‘Berlage paal’ genoemd, maar is een ontwerp van Piet Zwart, destijds
werkzaam bij bureau Berlage. En dan is er de canapébank. In een
gemeentelijke uitgave (‘op straat gezet’, VOM-reeks 1997) wordt
daarover het volgende opgemerkt:

“De comfortabel ogende canapébank heeft mooi gevormde
ijzeren poten die aan Art Déco doen denken. Deze decoratieve
interieurstijl had haar bloeitijd in de jaren twintig en wordt
gekenmerkt door strakke geometrische vormen en kleurige
motieven. Waarschijnlijk dateert de canapé uit deze periode.
De vormgeving is doordacht, de leuning is licht gebogen en
aan het uiteinde van de zitting is een opstaande plank met
een hol profiel aangebracht, die extra zitcomfort biedt.”

Waar?
Waar vinden we dat mooie historische straatmeubilair in onze buurt?
In de Thomsonlaan staan heel wat van die lantaarnpalen van Piet Zwart.
Op het Valkenbosplein staan vijf canapébankjes en in de Ieplaan twee.
De foto toont een canapébank op het Valkenbosplein. ■

De Boomgaard
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In het verleden is in Den Haag met dat straatmeubilair nogal
slordig omgesprongen. Met als gevolg dat het straatbeeld tamelijk
‘verrommeld’ was: te veel, te verschillend en slecht onderhouden.
Rond de jaren negentig is daarin verandering gekomen. Het beleid
werd meer gericht op kwaliteit, zowel in het gebruik als voor het
oog. Let bijvoorbeeld eens op de hekwerkjes die vandaag de dag
een speeltuin of een plantsoen begrenzen. Die zien er toch een stuk
beter uit dan vroeger. En dat is fijn. Het bevordert de sfeer die we
ervaren als we buiten lopen. En misschien draagt dat ook wel bij aan
ons geluksgevoel. Kijk maar eens in een arm land om je heen naar de
afvalbakken, de stoepen en de hekjes. Vaak ligt het er allemaal schots
en scheef en roestend bij. Ik voel me dan niet prettig. Ik ben ook blij
dat het bij ons beter is geregeld.

Er is modern straatmeubilair, zoals de voetbalkooi en sommige
hekjes. Er is ook nog tamelijk veel historisch meubilair, zoals de
lantaarnpalen die in de 19e eeuw in Haagse ijzergieterijen zijn
gemaakt. Een voorbeeld daarvan zien we op het Lange Voorhout:
de zogenaamde ‘Haagse paal’, herkenbaar aan de zijarmen voor
de ladder van de lantaarnopsteker. Het ligt voor de hand dat het
straatmeubilair in de moderne wijken wat strakker van vormgeving
is en dat het historische meubilair in de oudere stadsdelen een
plek vindt.
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Meer activiteiten en cursussen in de buurt? Meld
het de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

10 jaar

10 jaar
Advies & inzicht in geldzaken

Knip uit

Voorlichting en advies over
alle persoonlijke financiën

Open Coffee Bomenbuurt – april, mei, juni

Vrijmarkt Koningsdag – 27 april

Elke 2e maandag v/d maand van 9.00 – 11.00 uur. Voor iedereen
die wil netwerken, zich wil laten inspireren of gewoon zijn of haar
ideeën eens wil toetsen. De bijeenkomsten vinden plaats op
wisselende locaties en worden bezocht door gemiddeld 20-30
mensen. Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
13 april: Lunchroom LOT, Thomsonlaan 100
11 mei: Bethel, Schwenckestr. 28-30 (zijstraat Laan v Meerdervoort)
8 juni: Locatie nog niet bekend
Meer info: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt

Koningsdag 27 april valt dit jaar op een maandag. Wij hopen dat het
dan mooi weer is en dat u weer met grote aantallen de gezellige
vrijmarkt bezoekt en/of er aan deelneemt.

en www.facebook.com/groups/opencoffeebomenbuurt

Houtrustkerk – 26 april en 17 mei

21% korting
op huismerk inkt & toners

Voorlichtingsavonden over
pensioen en hypotheek
Budgetcoaching

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50
Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Zondag 26 april van 12.00 tot 12.30 uur zal Marieke Stoel (orgel)
een Bach programma verzorgen.
Het programma bestaat uit Preludium en Fuga in C BWV 547,
Adagio BWV 527 en An Wasserflüssen Babylon BWV 653.
Zondag 17 mei van 12.00 tot 12.30 uur zal de jonge gitarist Aktas
Erdogan een concert geven. Het programma zal bestaan uit:
Sonata (uit 1990) van Leo Brouwer (1939) met de delen Fandangos
y boleros, Sarabanda de Scriabin, Toccata de Pasquini; The Juggler's
Etude van Ralph Towner (*1940) en Cafe-Tear ; Prelude van Vojislav
Ivanovic (*1959)
De toegang is steeds gratis met een collecte na afloop.

