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De Villa Paulowna is de laatste ruimtelijke 
parel in het ZeeheldenKwartier en wordt 
bedreigd met sloop- en verbouwplannen. 
Voor het enige vrijstaande gebouw in de 
wijk, op de hoek van de Van de Spiegel-
straat en de Van Speijkstraat, is een zeer 
vergaande omgevingsvergunning aange-
vraagd. Het hoofdgebouw is een rijksmonu-
ment uit 1876, de aanbouw is een gemeen-
temonument uit 1937 en De Van de 
Spiegelstraat en de Van Speijkstraat zijn 
beschermd stadsgezicht van de eerste orde. 

In een beschermd stadsgezicht van de eer-
ste orde mogen geen wijzigingen worden 
aangebracht. Toch heeft de eigenaar van 
het pand vergunning gevraagd voor de 
sloop van de aanbouw zodat hij een kolos-
saal appartementencomplex op het terrein 
kan bouwen. Dit alles gaat gepaard met het 
kappen van negen bomen en het aanleg-
gen van een ondergrondse parkeergarage.

In het Haagse Coalitieakkoord 
2018-2022 staat:

 • Monumentale panden zijn beeldbepa-
lend voor het eigen Haagse karakter en 
daarmee van grote waarde. Daarom zor-
gen we goed voor deze parels in de stad.

 • Bomen vormen ons groene kapitaal. We 
gaan zeer terughoudend om met het 
afgeven van kapvergunningen. Bomen 
worden alleen gekapt als het aantoon-
baar niet anders kan.

Het lot van de Villa Paulowna en de bomen 
is dus een lakmoesproef voor het jonge col-
legeakkoord. Als de plannen doorgaan 
wordt onherstelbare schade toegebracht 

aan de cultuurhistorische waarden van het 
beschermd stadsgezicht en het rijksmonu-
ment, zal een gemeentelijk monument ver-
loren gaan en zal veel groen verdwijnen.

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de 
Gemeente (DSO) maakt het belanghebben-
den moeilijk invloed op de plannen uit te 
oefenen. Zo heeft de projectontwikkelaar 
in samenspraak met DSO een ‘salamitac-
tiek’ toegepast door het plan in stukjes te 
knippen. Daardoor  kunnen voldongen fei-
ten gecreëerd worden zonder dat de 
omvang van het gehele plan duidelijk 
wordt. Ook valt zo een deel van het plan 
buiten het toezicht van de gemeenteraad. 

Juridisch vergt de uitvoering van het plan 
instemming van de gemeenteraad. DSO 
heeft echter geen “verklaring van geen 
bedenkingen” aan de gemeenteraad 
gevraagd. Ook weigert de Gemeente 
afschriften te verstrekken van de volledige 
vergunningaanvraag van de projectont-
wikkelaar met een onbegrijpelijk beroep 
op de algemene verordening gegevensbe-
scherming: je mag de honderden pagina’s 
met de hand overschrijven maar kopieën 
mogen niet gemaakt worden. Dit beleid 
treft overigens alle inspraakprocedures, 
zodat belanghebbenden dus inspraak kun-
nen maken zonder een volledig afschrift 
van vergunningaanvragen te kunnen ver-

krijgen, een kafkaëske situatie die de pro-
cespositie van belanghebbenden sterk 
schaadt!

Men mag er van uitgaan dat deze plannen 
niet goedgekeurd worden, maar de vast-
goed ontwikkelaars hebben vaak veel 
invloed binnen de gemeente. Dat blijkt ook 
wel uit de beantwoording van de raadsvra-
gen door het college van B&W: die lijkt 
klakkeloos uit de vergunningaanvraag van 
de projectontwikkelaar overgenomen en 
poogt de regels aangaande beschermd 
stadsgezicht van de eerst orde onder het 
tapijt te schuiven. Van een zelfstandige 

belangenafweging door de Gemeente lijkt 
geen sprake voor deze wijk die zucht onder 
verdichting en overlast door bouwactivitei-
ten.

Een debat hierover in de gemeenteraad is 
gewenst. Omwonenden hebben zich inmid-
dels verenigd in de Werkgroep Behoud Vil-
la Paulowna en vragen daarom aandacht 
voor deze plannen. De Werkgroep vraagt 
zich af: als dít mag met een rijksmonument 
en een gemeentemonument in beschermd 
stadsgezicht van de eerste orde, wat stellen 
dergelijke kwalificaties dan eigenlijk nog 
voor?

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

VERSCHILLENDE GEMEENTERAADS-
FRACTIES HEBBEN AFGELOPEN 
MAANDEN KRITISCHE VRAGEN 
GESTELD AAN DE WETHOUDER 
RUIMTELIJKE ORDENING 
(BOUDEWIJN REVIS, VVD) OVER DE 
BOUWPLANNEN DIE EEN PROJECT-
ONTWIKKELAAR HEEFT INGEDIEND 
VOOR DE VILLA PAULOWNA.
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een creatieve ontwerper
die op vrijwillige basis de lay-out van onze mooie krant wil 

verzorgen met behulp van Adobe Indesign. Aanmelden bij Wybe: 

06 44 503 836
wybezeeheldennieuws@gmail.com

WERKGROEP BEHOUD VILLA PAULOWNA,

PAUL VAN LEEUWE, 06-14518914,

GERARD VAN DEN ENDE, 06-20083123.
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ADVERTEREN IN DEZE KRANT? 
Stuur een bericht naar 
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KOPIJ DEADLINE  8 OKTOBER 2018

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het 
recht voor om ingezonden kopij in te korten of 
niet te plaatsen.

TELEFOON
NUMMERS

DE GROENE ELAND     3560410 

POLITIEBUREAU KARNEBEEK 0900-8844 

HANDHAVING/INSPECTIE 14070

STADSBEHEER INFO 14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK 3660808   

BUURTBEDRIJF BBOZ 3615990   

SOCIALE RAADSLIEDEN 3537500 

HAAGSE WETWINKEL 3630665  

JURIDISCH LOKET 0900-8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 0900-0443322

DOKTERSNACHTDIENST 3469669

OUDERENWERK CENTRUM 2052270

ZORGCENTRUM OP DE LAAN 3751300

MAALTIJDEN HELDENHOEK 2052270   

MAATSCHAPPELIJK WERK 2052000

WIJKBUS STAP-IN 352 04 16 
(op werkdagen van 9-10 uur)

I-SHOP  2052467

Vanuit het Kraaiennest
Afgelopen maand liepen de emoties 
hoog op. Een ondernemer klaagde in 
het AD dat de Bewonersorganisatie 
ZeeheldenKwartier ‘De Groene Eland’ 
zich tegen hem had gekeerd, want ze 
waren een rechtszaak begonnen over 
zijn terras op het Prins Hendrikplein en 
de openingstijden van het bedrijf. Hier-
op kreeg De Groene Eland weer reacties 
van buurtbewoners dat het geen pas 
geeft om hardwerkende ondernemers 
te pesten, en dat de bewuste onderne-
ming een verrijking van onze buurt is. 
Kortom: een hoop emoties en beschul-
digingen, maar allen gebaseerd op ver-
keerde veronderstellingen.
In 2012 heeft De Groene Eland, samen 
met de ondernemers uit het Zeehelden-

Kwartier en de gemeente, afgesproken 
en laten vastleggen in het bestem-
mingsplan dat het Prins Hendrikplein 
een vrije openbare ruimte blijft waar 
geen extra horeca op zou komen. Voor 
de duidelijkheid: dit betreft het plein 
zelf, niet de trottoirs langs de gevels. 
De gedachte hierbij is dat we in onze 
wijk ook behoefte hebben aan een plein 
waarop gespeeld kan worden en dat een 
tweede Anna Paulownaplein op die plek 
niet wenselijk is. In datzelfde bestem-
mingsplan zijn de openingstijden voor 
de horeca voor het ZeeheldenKwartier 
vastgelegd. 
De Groene Eland wil slechts dat de 
gemeente zich aan haar afspraken 
(en wet) houdt. De rechtszaak is dus 

niet tegen een individuele onderne-
mer gericht, maar is gericht tegen de 
gemeente. De gemeente houdt zich 
niet aan haar afspraken en is daarmee 
onbetrouwbaar als partner, wat ik eer-
lijk gezegd nogal schokkend vindt, maar 
erger nog, de gemeente zorgt voor 
tweespalt in onze wijk. 
Ik wens een overheid die het algemene 
belang boven dat van een individuele 
ondernemer zet en verwacht een over-
heid die zich aan haar afspraken houdt, 
en weet wat de plaatselijke wettelijke 
kaders zijn om vergunningen te ver-
strekken. Dat lijkt mij toch niet teveel 
gevraagd?

Ludo Geukers

Schrijvers 
in het ZeeheldenKwartier
Dit is uw kans om uw verhaal te laten publiceren!

Het beste kerstverhaal wordt geillustreerd en gepubliceerd in het decembernummer van het ZeeheldenNieuws.
De drie beste verhalen worden opgenomen in de verhalenbundel die ‘De Groene Eland’ t.z.t. gaat uitbrengen.

Maximaal 1.000 woorden. 
Het moet een kerstverhaal zijn. 

Behalve publicatie wacht de winnaar ook nog een bescheiden prijsje. Dat wordt gepubliceerd in ZeeheldenNieuws #6. 
Inzendingen moeten voor 5 november worden opgestuurd naar

info@degroene-eland.nl

OPROEP



3

ZEEHELDENNIEUWS

  " 

kantie is het wat rustiger. Maar dan ver-
zorgen zij de vakantiekonijnen en doen 
wat onderhoud dat is blijven liggen, dus 
er is altijd werk genoeg. Shirley en haar 
medewerkers verzorgen liefdevol scha-
pen, geiten, een muildier, varkens, kip-
pen (sabelpootkrielen), eenden en konij-
nen, maar ook volièrevogels, vissen, 
schildpadden, driekielschildpadden, 
hagedissen en gekko’s, en niet te verge-
ten twee huiskatten. Maar er is meer. 
Voor particulieren (en niet voor bedrij-
ven) zijn er twee broodcontainers en is 
er de mogelijkheid om frituurvet in te 
leveren, er is een Wecycle – dat betekent 

L  CAL HER  ES
SERIE PORTRETTEN VAN LOKALE ONDERNEMERS DIE NAAST HUN 

COMMERCIËLE ACTIVITEITEN OOK OP EEN ANDERE MANIER EEN WAARDEVOLLE 

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BUURT.

Shirley van den Luytgaarden hield als 
kind al van dieren en was op haar zesde 
te vinden op de kinderboerderij. Die 
bestond toen uit een handvol dieren die 
te bereiken waren via een poortje in de 
Hemsterhuisstraat, vlak naast het onder-
wijsmuseumpje. Op hogeschool Maasland 
(het tegenwoordige Inholland), deed ze 
de opleiding voor dierverzorger (niet 
afgemaakt) om daarna bij ‘Het Beesten-
spul’ te ervaren hoe dat in de praktijk 
gaat. Daarna volgde ze de opleiding dier-
verzorging en beheerder in Barneveld. 
Sinds 2005, voert zij samen met Carlo en 
Ivan de scepter over ‘Het Beestenspul’. 

