
Denktank
Om tot een weloverwogen ontwerp te 
komen heeft de gemeente gekozen voor 
een participatieproces met een breed 
gezelschap van belanghebbenden. Een 
Denktank buigt zich over de mogelijkhe-
den, bespreekt varianten en komt tot een 
advies aan de wethouder over de inpassing 
van de lagevloertram in de Zoutmanstraat. 
Het advies van de Denktank wordt samen 
met een ambtelijk advies door de wethou-
der voorgelegd aan het college. Het college 
neemt een besluit over de voorkeursvariant 
en legt dit ter besluitvorming voor aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad beslist 
uiteindelijk welke variant wordt uitgevoerd.

De Denktank bestaat, op verzoek van de 
gemeente, uit vertegenwoordigers van de 
bewonersorganisatie (De Groene Eland) 
en ondernemers (BIZ) van het Zeehelden-
Kwartier, belangenbehartigers van open-
baar-vervoerreizigers (ROVER, OVHA), de 
Fietsersbond en een vertegenwoordiger 
van een belangenorganisatie voor mensen 
met een beperking (Stichting Voorall). 

De gemeente ondersteunt de Denktank 
met een aantal deskundige ambtenaren 
op uiteenlopende gebieden zoals spoor-
techniek, verkeerskunde, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur.

Varianten 
In de eerste besprekingen heeft de  
Denktank de opgave van de wethouder 
verkend: er blijven trams rijden door de 
Zoutmanstraat, de te realiseren haltes 
moeten rolstoeltoegankelijk zijn en de vei-
ligheid van de fietsers moet worden ver-
beterd. De Denktank heeft inmiddels een 
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DAT DE ZOUTMANSTRAAT GEVAAR-
LIJK IS VOOR FIETSERS, WEET 
IEDEREEN IN HET ZEEHELDENKWAR-
TIER. BUURTBEWONERS EN WIN-
KELIERS SPREKEN UIT ERVARING 
OVER TALLOZE VALPARTIJEN EN 
(BIJNA) ONGELUKKEN. DE KOMST 
IN 2024 VAN DE LAGEVLOERTRAMS 
IS DAN OOK AANLEIDING GEWEEST 
VOOR WETHOUDER ROBERT VAN 
ASTEN (MOBILITEIT, CULTUUR EN 
STRATEGIE) OM DE INRICHTING 
VAN DE ZOUTMANSTRAAT TEGEN 
HET LICHT TE HOUDEN. DE NOOD-
ZAKELIJKE VERNIEUWING VAN 
HET SPOOR, MET DE WETTELIJKE 
VERPLICHTING TOT ROLSTOELTOE-
GANKELIJKE TRAMS EN HALTES, 
BIEDEN DE KANS OM DE STRAAT 
METEEN VEILIGER VOOR FIETSERS 
TE MAKEN.

Herinrichting 
Zoutmanstraat 
een hele puzzel

aantal varianten bekeken voor een moge-
lijke inpassing. Het heeft daarbij niemand 
verbaasd dat de breedte van de Zout-
manstraat tekort schiet (zo’n 5 meter) om 
zowel voetgangers, fietsers, autoverkeer, 
parkeren en tram de gewenste ruimte te 
geven. De wettelijk vereiste rolstoeltoe-
gankelijkheid brengt daarnaast ook techni-
sche eisen met zich mee. 

De Zeeheld 
De gemeente Den Haag gaat de parkeer- 
garage De Zeeheld kopen en hier kunnen 
134 parkeerplaatsen komen voor de buurt. 
Dit schept de mogelijkheid om parkeer-
plaatsen op te heffen in de Zoutmanstraat. 

In de volgende besprekingen probeert de 
Denktank de komende maanden tot een 
goed onderbouwde keuze te komen, over 
welke variant de voorkeur verdient. 

Wie meer wil weten over de beraadslagingen 
van de Denktank, of wie wil meedenken over 
oplossingen, kan contact opnemen met een 
van Denktankleden. Voor de bewoners van 
het ZeeheldenKwartier kan dat via Trudy 
Hollander (secretariaat@groene-eland.
nl). Voor vragen aan de gemeente kan men 
contact opnemen met Edwin Baars, omge-
vingsmanager van de gemeente Den Haag, 
via edwin.baars@denhaag.nl.

Zoutmanstraat ... ZeeheldenKwartier

Zeehelden,

Dwars door onze wijk loopt tram 16. 
De gemeente heeft besloten de hui-
dige oude trams over enkele jaren te 
vervangen door nieuwe, iets brede-
re, “lage vloer trams”. Zie bijgaande 
informatie van de gemeente.

De Groene Eland wil graag  
weten wat de direct betrokken  
bewoners en ondernemers van het 
Zeeheldenkwartier van de plannen 
vinden. Daartoe organiseren we, 
samen met de BIZZ, een bijeenkomst 
die plaats zal vinden op woensdag  
25 september om 19.30 uur in de  
Heldenhoek, Elandstraat 88a. 

We kunnen dan jullie ideeën, zorgen 
en/of wensen meenemen in de ses-
sies met de gemeente.

Graag tot dan.

Heb je nu al ideeën, zorgen en/of 
wensen? 
Mail dan met secretariaat@groene- 
eland.nl

Welkom!

Wijkagenda
WOENSDAG 25 SEPTEMBER
19.30 uur De Heldenhoek, 

Elandstraat 88a
Bijeenkomst herinrichting 

Zoutmanstraat

DINSDAG 8 OKTOBER
19.00 uur Piet Heinplein
Werkbezoek wethouder 

Bert van Alphen

DE GROENE
ELAND

B e w o n e r s o r g a n i s a t i e
ZeeheldenKwartier

DE GROENE
ELAND

B e w o n e r s o r g a n i s a t i e
ZeeheldenKwartier

DE GROENE
ELAND

B e w o n e r s o r g a n i s a t i e
ZeeheldenKwartier

WIJKKRANT VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER
UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND
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TEKST EDWIN BAARS, GEMEENTE DEN HAAG, FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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Colofon
REDACTIE-ADRES ZEEHELDENNIEUWS

ELANDSTRAAT 88 A

2513 GV DEN HAAG

070-3560410

WWW.ZEEHELDENNIEUWS.NL

INFO@ZEEHELDENNIEUWS.NL

HOOFDREDACTEUR

WYBE VAN DE KUINDER

REDACTIE

REINOUT BARTH

LUDO GEUKERS

JOACHIM KOOT

ELS KRUIK

RENÉ MORS

ESTHER TE LINDERT

MARIEKE OP HET STRAND

VERTALING EN CORRECTIES 

TINY MULDER

ILLUSTRATIE ZEEGODIN

KIZZY WEBER

OPMAAK

MARTIJN BROEDERS (4ELEMENTS)