Het Haagse

REPAIR CAFÉ
Volgend jaar maart bestaat het landelijk Repair Café 5 jaar.
Er zijn momenteel 600 café's in Nederland en er komen er
elke maand weer bij. Jammer genoeg heeft de Bomenbuurt
er nog geen kennis mee gemaakt. Dit artikel kan daar
misschien v erandering in brengen.
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Meldpunt Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit. De

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 070 3534605.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

gemeente biedt nu gratis de graffitischoonmaakregeling aan. Snel
schoonmaken voorkomt vaak meer graffiti.
Dus maak gebruik van de regeling!

www.denhaag.nl/graffiti

Het Haags Repair Café is opgezet door het Haags Milieu
centrum in 2011. Sinds een jaar heeft het een eigen bestuur
en draait het zelfstandig, elke maand in een andere wijk van
Den Haag, behalve in de wijken die intussen een eigen Repair
Café hebben.
VERZET TEGEN DE WEGGOOICULTUUR
Het is een gat in de (vrijwilligers)markt gebleken. Ze rijzen
niet voor niets als paddenstoelen uit de grond. Steeds meer
mensen willen hun kapotte spullen niet zomaar weggooien.
Het aantal mensen dat nadenkt over onze weggooi-industrie
en -cultuur en zich daar niet meer in kan vinden, groeit.
Organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Milieu centra,
Wakker Dier, Dierenpartij, timmeren aan de weg om mensen
te wijzen op de afvalbergen en de weggooicultuur. Landelijke
en gemeentepolitiek houden zich ook bezig met thema's als
duurzaamheid en milieu. Daarnaast heeft de economische
crisis en de werkloosheid ons ook gedwongen om zuiniger
met spullen om te gaan.

RESERVEREN VAN PLEKKEN IS NIET TOEGESTAAN!
Er is alleen een plek gereserveerd voor de EHBO.
Het organiseren van de jaarlijkse vrijmarkt is een hele klus, maar
ook erg leuk om te doen. Lijkt het u wat om er aan mee te werken,
meldt u dan aan bij het bestuur van de SBOB, via:
info@bomenbuurtonline.nl of tel. 070 - 346 56 23 (voicemail).
De werkzaamheden variëren van briefjes onder de ruitenwissers
doen tot toezicht houden op de vrijmarkt zelf.
Het marktgebied op de Thomsonlaan (richting Goudenregenstraat)
gaat tot huisnummer 175 , zodat het verkeer daar kan draaien.

Fiesta bij El Barrio – 29 maart
Spaans restaurant El Barrio nodigt alle Bomenbuurtbewoners uit
voor een proeverij op zondag 29 maart van 16.00 – 19.00uur,
waar men het nieuwe concept TAPAS RODIZIO kan uitproberen.
(Tapas Rodizio = onbeperkt tapas eten voor een vaste prijs).
Tijdens de proeverij zijn pinxtos, tapas en drankjes gratis.
U komt toch ook voorproeven? El Barrio, Laan van Meerdervoort 543
(hoek Valkenboskade), Telefoon 070 4067986.

WAT IS EEN REPAIR CAFÉ?
Mensen kunnen nu met hun kapotte broodrooster, koffiezetapparaat, tv, kerstverlichting, spijkerbroek en andere kleding
naar het Repair Café, waar vrijwilligers ermee aan de slag
gaan. Een voorbeeld uit een recent café in de Hyacinth in de
Bloemenbuurt: met 2 naaisters en 9 technische reparateurs
werden in 2 uur tijd en zonder extreem lange wachttijden
40 reparaties gedaan. Een espressoapparaat werd weer
nieuw leven ingeblazen naast andere koffiezetapparaten,
een bijna vooroorlogs broodrooster, een perforator, een
stoomborstel, een ring en een ketting en voor de jongste
klant: een muziekdoosje in een knuffel. De naaisters zetten
nieuwe ritsen in, maakten broeken korter, repareerden
scheuren en leerden iemand hoe ze haar favoriete sokken
zelf kan stoppen.
WEGGEEFTAFEL
Sinds een paar maanden is er ook een weggeeftafel, waar
klanten iets moois wat ze toch kwijt willen neer kunnen
leggen en eventueel ruilen voor iets van hun gading. Degene
die iets vindt wat hij of zij nodig heeft of mooi vindt mag het
meenemen.
Er komen steeds meer klanten naar het Haags Repair Café,
dat door heel Den Haag reist, op zaterdag van 11 - 13 uur.
Het is dan ook een goede ontwikkeling dat sommige wijken
al hun eigen café hebben, zoals de Stationsbuurt, centrum,
Laak , Moerwijk en Mariahoeve. Het Haags Repair Café is
te vinden op www.repaircafe.nl/denhaag en u kunt ook
informatie krijgen via: repaircafe.denhaag@gmail.com
Hannah Smeets
De Boomgaard
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