Dat is een enerverende bezigheid. De 
beesten moeten verzorgd en gevoerd 
worden, de stallen moeten worden 
schoongemaakt en de bezoekers moeten 
worden rondgeleid. De verzorging vraagt 
extra aandacht. Ze moet onmiddellijk 
weten of de beesten wel gezond zijn en 
of het om een eenvoudig zeg maar 
‘griepje’ gaat of dat er werkelijk iets ern-
stigs aan de hand is en de dierenarts 
moet komen. 

Op hoogtijdagen zijn er tussen de dertig 
en zeventig bezoekers die genieten van 
het park en de dieren. In de zomerva-

KINDERBOERDERIJ 'HET BEESTENSPUL' 
WESTERBAENSTRAAT 34
2513 GJ DEN HAAG
TELEFOON: 070 356 2918

MAANDAG VAN 09.00 TOT 16.00 UUR 
DINSDAG VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

kinderboerderij 
‘Het Beestenspul’

TEKST &  FOTO  WYBE VAN DE KUINDER

Een beetje verscholen in de Tivolistraat, een dwarsstraat van 
de Hemsterhuisstraat, ligt kinderboerderij ‘Het Beestenspul’, 
op een mooi terrein tussen de huizen. Daar werkt Shirley. 

dat je je oude of kapotte kleine huishou-
delijke apparaten kunt inleveren en 
sinds kort zijn er ook zonnepanelen 
geïnstalleerd. 

Als ik Shirley vraag of zij lievelingsdie-
ren heeft zegt ze in eerste instantie dat 
ze alle beesten lief vindt, maar uiteinde-
lijk blijkt dat ze de eenden en natuurlijk 
het muildier het liefst vindt. Ook aan het 
eerder dit jaar overleden hangbuikvar-
ken Poemba, die maar liefst tweeën-
twintig jaar oud is geworden, heeft ze 
prettige herinneringen.

Geitjes kijken

De geitjes van ‘t Beestenspul
hadden het ook heel heet

in de schaduw
mekkerden ze wel

maar niet zo enthousiast
dat ik

voor mijn leven
moest vrezen

Alexander Franken
www.Alexanderen.nlThe Dutch government has planned to stop delivering 

natural gas as the main source for energy by 2030. A 
group of enthusiasts in the ZeeheldenKwartier has orga-
nised, together with the Haagse Hogeschool and a well-
known technical consultancy bureau, a series of public 
lectures about all aspects of this energy transition. Mainly 
focused on the practicalities and consequences for the 
inhabitants of the ZeeheldenKwartier. The lectures, which 
form part of a Minor with the Haagse Hogeschool, are free 
for everyone interested and will take place in Utopia, Wald-
eck Pyrmontkade 116, on Thursdays in September (13, 20, 
27) and October (11, 18). The lectures will start at 19.30 and 
end at about 21.30. The lectures will be held in Dutch and 
can be found afterwards on a special YouTube channel.
Please feel free to join and let yourself be informed about 
your future in the ZeeheldenKwartier!

Site: www.zeeheldenverwarmengasvrij.nl
Latest news on Facebook: 
https://www.facebook.com/duurzamezeehelden/-

ENGLISH SUMMARY OF ARTICLE ON PAGE 8

UNIQUE SERIES OF LECTURES 
ABOUT SUSTAINABLE ENERGY 
IN ZEEHELDENKWARTIER
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Verhalen liggen voor het oprapen, op 
straat, om de hoek of aan je voeten. 
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte 
vertelling over een plek in de buurt.

Volle Maan

Volgens buurtgenoten is dit het 
lelijkste monument van het 
ZeeheldenKwartier. “En die klok staat 
het hele jaar door op half negen; heeft 
dat een speciale bedoeling? (Vanaf de 
Prins Hendrikstraat gezien staat de 
klok op half negen. Vanuit de Witte de 
Witstraat gezien op vijf voor twaalf). 
En die trapleuning dan, met een trap 
die nergens naartoe leidt; voor in de 
war geraakte glazenwassers soms?”. 

Deze opmerkingen sieren het 
commentaar als het gaat over het 
kunstwerk De Volle Maan in de Van 
Brakelstraat. In 1987 bedacht 
Adrianus Theodorus Duivesteijn de 
campagne Buurt in de Kunst – Kunst in 
de buurt met als resultaat het door 
beeldend kunstenaars: Reinder Nust 
en Harry Kerssen van 
Architectenbureau Kerssen Graafland 
in 1989 voltooide kunstwerk. 
Omwonenden snapten er toen al niets 
van. Waarom de klok, wordt daar 
misschien de volle maan mee bedoeld? 
En waar slaat die wenteltrap nou 
eigenlijk op en dan die twee balustrades, 
dienen die ergens toe? Kunst 
verbroedert zegt men. Ook in het 
afkeurenswaardige.
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Nieuwkomers

 Veranderingen lijken zich steeds 
sneller te voltrekken in het Zeehelden-
Kwartier. Alleen al in de Prins Hendrik-
straat. Op de hoek van de Van Kinsber-
genstraat maakte het Oeigoerse 
restaurant plaats voor ‘Your Piece of 
Cake’, een patisserie en ijssalon voor 
ambachtelijk ijs. Op de hoek van de Van 
Brakelstraat verdween ijssalon Lorenzo 
en daarvoor in de plaats zag Hummus, 
een vegetarisch restaurant, het levens-
licht. Op de plaats van de Fish Stack, ook 
alweer op een hoek deze keer die van de 
Tasmanstraat, kwam ‘de Groene Parel’, 
een restaurant dat in de Michelingids op 
z’n minst gaat solliciteren naar een ‘Bib 
Gourmand’. Niet op een hoek, maar naast 
Karsten en Kuiper op de hoek van de Van 
Diemenstraat, komt een nieuwe huisart-
senpost. Daar tegenover in het Art Deco 
pand komt een heus reisbureau. En Bar & 
Zo richt zich voortaan alleen nog maar op 
de verkoop van lokale producten, planten 
en tweedehands interieur en kleding. Dat 
wil zeggen: de bar gaat weg maar de 
winkel blijft, ook zonder de bar, Bar&Zo 
heten met als pay-off Little Green Shop. 

Als laatste komt er op de plaats van 
‘Normal Gets You Nowhere’ - dat kortston-
dig een andere naam heeft gehad - de 
kookstudio My Cookery, die wordt geleid 
door de partner van Kees Knaap.

Kom naar de 
Aardgasvrij-beurs op 
30 september
PRAKTISCHE TIPS  |  BEURSAANBIEDIN-
GEN  |  GRATIS TOEGANG

 Den Haag wil in 2030 aardgasvrij zijn. 
Dat betekent dat gebouwen van het 
aardgas af zijn en overgaan op energie uit 
zon, aarde, water of wind. Maar wat kunt u 

muziek meer draaide. In plaats van bij de 
pakken neer te zitten besloten zij om het 
zelf te organiseren. 
Dat betekent niet dat zij alleen maar op de 
muziek van de jaren 80 dansen. Nee, zij 
willen gevarieerde, dynamische, verras-
sende muziek die recht doet aan hun 
unieke karakters. 

Space2Dance, dat zijn 3 eigenwijze dj’s: Dj 
Fancy, Dj Helga draait door en DJ Ray. Met 
hun muziek van alle stijlen, tijden en van 
over de hele wereld, creëren zij goeie 
dansvibes en een ongedwongen sfeer op 
de dansvloer. 

Door de afwisselende muziek die zij 
draaien is het voor iedereen en voor alle 
leeftijden.

Eerder ging S2D los bij Surfdorp FAST, de 
Supermarkt (Grote Markt), Café de Bieb, 
het Syndicaat en bij feesten op verschil-
lende strandtenten. 

Na dit reisende circus strijkt S2D neer bij 
Sociëteit Engels op de Koningin Emmaka-
de 5B in Den Haag, met een vaste avond 
in de maand op deze plek. Een uitsteken-
de locatie en zeer goed bereikbaar, 
behalve voor helicopters.

Vanaf 2 juni 2018 iedere 1e zaterdag van 
de maand van 20.00 tot 01.00 uur.

Brievenbussen en 
geldautomaten

 Dit is een kaart met alle ons bekende 
brievenbussen in en om het Zeehelden-
Kwartier. De met een 1 gemerkte locaties 
betreffen winkels met een postagent-
schap, alwaar je ook pakketjes kan 
afgeven.

Op een na zijn alle geldautomaten uit de 
wijk verdwenen. De laatste staat nu in de 
Albert Hein aan de Laan van Meerder-
voort, tussen de Van de Spiegelstraat en 
de Trompstraat. Maar binnenkort komt er 
vast een geldautomaat terug bij de Albert 
Hein aan de Elandstraat.

Afhankelijk van waar je woont is de 
dichtstbijzijnde geldautomaat in de 
Torenstraat vlakbij de Grote Kerk of in de 
Weimarstraat vlakbij het Regentesseplein.

Taize  Vandaag

 In september starten we weer met de 
maandelijkse Taizevieringen in onze kerk 
op de Elandstraat. Wij nodigen iedereen 
van harte uit. 
Elke 1e zaterdag van de maand om 19.30 
uur. Met daarna een gezellig samenzijn. 
De volgende viering is op zaterdag 6 
oktober 2018.

Francoise en Ton

Gouden Pollepel voor 
Tommy's by Janssen

 Restaurant ‘Tommy’s by Janssen’ op 
de Veenkade, besproken in Zeehelden-
Nieuws #3 2018, heeft de Gouden Pollepel 
gewonnen.
Van harte proficiat!!!

Space2Dance is een 
feit! 
DÉ ZELFMADE DANSPLEK ZONDER 
LEEFTIJDSGRENS. 

 Wij dansten in onze jongere jaren bij 
Aozora, de Toys, de Tempel, de Ballentent, 
Nastasta en natuurlijk het Paard van 
Troje.

Aan de koffietafel ontdekten 4 meiden 
van 50 plus dat zij nog steeds graag 
dansen maar geen geschikte tent ‘hun’ 

 ZEEHELDEN NIEUWSFLITSEN 
als bewoner of ondernemer nu al doen om 
aardgasvrij te wonen en te werken? 

Kom voor meer informatie, ideeën en 
inspiratie naar de Aardgasvrij beurs op 
zondag 30 september. Op de Aardgasvrij 
Beurs ontdekt u alternatieven voor 
energiewinning, ervaart hoe u kunt koken 
op inductie, hoe een warmtepomp werkt 
en hoe u uw duurzame verbouwing kunt 
financieren.