DICHTER

ALEXANDER FRANKEN 

SECRETARIAAT 

TRUDY HOLLANDER

DRUK HEMU GRAFISCHE DIENSTVERLENING

OPLAGE 7.000

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE 

DE GROENE ELAND

ELS KRUIK - VOORZITTER

GUINE MOERMAN - SECRETARIS

LAURENS SCHRIJNEN - PENNINGMEESTER

WYBE VAN DE KUINDER

info@groene-eland.nl

ADVISEUR 

LUDO GEUKERS

ADVERTEREN IN DEZE KRANT? 
Stuur een bericht naar 
info@zeeheldennieuws.nl

VOLGENDE UITGAVE  02 NOVEMBER 2019 

KOPIJ DEADLINE  16 OKTOBER 2019

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     070 356 0410 

POLITIEBUREAU KARNEBEEK 0900 8844 

HANDHAVING/INSPECTIE 14070

STADSBEHEER INFO 14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK 070 366 0808   

BUURTBEDRIJF BBOZ 070 361 5990   

SOCIALE RAADSLIEDEN 070 353 7500 

HAAGSE WETWINKEL 070 363 0665  

JURIDISCH LOKET 0900 8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 0900 044 3322

DOKTERSNACHTDIENST 070 346 9669

OUDERENWERK CENTRUM 070 205 2270

ZORGCENTRUM OP DE LAAN 070 375 1300

MAALTIJDEN HELDENHOEK 070 205 2270   

MAATSCHAPPELIJK WERK 070 205 2000

WIJKBUS STAP-IN 070 352 0416 
(op werkdagen van 09.00 – 10.00  uur)

I-SHOP  070 205 2467

Vanuit het Kraaiennest
Wijkuitvoeringsplan 2019
In het ZeeheldenNieuws #4 stonden de 
activiteiten van het UvO wel heel erg klein 
vermeld in het schema. Op veler verzoek 
een iets grotere letter. Het UvO overleg is 

een overleg tussen partijen die in de wijk 
actief zijn: onder meer de Gemeente, de 
woningcorporaties, politie, welzijnsorga-
nisaties, BIZZ, de Zeeheldentuin en de  

bewonersorganisatie De Groene Eland. 
Het UvO bespreekt en bewaakt het  
Wijkuitvoeringsplan dat jaarlijks wordt 
vastgesteld. 

1.  Ontkluizen Piet Heinplein, 
 terugkeer gracht 

2. Beleid parkeerplaatsterrassen 
 actualiseren
 

3.  Verbeteren bruggen

4.  Herinrichting kruispunten Van 
 Speijkstraat

5.  Verhogen verkeersveiligheid 
 Zoutmanstraat

6.  Verhogen bekendheid over 
 energietransitie en het bieden 
 van een handelingsperspectief 
 voor bewoners

Maken Voorlopig Ontwerp (VO) in 2019; DO/
Bestek/Aanbesteding 2020; start uitvoering 
2021

O.a. op basis van evaluatie van 
parkeerterrassenbeleid met 
betreffende ondernemers.

Vervangen Hemsterhuisbrug en versterken 
brugdelen Elandstraat en Anna Paulowna-
straat.

Voorbereiding en uitvoering
 

In 2019 wordt een start gemaakt met het 
ontwerpproces voor de Zoutmanstraat in 
relatie tot de nieuwe, bredere, trams. Een 
betere positie voor fietsers is daarbij het 
uitgangspunt.

De Duurzame Zeehelden organiseren 
een bijeenkomst

Het open maken van de gracht maakt 
onderdeel uit van het Meer Jaar Project 
Kunstwerken (MJPK); projectleider is Sjoerd 
Klompmaker. Doel is om de herinrichting van 
de Piet Heinstraat hieraan te koppelen 
(studie Buro Sant en Co, wijkbudget 2017).

Vorm en inhoud van het 
participatietraject moeten nog bepaald 
worden.

Het vervangingstraject van de Hemsterhuis-
brug loopt van juli 2019 tot en met februari 
2020.

Op verzoek van Bewonersorganisatie De
Groene Eland worden in 2019 de kruis-
punten Van Speijkstraat - Van 
Diemenstraat en Van Speijkstraat - 
Tasmanstraat heringericht conform het 
Handboek Openbare Ruimte. Waar 
mogelijk zullen extra bomen worden 
geplaatst.

Kleine maatregel 2019: met bebording en/of 
belijning worden fietsers geattendeerd op 
de tramrails. Uitvoering in Q1. Zebra bekijkt 
of de "wijktijgers" een rol kunnen krijgen.

Duurzame Zeehelden willen een informatie-
markt over de energietransitie organiseren 
(van het gas af). Ook de vraag naar meer 
gescheiden afvalinzameling zal hier aan de 
orde komen. Op het Prins Hendrikplein 
wordt een ondergrondse afvalsorteerstraat 
gerealiseerd. Er wordt bekeken of er in de 
wijk extra inzamellocaties voor PMD kunnen 
worden gerealiseerd.

Activiteit Resultaten/bijzonderheden
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VRIJWILLIGERS VOOR EEN BETERE WIJK
 
Het ZeeheldenKwartier is misschien wel de leukste wijk van Den Haag om te wonen en te werken. Veel 
mensen in de wijk zetten zich vrijwillig in om dat zo te houden. Op verschillende plekken kunnen die 
vrijwilligers nog extra hulp van mede-wijkbewoners gebruiken!

heldenKwartier in de krant 
terugzien, mail dan naar 
wybezeeheldennieuws@gmail.com

Daarnaast is er de jaarlijkse kerstverhalen-
wedstrijd. Weet jij kerst en het Zeehelden-
Kwartier in een artikel van maximaal 1000 
woorden met elkaar te verbinden, stuur 
je bijdrage dan voor 13 november naar 
de redactie via wybezeeheldennieuws@
gmail.com

In de redactie is er nog ruimte voor een 
fotograaf en een redacteur om de krant 
met interessante foto's en artikelen te 
verrijken. Ook hiervoor kan je mailen naar 
wybezeeheldennieuws@gmail.com

Belangenbehartiging
De Stichting Bewonersorganisatie Zeehel-
denKwartier ‘De Groene Eland’ is sinds 1971 

actief in het Zeeheldenkwar-
tier. De stichting heeft als doel het beharti-
gen van de belangen van de wijkbewoners 
en het verbeteren van de sociale samen-
hang en de leefbaarheid.

De Groene Eland is de spreekbuis voor 
wijkbewoners richting de gemeente en 
vormt andersom ook een aanspreekpunt 
voor de gemeente voor zaken die voor de 
wijkbewoners van belang zijn. Hiermee 
vervult deze organisatie een spilfunctie 
in zaken die de wijk aangaan. Alle activi-
teiten worden door vrijwilligers uit de wijk 
gedaan. Het bestuur is op zoek naar een 
nieuw bestuurslid. Wil je actief meewerken 
aan het verbeteren van de wijk, mail dan 
naar secretariaat@groene-eland.nl.