ACTIVITEITEN IN DE BUURT
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Hans Verboom
Loura Huizenga
Ted Harryvan
Johan van Arragon
Frits Knijff
Barbara Christiaanse

(Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)
(administratieve ondersteuning, werkgroepen)
(fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)
(NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)
(winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)
(website, social media, bewonersparticipatie)

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

BIJ ONS IS IEDERE
KLANT AL 50 JAAR
KONING!

WERKGROEP

CONTACTPERSOON

Coördinator werkgroepen
De Boomgaard
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat)
Fietsenstalling (algemeen)
Verkeer / Veiligheid / Milieu
Kastanjeplein
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan

Hans Verboom
Tonny van Dijk
Rick Tersmette
Hans Verboom
Resi Kersten
Hans Verboom
Ilona van Delft
Hans Verboom

Nuttige (web)adressen
Hoe schoon is de lucht in mijn straat?
Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. De zon kan hoog aan
een prachtig blauwe hemel staan en toch kunnen de concentraties
vervuilende stoffen ruim boven de normen voor gezonde lucht zijn.
Op https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-delucht-in-mijn-straat leest u hoe u erachter kunt komen hoe het met
de luchtkwaliteit in uw woonomgeving gesteld is.

TEL./E-MAIL
070 310 67 66
070 346 56 23
06 14 947 045
070 310 67 66
070 363 84 99
hyverboom@planet.nl
ilonavandelft@hotmail.com
hyverboom@planet.nl

EerlijkWinkelen-app voor duurzame producten
De stichting EerlijkWinkelen heeft een app gelanceerd die u snel de
weg wijst naar winkels die fair trade, biologische of tweedehands
producten verkopen.
De app is geschikt voor IOs en Android-besturingssystemen en is
gratis te downloaden via eerlijkwinkelen.nl/actueel/default.aspx.
De lancering van de app wordt ondersteund met een actie: een
aantal weken worden er eerlijke cadeaus verstopt in winkels die u
via @eerlijkwinkelen (twitteraccount) en natuurlijk de app kunt vinden.

Stadslandbouw groeit als kool
Vogelherkenningscursus
In april start de Haagse Vogelbescherming met haar onvolprezen
vogelherkenningscursus onder leiding van Eduard Opperman. Meer
informatie: hvbexcursies@live.nl of 070 367 25 85 / 06-19418122.

Op minstens 110 plaatsen in Den Haag wordt op een of andere
manier aan kleinschalige voedselteelt gedaan. De locaties worden
– evenals tal van andere duurzame initiatieven – getoond op de
Haagse Krach-kaart op www.duurzaamdenhaag.nl.

ADVERTEREN
WILT U OOK IN DIT BLAD UW BEDRIJF ONDER DE AANDACHT BRENGEN? U KOMT ELKE KEER
BIJ 4100 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. VOOR INFORMATIE
OVER FORMATEN EN TARIEVEN: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

Contact met De Boomgaard
Fax: (070) 325 40 70 - Internet: www.belderbos.nl - E-mail: info@belderbos.nl

Commentaar?

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

Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje
naar Redactie De Boomgaard, Acaciastraat 178A, 2565 KH
Den Haag.

De Boomgaard
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Laan van Meerdervoort 708 - Postbus 64733 - 2506 CC Den Haag - Tel: (070) 368 94 96
a

E-mail adres
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Agenda

Belangrijke telefoonnummers

29 MAART
Feest met gratis tapas bij El Barrio
VANAF 10 APRIL Tentoonstellingsroute Atlantikwall
13 APRIL	Open Coffee Bomenbuurt
16 APRIL
Jaarvergadering SBOB, de Kruin
26 APRIL
Orgelconcert Houtrustkerk
27 APRIL
Vrijmarkt Koningsdag
11 MEI	Open Coffee Bomenbuurt
11 MEI
Sluitingsdatum kopij De Boomgaard nr 2
17 MEI
Gitaarconcert Houtrustkerk
8 JUNI	Open Coffee Bomenbuurt
10 JUNI
Verschijningsdatum De Boomgaard nr 2

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
070 363 53 00
070 346 56 23

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

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 21

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