Wanneer
Zondag 30 september van 12.00 uur tot 
17.00 uur
Waar
Atrium van het stadhuis, Spui 70
Toegang
Een bezoek aan de Aardgasvrij beurs is 
gratis

Nieuwe 
wandschildering

 Na de wandschildering van Abel 
Tasman op de hoek Tasmanstraat/Prins 
Hendrikstraat is Hans van der Spek 
enthousiast bezig met een frisse nieuwe 
beschildering van het elektriciteitshuisje 
in de Zeeheldentuin in de Tasmanstraat. 
Voorlopig is alleen nog maar de naar de 
tuin toegekeerde zijde te bewonderen. 
Wat er op de voorzijde komt blijft nog 
even geheim. Op de foto ziet u hem samen 
met zijn lieflijke assistente Jasja Kuiper 
aan het werk.

Court Garden Hotel 
gaat duurzaam

 Niet alleen particulieren gaan duur-
zaam in het ZeeheldenKwartier. Ook voor 
ondernemers is het een hot item. Het 
Court Garden Hotel heeft aan de achter-
zijde een schitterende daktuin gemaakt 
waar diverse groenten worden verbouwd, 
die voor de maaltijden van de gasten 
worden gebruikt. De tuin werd geopend 
door onze burgemeester Pauline Krikke. 
Op de foto staat zij te midden van de 
medewerkers van het hotel.

Praktische tips  |  Beursaanbiedingen  |  Gratis toegang

Kom naar de Aardgasvrij-beurs

Stadhuis  |  30 september  |  12-17 uur

denhaag.nl/houvanjehuis
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Wat krijg je als een jonge antropologe met hart voor de wereld ondernemer wordt 
en de horeca in gaat? Een succesvolle afhaalzaak met originele gerechten in 
Delft! Jorine Koster deed het en noemde haar zaak The Living, waar gasten hun 
eten per ons betalen. Ze was nog niet klaar met ondernemen en wilde op een cen-
tralere locatie in Delft gasten gaan verwelkomen. Daarom begon ze met Hummus, 
een restaurant waar je terecht kan voor lunch, diner, koffie en cocktails. Ook dit 
bleek in goede aarde te vallen, want al snel vroegen gasten haar wanneer ze nou 
eens een zaak in Den Haag zou openen. Als geboren Haagse wilde Jorine daar wel 
gehoor aan geven, en in juni van dit jaar opende ze daarom een tweede Hummus 
aan de Prins Hendrikstraat in het ZeeheldenKwartier. Waarom viel de keus op 
deze wijk? “In het ZeeheldenKwartier wonen leuke mensen die openstaan voor 
onze keuken, en de wijk heeft meer karakter dan het centrum!”. Ook het gemeen-
schapsgevoel met andere ondernemers in de buurt wordt geprezen.

Het ondernemen doet Jorine samen met haar vriend Bilal Al Mashta. Hij studeer-
de rechten, maar is nu in het dagelijks leven gastheer en grafisch vormgever. 
Bilals Irakees-Algerijnse achtergrond inspireerde het tweetal om Midden-Ooster-
se soulfood te gaan serveren in Hummus en hij helpt chef Jorine zodoende de 
authenticiteit van de gerechten te waarborgen. Bovendien kunnen ze zo een hip-
pe en jonge kant van deze regio laten zien, die toch vaak onderbelicht blijft. Op de 
kaart staan uiteraard hummusgerechten, geserveerd met zelfgemaakte pita’s en 
salade, maar het assortiment wordt verder aangevuld met gerechten zoals zoete 
aardappelfrietjes, falafel en veganistische kapsalon. Maaltijden met veel smaak 
en weinig pretenties, in een gezellig restaurant met vrolijk personeel.
In geen van Hummus’ gerechten zit vlees. Voor sommige gerechten worden pro-
ducten van De Vegetarische Slager gebruikt, maar de Midden-Oosterse keuken 
leent zich natuurlijk ook uitstekend voor vegetarische gerechten zonder vleesver-
vangers. En dat is duurzaam, een aspect dat sowieso centraal staat in de zaken 
van Jorine en Bilal. Zo zijn 90% van de ingrediënten biologisch, worden alleen 
verantwoorde schoonmaakmiddelen gebruikt en spoelen de toiletten door met 
het water waarmee je net je handen hebt gewassen. Dit leverde Jorine in 2014 al 
een plek op in de Duurzame Jonge 100, een lijst van 100 jonge mensen die zich 
actief inzetten voor een duurzamere wereld.
Kortom, bij Hummus op de Prins Hendrikstraat 60 eet je hummus én andere rijke 
Midden-Oosterse streetfood in een huiselijke sfeer bij een zaak waar duurzaam-
heid hoog in het vaandel staat. Dat ook nog eens heel betaalbaar, want de meeste 
gerechten zijn nog geen tientje en een proeverij van vier gerechten deel je met z’n 
tweeën voor €15 per persoon. Je bent welkom van woensdag tot en met zondag 
voor de lunch en het diner. Eet smakelijk!

HUmmUS
Miditerranean and Middle - Eastern Streetfood

Prins Hendrikstraat 60
2518 HT  Den Haag

denhaag@ilovehummus.nl
www.ilovehummus.nl

woensdag en donderdag van 12.00 tot 20.00 uur
vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur

zondag van 12.00 tot 20.00 uur

TEKST JOACHIM KOOT  FOTO  WYBE VAN DE KUINDER

IN DE KOMBUIS
De kombuis is een scheepskeuken. In deze rubriek maken 

we een keuze uit de vele restaurants die het ZeeheldenKwartier 
rijk is en beschrijven wij de passie van de koks.

De geschiedenis van bioscoop Tivoli begint in 1893 als de drukker en uitgever 
Bernhard Bruno Ferdinand Liebers (1836 – 1900) het pand aan de Wester-
baenstraat 154 koopt. Bruno Liebers was een hartstochtelijk socialist, bewonde-
raar van Karl Marx, aanvankelijk bevriend met Domela Nieuwenhuis en in 1894 
medeoprichter van de Haagse afdeling van de Sociaal-Democratische Arbeider-
spartij (SDAP). Om het socialisme verder te verbreiden startte hij achter het pand 
aan de Westerbaenstraat zaal Walhalla dat het verenigingsgebouw van de 
Haagse socialisten zou worden. Er konden wel 1.000 personen in de zaal die 
werd gebruikt voor het voeren van discussies, voor het voorbereiden van (kies-
recht)demonstraties, het vouwen van pamfletten, et cetera. Ook de feestelijke 
bijeenkomst van de Sociaal Democratische Bond ter gelegenheid van de vrijla-
ting van Domela Nieuwenhuis uit de gevangenis op 31 augustus 1887, werd er 
uitbundig gevierd.

Het kreeg daardoor al snel de bijnaam ‘De Roode Burcht’.

In 1910 werd in het gebouw door De Haan's Bioscoop Theaters NV (1910 – 1927) 
een bioscoop gevestigd dat de naam Tivoli kreeg. Firma De Haan exploiteerde in 
Den Haag ook de bioscopen Asta, Olympia en Passage. De (stomme) films die in 
Tivoli werden vertoond waren Nederlandse producties zoals: Patachon en zijn 
Schoonmoeder, De Levende Ladder, Willy en de Spekslager en Robinet wil de 
Huwelijksgift Trouwen. Voor die tijd was het vertonen van bewegende beelden 
het nieuwste van het nieuwste, een enorme sensatie. In 1916 hield de bioscoop 
op te bestaan.

De staat van onderhoud van veel panden in het ZeeheldenKwartier liet in de 
naoorlogse jaren nogal te wensen over. De slappe veengrond waarop is gebouwd 
leidde vaak tot verzakkingen en in het kader van de beoogde stadsvernieuwing 
werd het onteigenen van huizen vereenvoudigd, waardoor eigenaren niet meer 
in hun woningen wilden investeren. Vele huizen zijn dan ook in het kader van 
de stadsvernieuwing afgebroken en door nieuwbouw vervangen. Zo ook het 
deel van de Westerbaenstraat waar voorheen zaal Walhalla en bioscoop Tivoli 
waren gevestigd en het tegenovergelegen deel in de Hemsterhuisstraat. Om het 
aantal woningen niet te laten verminderen zijn er op die plaats nieuwe wonin-
gen gebouwd waardoor in 1986 een nieuwe straat ontstond. 

Om een naam voor de nieuwe straat te verzinnen heeft de bewonersorganisatie 
De Groene Eland toen samen met de woningbouwvereniging ’s Gravenhage 
onder de bewoners van de buurt een prijsvraag uitgeschreven. Het idee om de 
straat te vernoemen naar de bioscoop Tivoli, die ooit op die plaats heeft gestaan, 
heeft toen de prijs gewonnen. 

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

BIOSCOOP TIVOLI
(1910– 1916) 

Van revolutionair bolwerk tot 
nieuwerwets vermaak

DOOR RENÉ MORS
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Op zaterdag 29 september nodigen wij 
jong en oud uit om tussen 14.00-16.00 uur 
bij de feestelijke opening aanwezig te zijn. 
Er wordt gezongen door een koor, we heb-
ben iets extras voor kinderen, er zijn hapjes 
en drankjes, kortom: feest met ons mee!!!

Verschillende beloftes om rekening te houden 
met de leefbaarheid in de wijk bij toename van 
het aantal bewoners, worden door het gemeente-
bestuur niet nagekomen. Het splitsen van huizen 
en het verhuren van kamers gaat intussen onge-
hinderd verder.

Veel mensen maken zich zorgen over de ongebreidelde 
toename van het aantal bewoners in de wijk. Er worden 
jaarlijks zo'n 70 bouw- en splitsingsvergunningen aange-
vraagd. Daarnaast worden in veel huizen losse kamers 
verhuurd. Het ZeeheldenKwartier is niet ingericht op 
zoveel bewoners, wat in het straatbeeld ook duidelijk te 
zien is aan de grote hoeveelheden geparkeerde fietsen en 
rondrijdende auto's op zoek naar een parkeerplek. Door 
de ongecontroleerde toename van het aantal bewoners 
komt de leefbaarheid op sommige plekken flink onder 
druk te staan.
Dat vond ook de gemeenteraad, die vorig jaar juni aan 
de wethouder vroeg om een rem te zetten op het onge-
controleerd splitsen van woningen. Toenmalig wethouder 
Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) beloofde dat er een 
leefbaarheidstoets zou komen. Bij het aanvragen van een 
splitsings- of bouwvergunning, zou er dan getoetst wor-
den of de toename van bewoners de leefbaarheid van de 
buurt niet in gevaar zou brengen. De wethouder beloofde 
voor juni 2018 de toets te presenteren, maar er ligt bij het 
schrijven van dit artikel nog niets. Ook het beloofde con-
cept voor een nieuwe huisvestingsverordening is nog niet 
gepubliceerd.