Leefbaar en veilig
Zo heeft onze wijk een BuurtPreventie-
Team dat de veiligheid en het woonplezier 
voor bewoners helpt vergroten. Het team 
bestaat naar eigen zeggen uit "een klein 
clubje gewone, gezellige mensen, die hart 
hebben voor hun wijk". Teamleden lopen 
of fietsen door de wijk en maken melding 
van zaken als een gesneuvelde afvalbak, 
ongewenste graffiti of als er bijvoorbeeld 
groepjes ontstaan die bedreigend kunnen 
overkomen voor voorbijgangers. Het team 
geeft deze zaken door aan de gemeente 
of de wijkagent, zodat zij er aandacht aan 
kunnen geven. Het team is op zoek naar 
versterking! Denk je dat het iets voor jou 
is, mail dan naar secretariaat@groene- 
eland.nl

Er is ook een werkgroep Leefbaarheid 
& Verkeer in de wijk die continu met de 

gemeente in gesprek is over verbeteringen 
in de openbare ruimte. Zo denkt de groep 
mee over het openmaken van de gracht 
bij het Piet Heinplein, het herinrichten van 
de Zoutmanstraat, het vergroenen van de 
wijk en de plaatsing van de ondergronds 
afvalcontainers. De werkgroep is op zoek 
naar een nieuwe voorzitter en er is plek 
voor extra teamleden. Wil je meedenken 
over de leefbaarheid en de inrichting van 
de wijk, mail dan naar secretariaat@groene- 
eland.nl

Nieuws, verhalen en illustraties
Circa twaalf vrijwilligers maken het Zee-
heldenNieuws. Eén van hen verzorgt een 
jaar lang, zeven keer een kunstzinnige 
illustratie in de krant (zie pagina twee). Om 
meerdere illustratoren een kans te geven, 
vraagt de krant elk jaar een nieuwe illus-
trator. Wil je jouw illustraties over het Zee-

7. Vergroten aanbod sport-
 voorzieningen

8.  Jongeren (4-23) actief 
 deel laten nemen in de wijk

9.  Ontwikkelen aanbod activi-
 teiten meisjes 8-18

10.  Minder doorgaand verkeer 
 door de wijk

11.  Vergroening van de wijk

12.  Handhaven verkeersregels

13.  Verbeteren speelvoorzie-
 ning Trompstraat

14.  Onderzoek wenselijkheid 
 voetbalkooi

15.  Voorbereiding plaatsen 
 ORAC's

16.  Stimuleren bewonersacti-
 viteiten

17.  Leefbare wijk

Er wordt extra inzet gepleegd op het gebied van sport voor iedereen. 
Voor kinderen en jongeren wordt Streetsport ingezet. Er worden 
bijeenkomsten gehouden om de sportparticipatie te verhogen.

Met de wijkpartners wordt actief gezocht naar gezamenlijke 
activiteiten voor jong en oud. 

Uit onderzoek komt naar voren dat meisjes (8-18 jaar) weinig tot niet 
buiten komen. Samen met scholen en het jongerenwerk wordt ingezet 
om deze wel te bereiken en hier activiteiten aan te verbinden.

Uitvoering project Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. Aanpak
doorgaand verkeer via de drie wijkontsluitingswegen Mauritskade,
Javastraat-Laan van Meerdervoort en Laan Copes van Catten-
burch-Burg-Patijnlaan, alsook realisatie van fietsvoorzieningen

Met de wijk / BO afspraken maken over behoud en uitbreiding van 
het bestaande groen. Er wordt aangesloten op initiatieven van 
bewoners en ondernemers.

Handhaven van het verbod om op de stoep te fietsen en /of tegen de
rijrichting in. Met name op de Zoutmanstraat, het Prins Hendrikplein
en de Anna Paulownastraat. Ook aandacht voor te hard rijden op de 
Waldeck Pyrmontkade ("racebaan").

De speelbeheerder zal in overleg met bewoners bezien welke 
wensen gerealiseerd kunnen worden.

In overleg met de partners in de wijk de wenselijkheid en 
mogelijkheid voor een voetbalkooi bekijken.

In het eerste kwartaal wordt onderzoek gedaan naar geschikte 
locaties voor ORAC's. Dit betreft het gebied dat wordt omsloten 
door Zoutmanstraat, Laan van Meerdervoort, Zeestraat, Kortenaer-
kade en Piet Heinstraat (wijk 45B).

Initiatieven van bewoners(organisatie) en welzijnswerk om 
verbinding te leggen tussen verschillende groepen in de wijk 
worden gestimuleerd.

Bewoners maken zich zorgen over het intensieve gebruik van de 
openbare ruimte in de wijk, o.a. als gevolg van verdichting en 
woningsplitsing.

De ontwikkeling van de wijksportaanpak gaat in 2019 verder; er wordt 
door OCW/sport een vervolg aanpak uitgewerkt. Het gaat niet zozeer 
om fysieke locaties, wel om het verbeteren van sportklimaat en -aanbod.

De jeugdraad ZeeheldenKwartier / Kortenbos organiseert verschil-
lende activiteiten in de wijk (voor- door en met jongeren). Er wordt in 
2019 een Jeugd Buurt Preventie Team Zeehelden/Kortenbos opgericht.

Het jongerenwerk -in casu het meidenwerk- heeft een aantal meiden 
(ca. 10) waarmee diverse activiteiten worden ontwikkeld.

Relatie met initiatiefvoorstel 2017 HSP: "op weg naar een betere
luchtkwaliteit en bereikbaarheid".

Tijdens de chatsessie op 28 november 2018 zijn de volgende 
suggesties gedaan: meer bomen op het Elandplein, meer bloembak-
ken op pleinen, aanleg groene middenstrook trambaan Waldeck 
Pyrmontkade. Ook het vergoenen van daken van huiseigenaren 
wordt als een goede optie gezien. De opbouwwerker onderzoekt of 
de blinde muren van het parkeerterrein van de AH XL vergroend 
kunnen worden. Er zijn ook kansen bij de Max Velthuijsschool en 
wellicht in de Anna Paulownastraat.

De genoemde locaties zijn opgenomen in het Handhavingsprogramma 
2019; met name acties ontplooien tijdens de ochtenden avondspits.

Ondersteuning door opbouwwerker.

Wens: het plaatsen van een voetbalkooi voor de (oudere) jeugd naast 
de kerk in de Elandstraat, aan de zijde van de Da Costastraat. Eerst 
uitvoeren van onderzoek naar draagvlak bij de buurtbewoners.

Het onderzoek resulteert in een voorlopig plaatsingsplan, waarop 
zienswijzen kunnen worden ingediend. Na vaststelling van het 
definitieve plaatsingsplan kan er worden overgegaan tot plaatsing; 
dat wordt niet eerder dan eind 2019 verwacht.

De opbouwwerker heeft een activerende en stimulerende rol.

Relatie tot concept Woonagenda Den Haag 2019 en nieuwe huisves-
tingsverordening. Hoe wordt de regel uitgewerkt die bouwkundig 
splitsen tegengaat in het geval dit resulteert in een onevenredig 
aantasting van het woon- en leefmilieu en/of aantasting van het 
karakter van de wijk? Nadere info volgt in Q1 2019.