Bezuidenhout toetst zelf
De bewoners van het Bezuidenhout hebben de acties van 
de gemeente niet afgewacht. Wijkberaad Bezuidenhout 
heeft een eigen toets ontwikkeld waarin op 45 criteria 
wordt getoetst wat een nieuwbouwproject voor de wijk 
betekent. Blijft het fijnstof onder de norm? Zijn er genoeg 
scholen, tandartsen, parkeerplaatsen en speelveldjes? Is 
er voldoende groen? Voor al deze criteria bestaan wette-
lijke normen waar de gemeente aan gehouden is. Volgens 
Jacob Snijders van het Wijkberaad, voldoet de wijk nu al 
niet aan alle criteria. "Op vier of vijf criteria staat de wijk 
in het rood en dan zijn de effecten van de 3000 geplande 
nieuwe woningen voor zo'n 6000 nieuwe bewoners nog 
niet eens meegenomen. Maar we zullen de gemeente aan 

de wettelijke normen houden, desnoods met behulp van de 
rechter."

In Utrecht effectief
De toets van Bezuidenhout is objectief en erg compleet. 
Daardoor betekent het in eerste instantie wel veel werk 
om de criteria van een wijk te inventariseren. In Utrecht 
en Delft hanteren ze ook een leefbaarheidstoets, maar 
daar pakken ze het eenvoudiger aan. Sinds 1 januari 2016 is 
er in de huisvestingsverordening in Utrecht een leefbaar-
heidstoets opgenomen. De toets kijkt naar fysieke criteria 
zoals minimaal woonoppervlak en aanwezige geluidsis-
olatie, maar bijvoorbeeld ook naar omgevingscriteria als 

veiligheid, meldingen van overlast en diversiteit van het 
woningaanbod. Daarnaast worden de gegevens van een 
jaarlijkse bewonersenquête over leefbaarheid meegewo-
gen. De toets is daarmee minder uitvoerig dan die van 
Bezuidenhout, maar blijkt wel effectief. 
Een woordvoerster van de gemeente Utrecht laat het Zee-
heldenNieuws weten dat het aantal aangevraagde vergun-
ningen met circa driekwart is afgenomen en het aantal 
verleende vergunningen meer dan gehalveerd is. De ver-
antwoordelijke Utrechtse wethouder Jansen schrijft afge-
lopen januari na een eerste evaluatie aan de Utrechtse 
gemeenteraad dat "het beleid effectief is en de leefbaar-
heid beter beschermd wordt." 

Geen experimenten
Ondanks beschikbare voorbeelden van geslaagde leef-
baarheidstoetsen in Utrecht, Delft en Bezuidenhout, is er 
in Den Haag nog niets van de grond gekomen. Zo zou er al 
eerder in het Regentessekwartier geëxperimenteerd wor-

den met een vorm van een leefbaarheidstoets. Net als in 
het ZeeheldenKwartier staat de leefbaarheid daar ernstig 
onder druk door woningsplitsingen en kamerverhuur. Mar-
greet van Hemert van de bewonersvereniging weet echter 
niets van experimenten. "Er is geen leefbaarheidstoets 
en er wordt ook niet geëxperimenteerd. Er ligt niets en 
er gebeurt niets." Volgens haar is de leefbaarheidstoets 
absoluut noodzakelijk, omdat de gemeente nu te makkelijk 
bouw- en splitsingsvergunningen afgeeft.

Lange baan
Veel partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast over de 
leefbaarheidstoets van Bezuidenhout. Deze toets is ook 
in het coalitie-akkoord terecht gekomen. "Leefbaarheid 
van de Haagse buurten en wijken staat centraal. Daarom 
stellen we [...] een leefbaarheidseffectrapportage in. [...]" 
Ook wil de coalitie dat er kritischer naar woningsplitsin-
gen wordt gekeken. "Daar waar het de leefbaarheid en het 
karakter van de buurt aantast, roepen we dit een halt toe."
De coalitiepartijen in de gemeenteraad willen nu dat er 
vaart wordt gemaakt. VVD-raadslid Ayse Yilmaz laat 
weten de toets urgent te vinden. "We hadden de leefbaar-
heidstoets het liefst zo snel mogelijk gehad. We zullen 
de wethouder hieraan helpen herinneren." Ook Elias van 
Hees van Groep De Mos vindt dat de toets er snel moet 
komen, maar ziet ook dat het nog wel even gaat duren. 
"Het is opgenomen in het coalitie-akkoord. De plannen 
worden nu uitgewerkt en waarschijnlijk in november aan 
de gemeenteraad gepresenteerd. Eind van dit jaar weten 
we dan wanneer die toets er kan komen." 

Oppositie kritisch
De oppositie is kritisch. Het CDA wil het splitsen van 
woningen in kwetsbare wijken voorlopig helemaal stop-
pen. "We krijgen veel klachten hierover van bewoners en 
het coalitie-akkoord is te vaag. Er moet met spoed een 
leefbaarheidstoets komen. Tot die tijd moet het splitsen 
van woningen stoppen." Ook de ChristenUnie wil dat het 
splitsen stopt. "Dit probleem gaat niet op de pauzeknop. 
De leefbaarheidstoets is een middel om er grip op te krij-
gen. Die toets moet er zo snel mogelijk komen, liever gis-
teren dan vandaag."
Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD) was 
niet in staat vragen van het ZeeheldenNieuws te beant-
woorden. 

VERDICHTING ZEEHELDENKWARTIER
GAAT ONGEHINDERD VERDER
LEEFBAARHEID GEEN PRIORITEIT BIJ GEMEENTE

Geschiedenis
Even iets over onze geschiedenis. Als Lite-
raturhaus Deutsche Bibliothek bestaan 
wij dit jaar 65 jaar. Vanaf 1953 houden wij 
ons bezig met de literatuur van het hele 
Duitse taalgebied. Als de leden een boek 
willen lenen dan kunnen ze kiezen uit zo’n 
7000 boeken. Daarnaast hebben we films 
en luisterboeken en een ruime afdeling 
jeugdliteratuur voor kinderen van klein tot 
groot.

De bibliotheek dankt haar voortbestaan 
onder anderen aan haar trouwe, betrok-
ken leden en aan de ambassades van de 
Duitstalige landen en het Goethe Instituut. 
Wij werken met vrijwilligers en proberen 
via instellingen en giften ons bestand uit te 
breiden. Zo werken wij aan goede betrek-
kingen tussen het Duitse en het Neder-
landse taalgebied. 

Activiteiten
Behalve het uitlenen van boeken worden 
er allerlei activiteiten georganiseerd. We 
nodigen schrijvers uit om hun werk voor 
te stellen, we hebben een leesclub, ook 
een voor ‘Krimis’ en sinds kort een voor 
geschiedenis. Elke maand is er een film in 
samenwerking met het Goethe Instituut in 
Rotterdam, de Kino Klub Goethe en er is 
een ‘Sprachcafe’ waar elke tweede maan-
dag van de maand in ongedwongen sfeer 
geoefend wordt in de Duitse taal met 
behulp van coaches.

Nieuwe ontwikkelingen bij de 
Duitse Bibliotheek
Met ondersteuning van de gemeente Den 
Haag werden wij in de gelegenheid gesteld 
ons boekenaanbod uit te breiden. Naast de 
Duitse literatuur kan men bij ons nu ook 
Nederlandse literatuur lenen. Vooreerst 

Zeehelden Bibliotheek

TEKST EN FOTO REINOUT BARTH

vertalingen van Duitse auteurs maar op 
verzoek kunnen wij ook nog verder gaan 
uitbreiden. Wij denken aan literatuur over 
Den Haag en de buurt en ook aan een 
krant en tijdschriften. Allemaal de moeite 
waard om toch eens binnen te lopen en 
nader met ons kennis te maken. 

Opening op 29 september
Vanaf  29 september voeren wij naast de 
naam van het Literaturhaus ook de naam 
Zeehelden Bibliotheek. Die dag openen 
wij feestelijk en nodigen iedereen uit. Wij 
hopen dat u als wijkgenoot ons voortaan 
weet te vinden. Hoe prettig kan het zijn 
om onder het genot van een kopje koffie 
of thee een boek, krant of tijdschrift in te 
zien. Daarbij kunt u ook nog eens kennis 
maken met wat Duitse cultuur wanneer u 
dat interesseert.
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De gemeente heeft aangegeven 
in 2030 ‘van het gas af’ te willen. 
We moeten ‘klimaatneutraal’ wor-
den. Dat betekent nogal wat voor 
een wijk als de onze. En ook nog-
al wat voor ons als bewoners. Een 
groep bewoners met interesse voor 
verduurzaming en vergroening van 
onze wijk, Duurzame Zeehelden, wil 
actief onderzoeken hoe we dat als 
ZeeheldenKwartier kunnen doen.

Het is een ingewikkeld probleem en er zijn 
geen kant-en-klare oplossingen. Sterker 
nog, de opgave roept vele vragen op. Bij-
voorbeeld deze:

 • Welke vorm van warmte en energie is 
de meest geschikte en verschilt dat 
bijvoorbeeld per straat?

 • Hoe kunnen we de woningen aanpas-
sen en isoleren zonder het karakter 
van de vaak 19e-eeuwse panden aan te 
tasten?

 • Hoeveel gaat dat ons kosten of juist 
opleveren?

Graag verkennen we de antwoorden op 
deze vragen samen met zoveel mogelijk 
bewoners. 
Daarom nodigen wij u uit voor de unieke 
lezingenreeks

ZEEHELDEN VERWARMEN 
GASVRIJ
Ze gelden als ‘gastcolleges’ voor een nieu-
we minor-opleiding voor studenten van de 
Haagse Hogeschool. De studenten moeten 
in een half jaar tijd de (on)mogelijkheden 

Zeehelden 
Verwarmen 

Gasvrij
G R A T I S  C O L L E G E R E E K S

D U U R Z A M E  Z E E H E L D E N ,  H A A G S E  
H O G E S C H O O L  E N  V R I J P L A A T S  U T O P I E  

N O D I G E N  U  U I T  V O O R :

13 SEPT · VISIE EN INNOVATIE 
20 SEPT · WARMTENET EN SMART GRID 

27 SEPT · DUURZAAM RENOVEREN 
11 OKT · POMPEN, KETELS, PANELEN 

18 OKT · WIJK EN GEMEENTE

Op donderdagavonden van 19:30-21:30 bij Utopie (Grote Pyr). 
Toegang gratis.

WWW.ZEEHELDENVERWARMENGASVRIJ.NL

UNIEKE, GRATIS LEZINGEN OVER WAT GASVRIJ 
BETEKENT VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER

van de energieomslag in onze wijk in kaart 
brengen. Het geheel wordt mede begeleid 
door professionals van de Haagse Hoge-
school en ervaren experts van een inge-
nieursbureau met steun van de gemeente. 
En u kunt dat allemaal gratis volgen.

De gastcolleges/lezingen vinden dit najaar 
plaats op 5 donderdagavonden in Utopie, 
naast De Grote Pyr op de Waldeck Pyr-
montkade 116 vanaf 19.30 uur. De toegang 
is gratis en u kunt zo veel lezingen volgen 
als u wilt. Aanmelding vooraf - via onze 
facebookpagina https://www.facebook.
com/duurzamezeehelden - stellen we op 
prijs, want dan weten we op hoeveel deel-
nemers we kunnen rekenen.

 • Het is gratis en om de hoek 
 • Het is bijzonder en uniek voor Den 

Haag
 • Het is interessant om te zien ‘waar we 

nu staan’ en ‘waar het naar toe kan 
gaan’

U kunt alles vinden op onze site www.
zeeheldenverwarmengasvrij.nl: alle data, 
sprekers, achtergronden en onderwerpen 
van de gastcolleges en u kunt uiteraard 
ook reageren. De bijeenkomsten worden 
na afloop op YouTube gezet.

Tot bij ’ZEEHELDEN VERWARMEN GAST-
VRIJ’

Met vriendelijke groet, namens Duurzame 
Zeehelden,
Marleen, Anne Miek, Marianne, Wim, Leo, 
Sjoerd, Hermann

13 SEPTEMBER
#1 Visie en Innovatie 
Hoe ziet het Zeeheldenkwartier er in 2050 uit als 
de gaskraan binnenkort wordt dichtgedraaid? 
Hoe ziet de energierekening er uit van de bewo-
ners van het ZeeheldenKwartier in 2050? Hoe is 
de wijk klimaatbestendig gemaakt in 2050?
Spreker(s): zie op de site en op Facebook

20 SEPTEMBER
#2 Warmtenet en smart grid
Worden de huizen allemaal aangesloten op het 
warmtenet? Of wordt het toch de warmtepomp met 
een opgewaardeerd smart grid met veel PV-panelen 
en batterijen? Of iets er tussen in? Het hoe zit het met 
de kosten in 2050, welk alternatief is het meest eco-
nomisch, en voor wie?
Spreker(s): zie op de site en op Facebook

27 SEPTEMBER
#3  Duurzaam renoveren
De energievraag moet worden teruggebracht, dus 
gebouwen moeten worden aangepast. Maar wat 
heeft dat voor consequenties voor de wijk? Ver-
dwijnt de wijk onder een laag piepschuim met 
zonnepanelen erbovenop? Hoe staat het met de 
architectonische kwaliteit, de leefbaarheid van 
gebouwen? De sfeer? Kan men renoveren zonder 
de kwaliteit van de architectuur aan te tasten? 
Iedereen is immers erg gesteld op de sfeer en 
kwaliteit van de wijk.
Spreker(s): zie op de site en op Facebook 11 OKTOBER

#4 Ketels, pompen, panelen
De techniek stormt voort. Er zijn al warmtepom-
pen die tot 70 graden kunnen verwarmen. Een 
concurrent voor de HR-ketel en Warmtenet. Maar 
wat zijn de verwachtingen? De ontwikkelingen? 
Welke installaties hebben de bewoners van het 
ZeeheldenKwartier in 2050 voor de verwarming 
en het tapwater?
Spreker(s): zie op de site en op Facebook

18 OKTOBER
#5 Zeehelden en Overheid
Verduurzamen en verbouwen is kostbaar en inge-
wikkeld. Er lijken eindeloos veel mogelijkheden 
te bestaan. Bewoners willen wel, maar zijn onze-
ker en overzien de kosten niet. Hoe gaat de 
gemeente de bewoners van het ZeeheldenKwar-
tier begeleiden bij de energietransitie? Hoe wor-
den de bewoners hierbij betrokken? Wie gaat dat 
doen?
Spreker(s): zie op de site en op Facebook

PROGRAMMA

ZEEHELDEN VERWARMEN GASVRIJ
Plaats: Utopie (www.utopie.nl/p/vrijplaats), Waldeck Pyrmontkade 116

Tijd: 19.30 – 21.30 uur
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Vraag aan de gemeente
We hebben Peter gevraagd wat hij zou wil-
len dat de gemeente voor haar bewoners, 
ondernemers en bezoekers realiseert:
 • Steun (financieel en juridisch) aan parti-

culier initiatief om extra groen te plaat-
sen en te verzorgen in het straatbeeld, 
o.a. in de Tasmanstraat.

 • Proactief een visie en plan voor het 
plaatsen van meer bomen ontwikkelen, 
parkeerplaatsen daarvoor opheffen. 12 
parkeerplaatsen opheffen in de Anna 
Paulownastraat geeft ruimte voor 40 
stoere bomen.

 • Bij het ontwikkelen of herinrichten van 
straten daar al rekening mee houden in 
het kabel- en leidingenplan.

 • Piet Heinplein gebruiken voor onder-
gronds parkeren.

In Centrum-Noord zijn 3 drukke routes 
waar het belangrijk is dat het verkeer beter 
door kan rijden en de luchtkwaliteit verbe-
tert. Het gaat hierbij om de volgende druk-
ke routes:
 • Dr. Kuyperstraat - Mauritskade - Sche-

veningseveer - Hogewal
 • Javastraat - Laan van Meerdervoort
 • Laan Copes van Cattenburch - Burge-

meester Patijnlaan
Deze routes zijn zogenaamde wijkontslui-
tingswegen. Dit betekent dat het autover-
keer van of naar de directe omgeving moet. 
De route Burgemeester Patijnlaan - Laan 
Copes van Cattenburch is bovendien onder-
deel van de Centrumring.

Samen een voorstel maken
De gemeente is met bewoners en organisa-
ties uit de buurt in gesprek om een geza-
menlijke oplossing te vinden. Het doel is 
om een advies aan het college van burge-
meester en wethouders te geven over:
 • Een favoriete snelle oplossing (uit te 

voeren binnen 5 jaar, dus voor 2023) om 
minder doorgaand autoverkeer in het 
noordelijk deel van het centrum te krij-
gen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

 • Maatregelen om fietsroutes, oversteek-
mogelijkheden voor voetgangers/fietsers 
en het groen en water te verbeteren.

Kwaliteitsverbetering routes Centrum-Noord

Werkgroepen en klankbordgroep
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn een 
klankbordgroep en twee werkgroepen 
samengesteld. Naast de vertegenwoordi-
gers van de Bewonersorganisatie Zeehel-
denkwartier ‘De Groene Eland’ en de 
ondernemersvereniging ’BIZ Zeehelden-
kwartier’ bestaan die uit vertegenwoordi-
gers van de volgende belangenorganisaties 

en overheidsorganisaties:
Bewonersorganisatie Archipel/Willems-
park; Ondernemersorganisatie Ban-
kastraat/AWOC; Bewonersorganisatie 
Buurtschap 2005; BIZ Buurschap 2005 
(Denneweg en omgeving); Ondernemers-
vereniging Willemspark (onder andere Fre-
derikstraat); BIZ winkelgebied Paleis 
Noordeinde; BIZ Hofkwartier; Bewonersor-
ganisatie Hofkwartier; Bewonersorganisa-
tie Duinoord-oost; Wijkoverleg Zorgvliet; 
Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF); 
Stichting Binnenstad; Fietsersbond; HTM; 
Rover; Vereniging Vrienden van Den Haag; 

Voorall; Brandweer; Ambulancedienst; 
Politie; Metropoolregio Rotterdam-Den 
Haag.

Bewonersorganisatie 
ZeeheldenKwartier ‘De Groene 
Eland’
Namens 'De Groene Eland' zijn Iris de Been 
vanuit de werkgroep ‘Leefbaarheid en Ver-
keer’ en Ludo Geukers vanuit het bestuur 
betrokken bij de planvorming. Focus voor 
De Groene Eland is dat aan de ene kant de 
bereikbaarheid van het Zeeheldenkwartier 
niet al te ernstig wordt aangetast, terwijl 
aan de andere kant de luchtkwaliteit en de 
ruimtelijke kwaliteit binnen het gebied 
sterk wordt verbeterd.

Huidige status
Op dit moment worden metingen opgestart 
om te bepalen hoeveel verkeer doorgaand 
is en hoeveel verkeer bestemmingsverkeer 
is. Het doorgaande verkeer (het verkeer dat 
het gebied direct doorkruist) is het verkeer 
dat we willen weren zonder dat het 
bestemmingsverkeer wordt beperkt. Daar-
naast zijn er een aantal maatregelen 
benoemd die worden doorgerekend op hun 
(theoretische) effect op dat verkeer. Via het 
ZeeheldenNieuws zullen wij jullie op de 
hoogte houden over verdere planvorming.
Voor meer informatie zie: 
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/
verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/
kwaliteitsverbetering-routes-cen-
trum-noord.htm

Op 24 april heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd 
met de planvorming voor een betere luchtkwaliteit, minder doorgaand ver-
keer in de woonwijken, verbetering van leefbaarheid en verbetering van de 
inrichting in Centrum-Noord (RIS299604).

TEKST MARCELLA MALTHA

We spreken met Peter Drijver, 64 jaar oud, 
architect en een bevlogen drijfveer voor de 
stad Den Haag. Soms een ‘pain in the ass’ 
voor de gemeente, omdat hij zo vaak de 
vinger op de zere plek legt. Nu ook met de 
kastanjebomen die gerooid zijn ondanks de 
uitspraak van de Raad van State, zoals de 
boom waar Peter op de foto bij staat en 
waar elke maandagmiddag een muzikaal 
protest is van de Bomenstichting van Clara 
Visser. Deze boom, vlakbij de hoek met de 
Ary van der Spuyweg, moet plaatsmaken 
voor een halte, terwijl 15 tot 20 meter ver-
derop voldoende plaats is. De vraag is: 
Waarom???
Peter Drijver is ook een van de drijvende 
krachten achter de Stichting S.O.S. (Face-
book SOS Den Haag). Een burgerinitiatief 
en tot nu toe de enige S.O.S. in Nederland. 
Het voorbeeld volgend van S.O.S. Parijs, 
waar deze stichting zich ook inzet om kwa-
liteit en historiciteit voor de stad, qua 
straatbeeld, stadsgezicht en openbaar 
groen te behouden. Daarmee kan nodeloze 
en niet omkeerbare afbreuk aan het stads-
beeld worden voorkomen. Zo heeft Parijs 
de ondergrondse openbare toiletten, 
(dames en heren met een toiletjuffrouw) 
afgesloten en staan er nu signaalrode pis-
bakken. Ook al weer alleen voor heren. Om 
dit soort ontwikkelingen in Den Haag te 
voorkomen zet Peter zich namens S.O.S. 
samen met andere belangengroepen in om 
onomkeerbare besluiten in Den Haag te 

voorkomen. Eerder verzette deze groep, 
nog zonder de naam S.O.S, zich tegen de 
sloop van het Kurhaus en de Nassaukerk 
aan het Nassauplein, met als woordvoerder 
Paul van Vliet. En nu ook tegen de sloop en 
projectontwikkeling van Villa Paulowna.