Activiteit Resultaten/bijzonderheden

TEKST REINOUT BARTH, FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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STRAATVERHALEN
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Hans van der Spek, bewoner van het ZeeheldenKwartier en 
bekend van de wandschilderingen in de Tasmanstraat bedacht de 
kreet ’Bomen zijn er om te behagen en niét om in stukken te 
zagen’. Niet slecht. Hij deed dat voor de bomen die in het 
aangrenzende stadsdeel pal tegenover het werkpaleis van onze 
koning staan, daar waar het monument ter nagedachtenis van 
zijn overgrootmoeder het pleintje siert. Een club mensen heeft 
bedacht dat die bomen, drie dertigjarige gezonde Hollandse 
linden en twee vitale tachtigjarige krimlinden, geruimd moeten 
worden om het plein wat meer ‘verblijfskwaliteit’ te geven. Hans, 
en met hem een flink aantal stadgenoten, vinden dat een heel erg 
slecht idee. Wij moeten zuinig zijn op onze bomen. Op zonnige 
dagen zitten er veel mensen in de schaduw van de bomen en de 
zijkant van de Gotische zaal van de Hoge Raad komt uitstekend 
tot zijn recht tussen al dat groen. Hans heeft gelijk. In bomen die 
behagen moet je niet zagen.

Op woensdag 4 september heeft de wethouder besloten dat de 
linden mogen blijven. Zo bestaat het dat activisme leidt tot 
gezond verstand. Met dank aan de betogers.

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.
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Think Tank
To realize a carefully considered design, the 
municipality has chosen for a participation 
process with a wide group of stakeholders. 
A Think Tank looks into the possibilities, dis-
cusses variants and produces an advice for 
the alderman about the adjustment of the 
low floor tram in the Zoutmanstraat. The 
advice from the Think Tank will be presen-
ted to the Municipal Executive along with an 
official advice from the alderman. The Muni-
cipal Executive will make a decision regar-
ding the preferred variant and will present 
this to the municipal council for approval. 
The municipal council will ultimately decide 
which variant is executed in practice.

At the request of the municipality, the Think 
Tank consists of representatives from the 
inhabitant’s association (De Groene Eland) 
and entrepreneurs (BIZ) from the Zee-
heldenKwartier, representatives of public 
transport passengers (ROVER, OVHA), the 
Cyclists’ Federation (Fietsersbond) and a 

representative of an interest group for peo-
ple with a disability (Stichting Voorall). 

The municipality is supporting the Think 
Tank with a number of expert officials from 
various fields such as railway engineering, 
traffic engineering, urban development and 
landscape architecture.  

Variants 
During the first discussions, the Think Tank 
explored the assignment from the alderman: 
trams will continue to ride through the Zout-
manstraat, the tram stops to be built must be 
wheelchair-accessible and the safety of the 
cyclists must be improved. Meanwhile, the 
Think Tank has looked at a number of variants 
for a possible integration. No one was sur-
prised that the width of the Zoutmanstraat 
is insufficient (about 5 metres) to give the 
space required to pedestrians, cyclists, car 
traffic, parking spaces and trams. The legally 
required wheelchair accessibility also invol-
ves technical requirements.

EVERYONE IN THE ZEEHELDENKWARTIER KNOWS THAT THE ZOUT-
MANSTRAAT IS DANGEROUS FOR CYCLISTS. LOCAL INHABITANTS AND 
SHOPKEEPERS SPEAK FROM EXPERIENCE ABOUT THE NUMEROUS FALLS, 
ACCIDENTS AND NEAR-ACCIDENTS. THE PLANNED ARRIVAL IN 2024 OF THE 
LOW FLOOR TRAMS WAS THEREFORE A REASON FOR ALDERMAN ROBERT 
VAN ASTEN (MOBILITY, CULTURE AND STRATEGY) TO EXAMINE THE LAYOUT 
OF THE ZOUTMANSTRAAT. THE NECESSARY RENOVATION OF THE TRAM-
WAY TRACKS, WITH THE LEGAL OBLIGATION FOR WHEELCHAIR-ACCESSIBLE 
TRAMS AND TRAM STOPS, OFFER THE IMMEDIATE CHANCE TO MAKE THE 
STREET SAFER FOR CYCLISTS. 

Zoutmanstraat ...

TEKST EDWIN BAARS, CITY OF THE HAGUE, FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Redesign of 
Zoutmanstraat 
a complete   
puzzle

  " 

kisten staan tientallen prentenboeken, op 
de planken staan Jip en Janneke naast 
Pluk en Ronja de roversdochter. Carola 
vindt het belangrijk dat de boekenplan-
ken aantrekkelijk gepresenteerd worden. 
'Je moet wel zorgen dat er wat te kijken 
valt, zodat mensen zich afvragen: is er 
ook iets voor mij bij?'
Maar boeken zijn niet het enige wat de 
Zeehelden Bibliotheek te bieden heeft. 
Wijkbewoners kunnen ook binnenlopen 
voor de activiteiten die er worden georga-
niseerd. Er is maandelijks een levendig 
Nederlands en Duits taalcafé rondom  
een actueel thema. Er zijn verschillende 
leesgroepen – gericht op geschiedenis, 
literatuur en filosofie – , filmavonden en 
lezingen. Zo komt er in oktober, tijdens de 

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.

Carola Witte verplaatst nog een paar boe-
ken. De zomerschoonmaak is net achter de 
rug; de romans zijn afgestoft, de planken 
gesopt. Een paar jaar geleden liep de 
oud-docente warm voor de bibliotheek en 
inmiddels houdt ze zich als vrijwilliger 
onder andere bezig met de aanschaf van 
boeken. Samen met een twintigtal andere 
boekliefhebbers runt ze de Zeehelden 
Bibliotheek en de Duitse Bibliotheek.
'Die twee moet je los van elkaar zien,' 
benadrukt ze. De Duitse Bibliotheek richt 
zich op Duitstalige literatuur. De Zeehel-
den Bibliotheek heeft Nederlandse romans 
en non-fictie, met speciale aandacht voor 
de relatie tussen Nederland en Duitsland 
en de Tweede Wereldoorlog, en een afde-
ling met boeken over de Haagse geschie-
denis. Daarnaast staan er zo'n duizend 
Nederlandse kinderboeken op de planken, 

voornamelijk voor kinderen tussen 2 en 8.

De Zeehelden Bibliotheek begon met  
vertaalde literatuur uit het Duits. Carola: 
'Niet iedereen leest meer Duitstalige boe-
ken, en dan is het leuk om de Nederlandse 
vertaling te kunnen aanbieden.' Inmiddels 
is de Zeehelden Bibliotheek uitgegroeid tot 
een aparte bibliotheek. Met behulp van 
een eenmalige subsidie van de gemeente 
is de collectie uitgebreid en de aanblik 
veranderd; de wanden zijn opnieuw ge- 
schilderd en de gesloten luxaflex maakte 
plaats voor open rolgordijnen.