De slag om de bomen op de Veenkade en de 
bomen op de Scheveningseweg te behou-
den is niet gewonnen. Beter is het gegaan 
met het plan ‘Internationaal Park’, het ver-
anderplan dat de Scheveningse Bosjes toe-
ristischer zou moeten maken. Gelukkig 
heeft het gemeentebestuur dit plan terug-
genomen. In het uitgewerkte plan dat 
daarna door de denktank is gemaakt en 
ook door de Raad is aangenomen, is veel 
overgenomen van de aanbevelingen die 
het S.O.S. geeft in het boekje ‘Wat dan wel!’ 
In dat boekje is de kritiek van allerlei 
betrokkenen en belangengroepen gebun-
deld. Peter en veel andere bevlogen en 
betrokken mensen met hart voor hun stad 
houden vol en weten dat de publieke opinie 
en de denkwijze van steeds meer politieke 
partijen in hun voordeel gaat werken. 

Waarom is groen - en zijn vooral 
bomen - van essentieel belang 
voor de stad? 
Dat is inmiddels door vele publicaties, tv- 
en radioprogramma’s en de publieke dis-
cussie een open deur. Nog maar even de 
belangrijkste argumenten voor meer bio-

massa en meer groen, met name in steden, 
op een rijtje
 • Luchtkwaliteit, fijnstof wordt aanmerke-

lijk teruggedrongen
 • Temperatuur binnensteden (tot 4% 

hoger dan elders) gaat omlaag
 • Habitat creëren voor insecten, vogels en 

kleinere en grotere stadsdieren (voor 
ons mensen van vitaal belang)

 • Een groene muur is graffitivrij en bomen 
schermen lelijke elementen af en bevor-
deren het gedrag in het verkeer. 

 • Een circulaire economie waarin minder 
vervoer van grondstoffen naar en van de 
binnenstad nodig zal zijn. Denk aan de 
composthotels en eetbare velden in het 
ZeeheldenKwartier, zie verder in dit 
nummer

Verbetering van de bewustwording dat de 
buitenomgeving, het straatbeeld dat van 
iedereen dus ook van jou is, bepalend is 
voor het thuis voelen en de beleving van 
jouw stad en jouw wijk. Ook dat je deze als 
prettig en sfeervol of koel en soms vijandig 
ervaart. Iedereen - bewoner of zakenman 
of winkelier - kan hier zelf aan bijdragen 
door:
Voor gevelbeplanting te zorgen, de voortui-
nen van zakenpanden niet te gebruiken als 
parkeerplaats, geen betonnen grondtegels 
in de tuin te mikken, maar borders met 
gras, groen en bomen.

SOS Stop bomenkap, meer bomen en groen in de stad
INHAALSLAG IS GEEN LUXE MEER, MAAR KEIHARDE NOODZAAK



10

ZEEHELDENNIEUWS

WE GAAN LEKKER IN HET ZEEHELDENKWARTIER! IN HET ZEE-
HELDENKWARTIER DAT (NOG) NIET ZO GROEN IS, GEBEUREN 
EEN HOOP MOOIE DINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID 
EN GROEN. VOOR SOMMIGE MENSEN KAN HET NIET GEK, LEUK 
EN SNEL GENOEG GAAN EN SOMMIGE MENSEN VINDEN HET 
MAAR NIKS EN VERZETTEN ZICH HEVIG.

Zo nam Nienke Streng het initiatief om het 2e wormencomposthotel te ope-
nen in de Crispijnstraat. Op 15 september opent het 2e composthotel zich 
tijdens het straatfeest in deze straat. Een hotel met een bankje eraan vast 
waar men lekker op kan zitten, kan genieten van de zon / het zonnetje en 
de kinderen die in de speeltuin spelen. Ook op de Archipelschool en bij de 
Grote Pyr willen ze graag een wormencomposthotel gaan bouwen. In de 
Van Speijkstraat is er interesse in de straat en binnen een woongroep in de 
straat. Via de Facebookpagina hebben ook mensen uit Laak en het Regen-
tessekwartier laten weten dat zij graag een wormencomposthotel willen in 
verschillende straten in hun wijk.

Niet iedereen is gelijk superblij met de compostbak. Zo zagen we ineens tot 
mijn grote schrik met grote zwarte letters woorden geschreven zoals: VIES, 
TREKT ONGEDIERTE, DIT DING MOET WEG! De tranen stonden mij nader! 
Denk je iets goeds te doen voor de buurt om de buurt te verbinden, staat er 
ineens zoiets op het hotel. 

Bij navraag kwam ons ter oren dat de dader een dame was die niet deel 
neemt aan het compostproject in de Tasmanstraat. Ze had waarschijnlijk 
gehoord dat er fruitvliegjes in de bak zaten. Maar ze vond ook dat het stonk 
en dat er veel ongedierte omheen zwermde. De vrouw woont ongeveer 
75 meter van de bak af aan de overkant van de straat. Ik wilde graag met 
haar praten, maar ze had het te druk om mij te woord te staan. Dit vond ik 
erg jammer. Want ik was zeker bereid naar haar te luisteren en samen een 
oplossing te zoeken. Met een aantal andere bewoners die wel met het pro-
ject mee doen, gingen we om de bak staan om deze klacht te onderzoeken. 
Het stonk niet, geen andere insecten of ongedierte te zien, maar zeer zeker 
wel veel fruitvliegjes in de bak. 

Het is niet meer dan logisch dat de fruitvliegjes bij warme zomerdagen afko-
men op fruit- en groenteresten. De vliegjes helpen, net als andere kleine 
insecten en microben, mee aan het compostproces. Maar deze zaten in de 
bak en waren buiten de bak niet te bekennen. Het waren er wel erg veel. 
Ik vroeg om advies bij Le Compostier, . De bak was uit evenwicht, met wat 
droog zaagsel was het probleem zo verholpen en werden de fruitvliegjes al 
snel minder. 

Nu zaten we nog met het mooie hout dat was beklad met de merkstift tekst. 
Monia en Spaske, buurtbewoners uit de Tasmanstraat, kwamen met een 
geweldige oplossing: we verven er met krijtbordverf overheen en maken 
van het probleem de oplossing! We verfden het bekladde stuk en kunnen nu 
boodschappen voor elkaar achterlaten. Dat is pas Permacultuur!

Lieve Kitty
KITTY WEET RAAD MET SLIMME TIPS VOOR DAGELIJKSE DUURZAAMHEID

TEKST & FOTO KITTY HINKENKEMPER
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TEKST EN FOTO’S MARIEKE OP HET STRAND

Een aantal jaar geleden zag ik bij biologische moestuin ‘het 
Welpje’ een doos met zaden van stokrozen met de uitnodi-
ging om ze gratis mee te nemen. Sindsdien groeien er 
prachtige stokrozen in mijn geveltuin. Hoe fijn zou het zijn 
als er plekken in de buurt zijn waar je zaden, planten en 
stekjes kunt delen en doorgeven?

Er is zo’n plek in het ZeeheldenKwartier. Op Roggeveen-
straat nummer 60 bevindt zich de toegangsdeur tot de bio-
logische moestuin ‘Het Welpje’. Aanspreekpunt is Sanne.

Het Welpje was ooit een kinderspeeltuin, maar werd door 
overlast afgesloten, waarna de tuin verwilderde. Bewoners 
van de Roggeveenstraat kwamen toen met het idee om er 
een gezamenlijke tuin van te maken. Dit idee werd inge-
diend bij de gemeente, waarna subsidie volgde. Vervolgens 
hebben de straatbewoners met z’n allen - waarbij werke-
lijk alle talenten van de bewoners benut werden - de wil-

dernis aan planten verwijderd, moestuinbakken gemaakt, 
de vijver uitgegraven en tegels recht gelegd; en werd er erg 
veel gelachen, thee gedronken en snoeihard gewerkt.

De tuin is gebruiksvriendelijk ingericht. Er zijn doorkijkjes, 
maar ook hoekjes waar je beschut zit. Dat geeft de tuin een 
bepaalde intimiteit. Je kunt je ongezien in de tuin bevin-
den, maar het is ook een plek om gezellig samen te zijn. 
Voor kinderen is het een veilige plek om te spelen en om 
allerlei spannends in de natuur te ontdekken. Voor veel 
mensen is de tuin dé extra kamer van de (kleine) huisjes in 
de Roggeveenstraat.’

Ook als bewoner van het ZeeheldenKwartier kun je in het 
Welpje genieten van de natuur. Je kunt er lezen, lunchen, 
een moment van rust nemen of gezellig kletsen.
Je kunt ook een moestuinbak (€ 37,50 per jaar) huren, 
zodat je kinderen zien hoe bijvoorbeeld sla en tomaten 
groeien.
Of je brengt je GFT (in kleine hoeveelheden) naar de com-
posthoop, zodat dit compost oplevert om de bodem te ver-
beteren.
Iedereen is welkom op de klusdag (1e zaterdag van de 
maand). Daar kun je ideeën opdoen over het combineren 
van planten en over permacultuur. Je kunt dan ook planten 
en zaden ophalen (donatie mag) of, in overleg, planten 
brengen.

Tips voor ‘makkelijke’ planten in de tuin of op het balkon
Zet een (moestuin)bak met kruiden naast de keukendeur 
en pluk steeds verse bieslook, tijm, koriander of platte 
peterselie. Plant teentjes knoflook, een maggiplant of neem 

Kind van de wijk
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

safae
ELS KRUIK

moeder haalt ons met de baby weer op. Het 
is een hele leuke school want er zijn veel 
feesten: juffendag, verkleedfeest, Sinter-
klaas, Kerstmis en Pasen. 
Ik had een heel goed rapport, kan heel snel 
lezen, maar of ik het altijd begrijp weet ik 
niet…
 
Grote vakantie:
Ik ben op vakantie geweest naar Marokko. 
De reis duurde wel lang, ik ben ook misse-
lijk geweest, maar daarna was het heel erg 
leuk want we zijn naar de kermis geweest 
en hebben een week vlakbij het strand 

Nog iets over mij:
Wat ik leuk vind om te doen is slime maken, 
dat kan ik heel goed, en vlechten indraaien 
bij mijn zusje en vriendinnen.
En ik ben dol op zwemmen. Ik heb 3 diplo-
ma’s, A B en C en ik ga er nog meer halen 
op de zwemles in De Houtzagerij!
Ik turn op Prinsehaghe, doe meisjesvoetbal 
bij de Verademing en lees graag.
 
Mijn school:
Met mijn zusje en broertje zit ik op de 
Meester Scharbergschool. Vlakbij het zie-
kenhuis. Mijn vader brengt ons en mijn 

gewoond. 
Maar het mooiste vond ik toch de waterval 
in de bergen, Oumrborag, waar we met de 
auto naar toe zijn gegaan.
Ik heb nog veel meer gedaan, teveel om 
allemaal uit te leggen!
 
De buurt: 
Met mijn vriendinnen speel ik in leuke 
speeltuinen zoals het BonBonplein, en 
doen we spelletjes op het Elandplein. Soms 
gaan we voetballen op het Jenny Plant-
soen, de jongens tegen de meisjes.

Hoi, ik heet Safae.
Ik ben 9 jaar oud, zit nu in groep 7 en heb twee zusjes, een broertje en mijn 
lieve moeder en vader.
Ik woon in de van Diemenstraat. Ons huis is niet erg groot, maar wel gezel-
lig.
Ik vind de buurt superleuk en heb heel veel vriendinnen. 
De buren zijn ook hartstikke aardig, maar als ze een hond hebben let ik 
goed op.  

Maar wat ik echt mis is een zwembad in de 
buurt, dat zou heel erg super zijn!
 
Plannen?
Als ik groot ben wil ik heel graag tandarts 
worden, voor kinderen.
Het lijkt me heel leuk om hun tanden weer 
mooi te maken. Maar dan moet ik wel naar 
een goede school gaan en nog veel leren.
 
P.S. Mijn lievelingsdier is een dolfijn omdat 
bijna geen enkel dier een salto kan maken 
en dat kan dit dier wel!

Volhoudbare Zeehelden
VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE RUBRIEK 
WORDEN DE ACTIVITEITEN BESPROKEN VAN DE WERKGROEP ‘VOLHOUDBARE ZEEHELDEN’ 
DIE STREEFT NAAR EEN GOEDE EN MILIEUVRIENDELIJKE LEEFOMGEVING.

Biologische moestuin ‘het Welpje’

planten met eetbare bloemen. Plaats een doorbloeiende 
framboos, een vlinderstruik of neem een bodembedekker, 
dat is goed voor het bodemleven.
Maar realiseer je wel dat elke plant aandacht nodig heeft. 
Sommige planten kunnen woekeren, maar als je je focus 
richt op die plant en stekjes weg wiedt, wordt elke plant 
beheersbaar. Dan hoef je niet in paniek te schieten en 
wordt zelfs zevenblad en Japanse duizendknoop beheers-
baar. Tuinieren is een leuke zoektocht als je planten ruim-
te geeft en ze soms beperkt door ze terug te snoeien. Door 
ze te delen of weg te geven. Het is zoeken naar de balans 
tussen wat de plant wil en wat jij wilt als tuinliefhebber. 
En geen jaar is hetzelfde.

Meer weten? Kom naar de klusdag, check de FB-pagina of 
stuur Sanne een mail: hetwelpje@gmail.com

Wil je via FB planten weggeven of zoeken? Check de open-
bare FB groep: Gratis Planten, Stekjes, Zaden:  Zeehelden-
Kwartier en omstreken.
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig 

uit. De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar 

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met 

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone 

plek om in te wonen, werken en leven.

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:51

ADVERTEREN in 
deze krant?

Stuur een bericht naar:
 

info@zeeheldennieuws.nl
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eetbare VELDENIN-ZICHT/

APPELTJES IN DE CRISPIJNSTRAATPALMKOOL IN DE ROGGEVEENSTRAATDRUIVEN IN DE VAN BRAKELSTRAAT

HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! DOOR KITTY HINKENKEMPER

SINDS KORT BEZIET 
LUUKIE DE WERELD 
VANUIT EEN POTJE 
EN HEEFT DAAR ZO ZIJN 
EIGEN KIJK OP

RONDJE 
HOND
Ze is gek geworden...
 
Altijd al geweten dat ik een bijzondere baas had, 
maar de laatste maand val ik van de ene verbazing 
in de andere. Wat te denken van me zielig achterla-
ten voor het raam voor een Spaanse vliegvakantie 
met alleen een fotootje op haar telefoon en wat 
snelle groetjes? Ze weet dat ik nooit gevlogen heb en 
100% franzoos ben, dus hoezo Spanje? Ze is gaan 
tekenen en schilderen, zei ze toen ze terugkwam met 
een aantal “kunstwerken”, maar ik vond haar raar 
praten over een perro of een cato…

Ik wist toen niet dat ze stiekem alle dierenasiels in 
de buurt afliep, maar opeens liet ze me een foto zien 
van een knappe bruine hond….Wie, wat, waar, 
hoezo? Alles las ze me voor, keek me indringend aan 
op de tafel en pakte haar telefoon. Het werd stil om 
me heen want de vraag of dat apparaat er nog zat, 
was ja!

My God, is ze helemaal gek geworden? 

Uit Spanje, kan natuurlijk niet tegen de kou, spreekt 
de taal niet, is te jong en te slim voor de baas en 
jaagt op buurkatten ( da’s wel ok vind ik). En 
bovendien kost “Don Juan” klauwen met geld, want 
meneer is gered van de dood (ha), gerepatrieerd in 
een vrachtauto (ha ha), gezond ( ha ha ha) en lekker 
gecastreerd (ha ha ha ha) en wil ook graag een 
GOUDEN MANDJE..( 5x ha!)

Eerlijk gezegd heeft de baas het er wel eens over 
gehad. Tijdens de 5-minuten-gesprekken als ze 
s’avonds voor mijn foto zat met haar glaasje vino.
“Uit het asiel, net zo lief en leuk, enz. enz. enz.” Dus 
vooruit, kleiner en bruin, maar een gouden mand 
ha,ha, van karton zal je bedoelen…

DOOR ELS KRUIK

De pasta kantine maakt plaats voor een gastropub die 
enthousiast reclame maakt dat ze door de week tot 1.30 
open zijn en in 't weekend tot 2.30. Voor de hele buurt 
mensen die er wonen en werken, gezinnen, jongeren etc.
En dat klopt, het is een woonwijk met veel mensen die 
overdag werken en 's nachts slapen om de volgende dag 
te kunnen werken of naar school te gaan.

Met deze openingstijden zal 't de hele week weer bal zijn 
's nachts op 't Prins Hendrikplein, de Prins Hendrikstraat 
en de omliggende straten. Dat kennen we nog van niet zo 
heel kort geleden de Ierse pub in de Prins Hendrikstraat 
en langer geleden de Tempel.

Waar 't ZeeheldenFestival altijd rekening houdt met de 
wijk, wordt dit door deze partij volledig genegeerd. Dat 
wordt weer oordoppen in en meldingen maken.

Uitgaan tot de late uurtjes kan prima in t centrum op de 
Grote Markt en t Plein, waarom nu weer in een woonwijk?

Dagmar

Beste Groene Eland,

Met veel schaamte heb ik de kranten artikelen in het AD 
gelezen over de nieuwe horeca onderneming Van Kins-
bergen op het Prins Hendrikplein. Ik woon al jaren in het 

ZeeheldenKwartier met veel plezier en ben trots op mijn 
zo geliefde wijk. 

Drie hardwerkende ondernemers zijn in onze wijk een 
prachtige mooie zaak begonnen. Echte horeca mensen 
die tijden hebben gezocht naar een juiste locatie en er 
voor hebben gekozen om geld te investeren in een pand 
en nieuwe onderneming in ons ZeeheldenKwartier. Nu 
schrik ik mij rot dat ‘mijn’ bewonersorganisatie deze hard 
werkende ondernemers voor de rechter sleept vanwege 
het super mooie terras op het plein en de openingstijden. 
Ik vraag mij dan ook af, de Groene Eland is toch voor alle 
wijkbewoners of alleen voor de klagers? Ik ben, samen 
met heel veel buren trots op deze nieuwe onderneming in 
de wijk. Je kunt er namelijk heerlijk eten, borrelen en van 
het plein genieten. 

Laten we deze ondernemers steunen, heerlijk van hun ter-
ras gaan genieten en stoppen met de rechterlijke proce-
dures! Ik verwacht namelijk dat de Groene Eland ook de 
mensen vertegenwoordigd die geen bezwaar hebben. En 
niet alleen de klagers vertegenwoordigd in deze prachtige 
wijk!  

Met vriendelijke groet,
Mevrouw Nijenhuis 

Voor het antwoord van de redactie zie de rubriek ‘In het 
Kraaiennest’ op pagina 2 van dit nummer

LEZERSPOST
Ook u kunt reageren op 

een artikel uit onze krant. 

info@zeeheldennieuws.nl

FOTO WYBE VAN DE KUINDER



 

  
 
 Nieuw adres: 

 Van Hoytemastraat 57 

 2596 EN  Den Haag 

 070-3605218  

 www.matruschka.nl 

 matruschka@live.nl  

 Volg ons op facebook! 

 
         Openingstijden: di-vr 10:00 uur-17:30 uur, za 10:00 uur-17:00  uur 

HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

ESDOORNSTRAAT 9, DEN HAAG

VAN DIEMENSTRAAT 130, 2518 VE  DEN HAAG

070 364 17 65

Heeft u zelf verhuisplannen?
Nodig ons eens uit voor een vrijblijvend gesprek!

ELZENAAR
M A K E L A A R S  &  T A X A T E U R S

SPONSOR
VAN HET

ZEEHELDEN
FESTIVAL

•	Volledig	gerenoveerd	en	
gemoderniseerd;

•	In	gewilde	bomenbuurt;

•	Woonoppervlakte	ca.	70	m2:

•	Gelegen	op	eigen	grond.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

 

 

LemonGrass  HEALTH MASSAGE 
 KLINIEK VOOR MEDISCHE MASSAGE 
     TECHNIEK OP BASIS VAN THAISE GENEESKUNST 

 

 

Elke dag open: 
11:00 - 21:00 u 

 
Afspraak telefoon: 
06 2089 1712 

 
Piet Heinstraat 

110 
Den Haag 

 
 

Kijk voor 
info en prijzen: 
lemongrasshealth.nl 
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#zeeheldenkwartier
vereniging biz zeeheldenkwartier
postbus 10314
2501 HH ‘s-gravenhage
zeeheldenbiz@gmail.com

Dag van de Duurzaamheid 
10 oktober 2018
Kerstmarkt Prins Hendrikstraat
16 december 2018

In October, a new barbershop, called Noble Savage, opens at Prins Hendriksstraat 160.
The owner, Mike Allirol, is a barber from Sweden who has worked in some barbershops
in the Hague, but is now starting his own shop with a somewhat di�erent niche. 
They, the team of 2 barbers, will do men’s haircuts and beards, but they point out that 
women are just as welcome to hang around and have a cup of co�ee! 
And the general theme of the shop itself and its interior is steampunk/industrial 
inspired with a touch of crazy. 
When Mike moved to the Hague from Sweden about two years ago, 
he immediately fell in love with Zeeheldenkwartier. It’s vibrance, youthfulness and the 
many interesting and conceptual shops is what caught his attention, and it is why he 
thinks Noble Savage will �t right into that vibe. 