'Ik geloof heel erg in onze rol hier,' zegt 
Carola. Een wijkbibliotheek die vrij toe-
gankelijk is en waar je zo even binnen 
stapt. In een van de ruimtes is een hoekje 
waar kinderen kunnen lezen. In houten 

DE ZEEHELDEN BIBLIOTHEEK
WITTE DE WITHSTRAAT EN 
DE TASMANSTRAAT

Zeehelden Bibliotheek
TEKST &  FOTO  ESTHER TE LINDERT

Door de openstaande deur waait een zomerbries. De hoge ramen, het 
licht en de stilte creëren de sfeer die je verwacht bij dit gebouw op 
de hoek van de Witte de Withstraat en de Tasmanstraat; de Zeehelden 
Bibliotheek.

maand van de geschiedenis, een mede-
werker van het gemeentearchief vertellen 
over de weg die je kunt bewandelen als 
je meer wilt weten over de geschiedenis 
van je straat of huis. Met je laptop werken 
aan een van de tafels kan ook. Je krijgt 
een wachtwoord (en koffie tegen een 
kleine vergoeding) en kranten en tijd-
schriften liggen klaar.

'Ik geloof absoluut in de functie van de 
bibliotheek,' zegt ze. Een gebouw waar je 
'alleen' boeken kan lenen is het allang 
niet meer, de bibliotheek is een cultuur- 
en literatuurhuis geworden. Carola: 'Dáár 
kan ik heen als ik iets wil ondernemen, 
dáár is op cultureel gebied iets gaande. 
En ik kan er ook een boek lenen.'  

De Zeeheld 
The municipality of The Hague is going to 
buy the De Zeeheld car park and 134 par-
king spaces can be created here for the 
neighbourhood. This will create the possi-
bility to discontinue parking spaces in the 
Zoutmanstraat. In the coming few months, 
during the next discussions, the Think Tank 
will try to reach a well substantiated choice 
about which variant is preferable.

Anyone who wishes to find out more about 
the deliberations of the Think Tank or who 
wishes to contribute solutions can contact 
one of the Think Tank members. Inhabi-
tants of the ZeeheldenKwartier can do so 
via Trudy Hollander (secretariaat@groene- 
eland.nl). For questions for the municipality, 
people can contact Edwin Baars, environ-
mental manager of the municipality of The 
Hague, via edwin.baars@denhaag.nl.
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Naar aanleiding van de berichten over de 
herinrichting van de Zoutmanstraat van-
wege de nieuwe tram en de druk op de 
leefbaarheid in de wijk vanwege de ver-
dichting, begint de werkdruk aardig toe te 
nemen door de activiteiten die we als 
bestuur van de bewonersorganisatie van 
het ZeeheldenKwartier op ons nemen. 

Deze week heb ik samen met Helene 
Lemoine en Henk Boenders een gesprek 
gehad met de gebiedsteammanager van 
de Gemeente Den Haag, ben ik met Lau-
rens Schrijnen en Els Kruik bij Wethouder 
van Asten op gesprek geweest over de 
Zoutmanstraat en was ik met Laurens van-
avond bij de werkgroep Leefbaarheid en 
Verkeer. 

Zo is er deze week vrijwel iedere dag een 
vergadering geweest die ik actief bezocht; 
dit alles naast mijn fulltime baan bij het 
Ministerie van I en W en de eerste school-
week van mijn drie kinderen, waarvan de 
oudste net is gestart op de middelbare 
school. 

De krantenberichten van vorige week, 
waar we als bestuur van de bewonersorga-
nisatie afgeschilderd worden als een stel-
letje oude zeiksnorren, was een flinke 
domper.

Ik vond het leuk dat we uitgenodigd waren 
bij wethouder Van Asten, en dat hij de tijd 
nam om naar de bewoners te luisteren. En 
ook dat hij de toezegging heeft gedaan om 
onze bezwaren serieus te nemen in de 
afweging die komende tijd gemaakt wordt 
over het tramtracé in de Zoutmanstraat. 

Vanavond was ik met Laurens uitgenodigd 
bij de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer 

Secretaris van de Groene Eland 
(5 september 2019)

van De Groene Eland. Het was een heel 
waardevol gesprek. De afstemming van de 
werkgroep met het bestuur is onduidelijk. 
Een signaal dat we als bestuur serieus 
nemen en ook willen verbeteren. We heb-
ben afgesproken dit gezamenlijk te organi-
seren. De website kan duidelijker; dat is 
iets waar ik en mijn medebestuursleden 
geen expertise in hebben. Dus mocht er 
iemand zijn die ons en de webbeheerder 
daarmee kan en wil helpen dan zou dat 
heel fijn zijn. De vraag kwam of we in ieder 
geval de vergaderdata willen publiceren in 
het ZeeheldenNieuws. Er komen regelma-
tig mensen bij de vergadering van het 
bestuur met een zorgvraag of vraag om 
uitleg. Dit loopt via de email van Trudy den 
Hollander: secretariaat@groene-eland.nl. 
Trudy is onze office manager en maakt de 
verslaglegging. Zij zorgt ervoor dat alle 
inkomende en uitgaande brieven, afspra-
ken en belangrijke mededelingen tussen 
de bewoners, bestuur en gemeente op het 
juiste moment afgehandeld worden.

Vanuit het Bestuur ben ik met name bezig 
om de communicatie met de gemeente 
beter te organiseren. Zo heb ik met Ludo 
een gesprek gehad met de directeur stads-
ontwikkeling en heb ik regelmatig contact 
met de gebiedsteammanager over de leef-

baarheid en verdichting van de wijk. Hele-
ne Lemoine heeft een fietstour georgani-
seerd met medewerkers van de Gemeente 
om eens de wijk vanuit ons, bewoners, te 
laten zien. Hier fietsten ongeveer twintig 
gemeenteambtenaren met ons mee.

Els Kruik is bestuursvoorzitter en stemt zo 
veel mogelijk af met werkgroepen en colle-
ga-wijkbesturen. Ruud Slootweg heeft de 
werkgroep ‘De Duurzame Zeehelden’, die 
explosief is gegroeid en een samenwer-
kingsverband heeft met de Haagse Hoge-
school. Wybe van de Kuinder is hoofdre-
dacteur van het ZeeheldenNieuws, een 
ware dagtaak met vele mederedacteuren. 
Hij stemt af met het bestuur, de BIZZ en 
het UvO. Laurens Schrijnen is penning-
meester en roert zich overal (onder ande-
re bij BBOZ, BIZZ en ZeeheldenFestival) en 
onze oud voorzitter Ludo Geukers is als 
adviseur druk achter de schermen om alle 
ontwikkelingen vanuit de gemeente nauw-
lettend te volgen en te beantwoorden. 
Daarnaast hebben we als bestuur jurist 
Henk Boenders tot onze beschikking, die 
zelfs regelmatig door de Gemeente wordt 
geraadpleegd over uitermate complexe 
juridische kwesties in de wijk. Laurens en 
Els nemen deel aan de werkgroepen die de 
gemeente organiseert over onder andere 
de nieuwe tram en herinrichting van de 
Zoutmanstraat. 