Boekhandel Roda:
 
Op 1 oktober opent boek- en kantoorhandel RODA
de deuren aan de Piet Heinstraat 116. Je kan er terecht 
voor kranten, boeken, kantoor- en cadeau artikelen. 
We zijn tegelijkertijd een PostNL Service Punt, waardoor 
je dichter bij huis terecht kan voor je post en pakketten!
Het assortiment zal gaan bestaan uit: kantoorartikelen, 
boeken, tijdschriften/dagbladen, wenskaarten, 
cadeau artikelen, telecom accessoires, batterijen en een 
volledig cartridge assortiment 
(zowel A-merk als een goedkoop alternatief ). Je kan ook
 je oude cartridges bij ons kwijt zodat ze kunnen worden 
gerecycled.  Roda zal staan voor service en kwaliteit met 
een breed assortiment afgestemd op de wijk. 
Mist u iets in de wijk? Laat het ons dan weten, 
de ko�e staat altijd voor u klaar!
U bent van harte welkom vanaf 1 oktober, 
wij hebben er zin in!!
Milan Roda.

 Laat je duurzaam verrassen
 

Vanaf 18 september worden er raamtekeningen op de winkelruiten gemaakt 
in het Zeeheldenkwartier. Winkel eigenaren zetten in de weken voor de 

Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober hun duurzame producten in de etalage. 
De raamtekening zal de producten extra uitlichten ! Ook is er een leuke ansichtkaart 

gemaakt, ter promotie. Gratis mee te nemen bij verschillende winkels en horeca. 
De raamtekeningen en de ansichtkaart zijn geïllustreerd door Yara Francken. 

Met deze groene boodschap, willen de ondernemers uit het Zeeheldenkwartier 
laten zien hoeveel er in de wijk te vinden is aan duurzame & lokale producten! 

De deelnemende bedrijven zijn
 Hotel Court Garden

Heet Strijken 
Achtung Baby! 

MoN duurzame kinderwinkel
Bar & Zo 
Yogisha 

Hannes koopt alles 
Vita Nova 

Goedman de Lijstenmakerij 
wijnhandel Kooper 

Bij Priester
Chairs 

Watt Design 
Retro King 

Haags kinderparadijs
Heering o�ce

Classic Design 
Heinde en van Verre

Engelien 
Alice in wonderland

Wauw 
Design Room 

Marius 
Collectura 

Rutten groenten en fruit 
The funhouse

Present living 
Kringloop Schroeder kledingwinkel 

Haarzuiver

 Kinderopvang Kokie
aan de Zoutmanstraat 63

 
Kinderopvang Kokie biedt dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar. 

Kinderdagverblijf Kokie is kleinschalig opgezet. Dit houdt in, 
dat iedereen elkaar kent en het voor kleine kinderen overzichtelijk 

en vertrouwd blijft. Wij werken met professionele medewerkers, 
die met veel liefde en enthousiasme een tweede thuis bieden aan uw
kind(eren). Daarnaast bieden we vele extra's zoals een dinnerservice 

voor het hele gezin en een wasservice voorde vuile was van de kinderen. 
Wij hanteren aantrekkelijke tarieven. www.kokie.nl 0616821012/0614392061

 
 

20 maanden geleden sloot de parkeergarage De Zeeheld de deuren.  
Sindsdien verzetten de bewonersorganisatie de Groene Eland en 
ondernemersvereniging BIZ Zeeheldenkwartier samen tegen de 
ophe�ng van 210 parkeerplaatsen. Niet alleen hebben de bewoners 
de parkeerplaatsen nodig, ook voor de economische ontwikkeling 
van de wijk zijn de parkeerplaatsen broodnodig. Zeker nu er sprake 
van is een parkeerdruk van meer dan 95% in de Prins Hendrikstraat, 
waardoor het zwaard van Damocles boven de parkeervakterrassen 
blijft hangen. De komst van de brede tram in de Zoutmanstraat zal 
de parkeerdruk alleen maar verder verhogen. Recentelijk zijn weer 
gesprekken gevoerd met wethouder van Asten en Revis alsook met 
leden van de gemeenteraad om de parkeergarage te vergroenen en 
voor de wijk te behouden.



Zebra Welzijn verbindt mensen in de wijk

Heeft u behoefte aan contact met anderen uit de wijk of hulp 
nodig bij het oplossen van een probleem? Wilt u vrijwilligerswerk 
doen of buurtgenoten een stapje verder helpen? 

Kom naar:
Centrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, 070 205 2279

<advertorial>

Resto van Harte te gast in 
de Heldenhoek

Maandag 27 augustus was Resto van Harte op bezoek 
in de Heldenhoek. Mede mogelijk gemaakt door pensi-
oenfonds APG en Josje Adriaansen van Zebra Welzijn 
nodigden zij de buurt uit om samen heerlijk te genieten 
van een gratis 3-gangendiner. Met lekkere muziek van 
de huispianist Bart was het erg gezellig. De ambtena-
ren van het pensioenfonds kozen er dit jaar voor om 
tijdens een werkweek onder de (toekomstige) gepensi-
oneerden te komen en hebben zich opgegeven als vrij-
williger bij Resto. Resto van Harte is een organisatie die 
sociale eetgelegenheden opzet; Resto’s waar buurtge-
noten elkaar ontmoeten tijdens een 3-gangen diner. Dit 
keer in de Heldenhoek.

Zumba voor een goed doel

De Zumbalessen worden gratis gegeven door de Rhiza. 
We vragen echter toch één euro voor het goede doel. De 
opbrengst was dit jaar € 300,-. Dit bedrag hebben we 
geschonken aan goede doelen op de Philipijnen. Op 4 
juli was de overdracht aan Sayril Cahilig Seniel van de 
Hope Charity. Hij draagt dit geld over aan de Marbel 
Elementary School op de Philippines. Een school met 
477 studenten. Van het geld worden leermiddelen 
gekocht. 
We hebben een handgeschreven brief ontvangen van 
Sayril waarin ze de Zumbagroep van de Heldenhoek 
hartelijk bedankt wordt. Sayril waardeert dit initiatief 
in de Heldenhoek. Een goede reden om dit seizoen ook 
mee te doen met de Zumba lessen op woensdag van 
19.00 -20.00 uur.

Denkt u hierbij aan de administratie van uw vermogen 
(waaronder het doen van betalingen), uw persoonlijke 
belangen (waar gaat u wonen wanneer u niet meer in 
staat bent zelfstandig te wonen?) en medische kwesties 
(overleg met artsen over uw behandeling en het staken 
daarvan). 
U kunt in het levenstestament aangeven wanneer de 
regelingen in werking treden, bijvoorbeeld als u lang-
durig niet meer in staat bent om uw belangen te behar-
tigen. 

De voorlichting wordt gegeven door een notaris van 
“Caminada Notarissen” op donderdag 18 oktober van 
14.30 tot 16.30 uur in Buurthuis De Heldenhoek. 
Wanneer u aan de bijeenkomst wilt deelnemen kunt u 
zich aanmelden bij “De Heldenhoek”, Elandstraat 88, 
telefoon 070-2052279.

Mededeling:
Tienerclub op woensdag in de Heldenhoek vervalt en 
wordt verplaats naar het wijkcentrum de Kronkel op 
het Westeinde 425 op de zaterdag. Van 16.00 tot 19.00 
uur.

Heerlijke brunch op het 
ZeeheldenFestival

Traditioneel wordt er op de laatste dag van het festival 
een brunch verzorgd door de Heldenhoek in combinatie 
met klassieke muziek. Wij konden voor drie euro een 
heerlijk ontbijtje aanbieden. Dit geheel werd volledig 
verzorgd door onze vrijwilligers van de Heldenhoek. 
Met dank aan een anonieme sponsor.

ZIET ER GOED UIT!! EEN 
PLUIM DAARVOOR.

In de Hemsterhuisstraat staan twee ORAC’s voor de 
deur bij bewoners.
Niet zo fijn, wanneer men bedenkt dat velen hun vuil 
ernaast plaatsen: de stank en de overlast die dat geeft.
Maar… de bewoners spreken mensen erop aan en heb-
ben er plantjes tussen gezet. Zij maken zo nu en dan 
zelfs de o ORAC’s schoon. Al met al een lieflijk plaatje.
Bij deze een pluim voor deze twee bewoners..

Een foto expositie van 
Esther Langedam

Esther Langendam (1956, Den Haag). Al vroeg kwam 
Esther in aanraking met de fotografie. 
Van een plastic Hema cameraatje via de doka naar digi-
taal werk. Portretfoto’s, bouwplaatsen en reisfoto’s zijn 
haar favorieten. Esther heeft twee publicaties op naam: 
Puchfeest: Mijn wijf heeft een Puch gekocht, inmid-
dels niet meer verkrijgbaar en Bindende Binnenstad, 
een boekje over Haagse warenhuizen. Daarnaast publi-
caties in diverse tijdschriften en kranten, sociale media, 
en talloze exposities op naam. De laatste expositie 
‘Oost West, Thuis Best’ is een nieuwe serie foto’s. 
Ruim een jaar lang nam Esther een groepje jonge vluch-
telingen mee op ontdekkingsreis door Den Haag. Tij-
dens deze reis kwamen zij in aanraking met onze 
democratie, taal, cultuur, kunst én natuurlijk de stad. Al 
deze indrukken zijn prachtig ‘verwoord’ in deze serie. 
Eén beeld zegt tenslotte meer dan duizend woorden. De 
gehele serie hangt nu in De Heldenhoek samen met een 
deel van haar oeuvre. Haar nieuwe fotoproject behelst 
inmiddels twee jaar en heeft de werktitel: ‘Times flies’. 
Een serie portretfoto’s van mensen die zich dagelijks 
kleden zoals men dat deed in het interbellum tijdperk. 
De serie zal medio eind van dit jaar klaar zijn, en Esther 
zoekt een gepaste expositieruimte voor deze serie 
foto’s. Wellicht kunt u haar hiermee helpen. De exposi-
tie in De Heldenhoek is te zien van september tot begin 
december 2018.

INFORMATIEBIJEENKOMST 
OVER HET LEVENSTESTA-
MENT EN ERFBELASTING
”Het levenstestament is een notariële akte waarmee u 
de mogelijkheid hebt om tijdens uw leven voorzienin-
gen te treffen wanneer u in de situatie terecht komt dat 
u niet meer in staat bent op te komen voor uw eigen 
belangen. 

Voor activiteiten zie: www.zeeheldennieuws.nl

Basabose Photograpy