De belangrijkste momenten voor de buurt 
zijn de Elandvergadering, de jaarlijkse ver-
gadering waar we als bestuur een bijeen-
komst organiseren voor de bewoners in de 
Heldenhoek, en het jaarlijkse Politiek 

Debat, de discussieavond met de politieke 
partijen van de gemeenteraad die met 
name tijdens verkiezingsjaren een zeer 
grote opkomst heeft. Ook is er ieder jaar 
samen met de organisatie van het Zeehel-
denFestival een nieuwjaarsborrel. Bij 
elkaar drie mooie momenten waar we de 
ontwikkelingen in de wijk met bewoners 
bespreken.

Het bestuur heeft de afgelopen jaren al 
vele wethouders ontvangen, zo heeft Wet-
houder Bert van Alphen een webinar 
gehouden. Hij is in gesprek gegaan met 
buurtbewoners en heeft dit jaar het Zee-
heldenFestival geopend. Robert van Asten 
heeft het verkeersbord van de gevaarlijke 
tramrails op de Zoutmanstraat onthuld. 
Vorig jaar heeft onze Burgemeester, Pauli-
ne Krikke, het festival geopend en Richard 
de Mos was bij de artist impression op het 
Piet Heinplein. Tenslotte waren Boudewijn 
Revis, Joris Wijsmuller, Richard de Mos en 
vele raadsleden te gast bij het jaarlijkse 
politiek debat.
Ik hoop dat ik op deze manier een beetje 
inzicht geef in wat het bestuur zoal doet. 
Mocht er een vraag of een zorg zijn, neem 
dan contact met ons op. En mocht je het 
leuk vinden om mee te doen, we zoeken 
meer leden voor het bestuur en voor de 
werkgroep Leefbaarheid en Verkeer. Of 
sluit een keer aan en geef aan waarmee je 
kunt helpen. 

info@groene-eland.nl

Secretariaat 070 356 0410 (maandag- en 
donderdagochtend)

Deze week is een paar keer de 
vraag gesteld wat het Bestuur van 
De Groene Eland precies doet. Hier-
op heb ik geen kort antwoord, maar 
ik doe een poging.

GUINE MOERMAN

TEKST GUINE MOERMAN, FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER (BEHALVE DE PASFOTO)
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Over Cornelis Elandts is weinig bekend. Zo is er geen zekerheid over zijn geboorte-
datum. Hij is op 20 september 1641 gedoopt in de Kloosterkerk. Daaruit mag je aflei-
den dat hij kort daarvoor geboren zal zijn. Er is evenmin zekerheid over zijn naam. 
Naast het meest voorkomende Elandts wordt ook Elants, Elandt en Elands gebruikt. 

Hij was een landmeter, cartograaf en graficus, een ‘practisijn in de geometrische 
const’ in het Nederlands van die tijd. Ook tekende en schilderde hij. Hij werkte 
vaak in opdracht van de stad Den Haag en voor het hoogheemraadschap van  
Delfland. Voor die twee opdrachtgevers produceerde hij veel kaarten. Daarnaast 
bestaat zijn werk uit landschappen en stadsgezichten. 

In opdracht van het Haagse stadsbestuur maakte hij in 1663 een kopie van een in 
slechte staat verkerend schilderij dat in het stadhuis hing. Daarop was de stad 
afgebeeld zoals die in 1570 was. Hij kreeg daarvoor ‘de somme van vijfensestich 
ponden over ‘t copieren ende cunstich schilderen vanden ouden Hage mette 
wapenen van Hollandt ende den Hage’. Net zoals het gedicht ‘´s Graven-Hage, met 
de voornaemste plaetsen en vermaecklijckheden’ van Jacob van der Does een 
mooi inzicht verschaft in het 17e eeuwse Den Haag, geeft het schilderij van Elandts 
een mooi beeld van hoe Den Haag er in 1570 uitzag. Dit schilderij is nu een van de 
topstukken van het Haags Historisch Museum. 

In 1664 maakteElandts, ook in opdracht van het Haagse stadsbestuur,een kopie 
van een schilderij dat in de oude kerk van Scheveningen hing. Daarop was het 
Scheveningen te zien van vóór de Allerheiligenvloed van 1 november 1570. Op de 
achtergrond is Den Haag te zien. In 1669 illustreerde hij de tweede druk van het 
beroemde gedicht over Den Haag van Jacob van der Does.

Uit het feit dat er zo weinig details over zijn leven bekend zijn, mag niet worden 
afgeleid dat Elandts niet van aanzien was in het Haagse. Integendeel, zo trouwde hij 
bijvoorbeeld met de dochter van de penningmeester van het Hof van Holland,  
Susanna van der Lisse. En getuige bij de doop van zijn vierde kind was de voormalig 
gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië en veldmaarschalk van het staatse 
leger, graaf Johan Maurits van Nassau Siegen, de eigenaar en bewoner van het  
huidige Mauritshuis.Het is daarom opvallend dat er over Elandts zo weinig bekend is.

Hij laat ons met nog een vraag achter. Het is namelijk niet bekend wanneer hij is 
overleden. Het moet voor 3 maart 1687 zijn geweest omdat op die datum zijn 
vrouw als weduwe wordt vermeld. Evenmin is bekend waar hij is begraven.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

CORNELIS ELANDTS 
(1641–CA. 1687) 

 Onbekend en toch beroemd.
DOOR RENÉ MORS Kit’s Wild Kitchen bij Appeltje Eitje 

Wekelijks genieten van Kit’s Wild Kitchen, The Taste Sensation Of Wild Edi-
bles, Organic & Vegan. Waarom dat in het Engels moet weet ik niet. Vind ik ook 
een beetje jammer. Of trek je daar misschien de expats mee naar binnen? Het  
betekent zoiets als ‘de smaaksensatie van wilde planten’ en daar is geen woord 
van gelogen, want dat is wat je hier iedere donderdagavond kunt ervaren. 

Kitty is een bevlogen 
mens en een echte 
levensgenieter. Ze 
houdt zich al jaren 
bezig met wild pluk-
ken. Tijdens haar 
reizen heeft ze ken-
nis gemaakt met 
wat ze zelf noemt 
‘te gekke groentes’, 
bijzondere kruiden 
en fruitsoorten; en 
ze merkte dat het 
fruitaanbod niet 
beperkt wordt door 
appels, peren, cit-
rus- en steenvruch-
ten. Op haar web-
site is te lezen dat je 
er weliswaar voor-
zichtig mee moet 
zijn, maar dat je 
van het gevijzelde 
zaad van de beren-
klauw, gemengd 
met zout, een mengsel verkrijgt dat verrukkelijk is bij een bonenschotel. Als 
kind ging Kitty al bramen plukken en ze leerde toen al dat die combinatie van spelen 
en plukken erg fijn is en dat de beloning verse bramenjam is mmmmmjammie (ook 
haar eigen woorden). Haar jeugdherinneringen geeft Kitty nu door aan anderen 
door haar wildpluk-, blue zone- en eetbare planten wandelingen in en om Den Haag. 
Ook als je wilt boeken voor teamuitjes, kinderfeestjes of gastlessen kijk dan op haar 
website https://travelkitt.wixsite.com/kits-kitchen?lang=nl of bel haar op 06 31 269 
592 want ieder seizoen heeft zijn specialiteit. Kitty weet daar alles van.

Na haar middelbare schoolperiode deed ze een opleiding tot Shiatsu therapeut en
werd haar belangstelling gewekt voor geneeskundige en wilde en eetbare planten,
waarna een opleiding tot herboriste bij Dodonaeus in België volgde. Na een  
intensieve training bij Rainbow Gatherings in Zwitserland door Jean-François  
Henry,een Zwitserse kruidkundige (herbalist) en wetenschapper besloot zij  
eetbare wilde planten wandelingen te gaan organiseren?

Kitty is een groot voorstander van biologische en lokale producten. Behalve dat 
dit minder vervuiling van verpakkingsmiddelen oplevert, smaakt volgens haar het
eten van de lokale producten aanzienlijk beter.

Liever wil ze geen andere mensen in de keuken als ze aan het werk is. Schijnbaar 
moeiteloos vult ze enkele glazen met een bouillon die ze die ochtend nog heeft 
getrokken van vers geplukte groenten en kruiden. En niet veel later genieten  
wij van een verrukkelijke supergezonde veganistische soep die is gemaakt van 
ingrediënten die hier allemaal in de buurt te vinden zijn. Kitty haalt haar kruiden 
overal vandaan. Uit de kruidentuintjes van het Welpje in de Roggeveenstraat, uit 
de Zeeheldentuin in de Tasmanstraat, uit haar eigen tuin en uit de stadstuintjes 
en balkons van particulieren uit het ZeeheldenKwartier en van Lekker Nassûh.

Kit’s Wild Kitchen
Iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur 
Wees er snel bij, want je moet reserveren en er kunnen niet meer dan vijfentwintig 
mensen mee-eten.

Appeltje Eitje
Prins Hendrikstraat 70
Telefoon 070 360 2021

TEKST EN 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  eerste stapjes leken sprongen

een trotse vader aan haar hand

hier begint de wijde wereld

in schoentjes zonder maat

Ze groetten elkaar van een afstand

ze hadden elk hun eigen doel

zij de supermarkt

hij een café in het centrum

Een dagje uitwaaien op Kijkduin

twee zones in een tjokvolle tram 3

er waren er duidelijk meer

die dat idee ten uitvoer brachten

De tekkel trok rustig haar poot op

tegen een nietszeggende boom

totdat er hard aan de riem werd getrokken

haar baasje had duidelijk haast

De taxi zette haar precies af voor de deur

ze gaf een niet geringe fooi

zonder schroom betrad ze het portiek

niet wetend wat haar daar te wachten 

stond

'De laatste ronde…!' klonk het

de grijsaard nipte haastig het restje Jonge weg

beter om maar nu te gaan

dan straks in de drukte

Tongen raakten elkaar schuchter

in een hoekje in de Vondelstraat

Vondel zelf leek even bij te staan

maar verdween weer terug in het geheel

Alexander Franken 

www.Alexanderen.nl

Nu de 
duinen 
rusten



8

ZEEHELDENNIEUWS

Eerder ging het in deze serie over plastic en onnodige verpakkingen weigeren en verminderen. Vandaag is de volgende stap. Stap 
3: HERGEBRUIKEN, REUSE EN REPAIR (deel 3 van 5). We gaan kijken hoe we afval opnieuw kunnen gebruiken. Persoonlijk vind 
ik dit de leukste stap. Ik noem hem vaak ‘van niets iets maken’. Van materiaal dat weinig waarde heeft, iets nieuws maken, het een 
nieuwe bestemming geven. Lekker creatief en out of the box. Vandaag wil ik je inspireren om op een andere manier naar afval te 
kijken. Doe je mee?

Volhoudbare Zeehelden
VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE RUBRIEK GEEFT DE 
WERKGROEP ‘VOLHOUDBARE ZEEHELDEN’ - ONDERDEEL VAN DE DUURZAME ZEEHELDEN - INFORMA-
TIE EN TIPS OVER EEN GOEDE EN MILIEUVRIENDELIJKE LEEFOMGEVING.

2) Gebruik het op een andere manier
Op internet zijn er veel voorbeelden te zien 
van hoe je jouw spullen kunt pimpen. Er 
zijn talloze Do-It-Yourself (DIY) filmpjes die 
laten zien wat je met oude kleding, kast-
jes, stoelen en banken kunt doen. Maak 
bijvoorbeeld van pallets nieuwe meubels. 
Maak van een broek een korte broek, een 
rok of tas. Een blouse of shirt wordt een 
knuffel, een tas voor boodschappen of een 
kussensloop. Een trui of sok wordt een 
handpop of nieuwe sloffen. Handdoeken 
worden washandjes, make-up schijfjes of 
voor de handigerds onder ons zelfs her-
bruikbare luiers. Meer inspiratie? Check 

Pinterest en www.awkwardduckling.nl 
met een hele gave serie ‘10x wat te doen 
met’…

In kartonverpakkingen kun je plantjes 
vóórzaaien en kruiden zaaien. Gebruik ze 
als pennenbak of knutsel er huizen, auto’s, 
etc. mee. Een petfles wordt een minikas 
voor een tomaat, een vogelvoederbakje, 
een plantenbakje of een watergeefsys-
teem. Een glazen pot wordt een bloemen-
vaas of een voorraadpot voor meel, noten, 
rozijnen, gedroogde appels of knijpers. 
Beplak ze met papier, beschilder ze met 
glasverf en zet er een waxinelichtje in. 
Hang ze met een ijzerdraadje in de tuin op. 
In een blik verzamel je pennen, potloden 
of de houten spatels in de keuken. Maak 
er gaatjes in en creëer met een ledlamp of 
waxinelichtje een sfeerlichtje. Ook leuk om 
cadeau te geven.

Stop restjes groentes in soep of saus, in 
muffins, smoothies, pannenkoeken en 
pizza’s of vries ze in. Maak van fruit moes 
en ijsjes. In de boeken ‘Koken met restjes 
is leuk’ en ‘Lekker koken met restjes’ van 
Daisy Scholten vindt je honderden tips.

3) Repareer het
Je kunt spullen en kleding (laten) herstel-

len of repareren. Ze gaan langer mee en 
je hoeft geen nieuwe te kopen. Een gaatje 
dichtmaken, een knoop aannaaien, een los 
naadje vastmaken; het is vaak zo gebeurd. 
En als het iets ingewikkelder is, ga je naar 
een Repair-Café (vragen vrijwillige bijdra-
ge). Check data en locaties op www.repair-
cafedenhaag.nl

4) Doe een ander er een plezier mee
Verkoop spullen, dat levert ook nog geld 
op ;). Geef ze weg of ruil ze. Facebook 
heeft allerlei lokale ik-geef-weg groepen 
en ruilgroepen. Breng ze bij kringloop- of 
weggeefwinkels. Zet ze in mini-biebs of op 
www.gratisoptehalen.nl en www.gratisaf-
tehalen.nl.

Heb jij een leuke creatie gemaakt of heb 
je super idee voor Reuse Ideas? Post het 
gerust in de FB groep.

TEKST MARIEKE OP HET STRAND

1) Gebruik het nog een keer
In een plastic zakje kun je nog een keer je 
lunch meenemen. Verzamel je plastic in 
een eerder gebruikte plastic zak.

vrachtverkeer op de Laan van Meerder-
voort nu niet meer rechtsaf de Anna Pau-
lownastraat in mag slaan. In 2018 is daar 
een 82-jarige fietser om het leven geko-
men toen deze door een rechtsafslaande 
vrachtwagen over het hoofd werd gezien. 
De gemeente heeft op dit moment geen 
concrete plannen om het kruispunt verder 
te herzien.

Herinrichting Zeestraat
Tijdens de informatieavond werd bekend 
dat ook de Zeestraat opnieuw zal worden 
ingericht. De gemeente werkt nog aan het 
ontwerp, maar wil er graag een 30 kilome-
terzone van maken zodat het voor fietsers 

en andere weggebruikers veiliger wordt. 
Volgens een medewerker van de gemeen-
te zal het nieuwe ontwerp over een half 
jaar aan omwonenden worden gepresen-
teerd.

De informatieavond was georganiseerd 
omdat het begin van de Scheveningseweg 
binnenkort een vrijliggend fietspad krijgt 
vanaf het Vredespaleis naar de Zeestraat. 
Om ruimte voor het fietspad te maken, zul-
len er negentien parkeerplaatsen aan de 
even kant van de Scheveningseweg ver-
dwijnen. Over het opheffen van de negen-
tien parkeerplaatsen werd beduidend min-
der gesproken dan over de fietsveiligheid.

OMWONENDEN VAN DE SCHEVE-
NINGSEWEG MAKEN ZICH ZORGEN 
OVER DE FIETSVEILIGHEID. DAT 
BLEEK TIJDENS EEN INFORMATIE-
AVOND OVER DE HERINRICHTING 
VAN DE SCHEVENINGSEWEG OP 4 
SEPTEMBER.

Vooral het kruispunt van de Schevening-
seweg met de Javastraat wordt als zeer 
onveilig beschouwd. Daar rijden fietsers 
rechtdoor op de Javastraat richting de 
Laan van Meerdervoort, terwijl de auto's 
op datzelfde punt met een flauwe bocht 
rechtsaf de Scheveningseweg richting 
het Vredespaleis op worden gestuurd (zie 
foto). Volgens verschillende omwonenden 
spelen zich daar regelmatig gevaarlijke 
situaties af, omdat de fietsers en auto's 
elkaar niet goed in de gaten hebben voor-
dat hun wegen elkaar kruisen. 

Bij de komende herinrichting wordt de 
situatie mogelijk nog onoverzichtelijker 

omdat er straks ook fietsverkeer zal zijn 
dat, komende vanaf het Vredespaleis, het 
kruispunt zal oversteken om de Zeestraat 
in te rijden. Omwonenden drongen er bij 
medewerkers van de gemeente op aan om 
dat kruispunt veiliger te maken.

Kruispunt Anna Paulownastraat
Ook het kruispunt van de Anna Paulow-
nastraat met de Laan van Meerdervoort 
wordt als gevaarlijk beschouwd. Er is 
daar voor fietsers geen ruimte om vanaf 
de Anna Paulownastraat richting het Vre-
despaleis te fietsen, maar toch doen fiet-
sers dat geregeld. Dat leidt tot gevaarlijke 
situaties, ook omdat het kruispunt sowieso 
al onoverzichtelijk is vanwege de bebou-
wing die dicht op het kruispunt staat.

De gemeente heeft het kruispunt afge-
lopen voorjaar nog aangepast zodat 

Zorgen over fietsveiligheid 
bij inloopavond 
Scheveningseweg
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Het eerste deel van de Trompstraat is 
vanaf september veertien maanden dicht 
voor het doorgaande autoverkeer. Het 
begin van de straat wordt deels bij het 
bouwterrein gevoegd voor de bouw van 
nieuwe appartementen. 

De bouw van 71 appartementen op Tromp-
straat 3-5 is begin september begonnen en 
duurt tot februari 2021. Gedurende veer-
tien maanden van de bouwperiode wordt 
de Trompstraat ter hoogte van het nieuwe 
complex afgesloten, zodat daar materiaal 
kan worden aan- en afgevoerd. Voetgan-
gers en fietsers kunnen er nog wel langs, 
maar auto’s zullen moeten keren. Daarvoor 

Trompstraat veertien maanden dicht 
vanwege bouw appartementen

komen aparte keerplekken in de straat aan 
beide zijden van de afsluiting. Tijdens de 
bouw zijn er daardoor in totaal circa twintig 
parkeerplaatsen minder, maar die komen 
weer beschikbaar als de bouw is afgerond.

Het oude kantoorgebouw aan de Tromp-
straat wordt eerst helemaal gesloopt, 
waarna er een nieuw complex met 71 
appartementen wordt neergezet. Elf van de 
appartementen zijn met 68 m2 voor kleine 
gezinnen bedoeld. Zestig zijn zogenoemde 
‘micro-appartementen’ van circa 30 m2, 
bedoeld voor alleenstaanden.

Op dit moment is het niet mogelijk om over 
de Scheveningseweg van het Vredespaleis 
richting de Zeestraat te fietsen. Volgens de 
gemeente is dit een ontbrekende schakel  
in een belangrijke fietsroute van Scheve-
ningen naar het centrum.

Om deze ontbrekende schakel in te vullen, 
komt er op het stuk tussen het Carnegie-
plein en de Javastraat een vrijliggend  
fietspad richting de Zeestraat. Omdat het  
fietsverkeer daar tegen het autoverkeer 

inrijdt, komt er ook een veiligheidsstrook 
tussen het fietspad en de autoweg.

De benodigde ruimte voor het nieuwe fiets-
pad wordt gevonden door alle negentien 
parkeerplaatsen aan de even kant van  
de Scheveningseweg op te heffen. Volgens 
de gemeente is de parkeerdruk op dat  
stuk rond de 70% en zijn er in de nieuwe 
situatie in de omgeving nog “ruimschoots  
parkeerplaatsen beschikbaar”.

Parkeerplaatsen weg voor nieuw 
fietspad Scheveningseweg

AAN HET BEGIN VAN DE SCHEVENINGSEWEG VERDWIJNEN NEGEN-
TIEN PARKEERPLAATSEN OM EEN NIEUW, VRIJLIGGEND FIETSPAD TE  
CREËREN. DE GEMEENTE PRESENTEERDE DIT PLAN BEGIN SEPTEMBER  
BIJ  OMWONENDEN.

In de motie wordt het gemeentebestuur 
opgedragen actief aan de slag te gaan om 
coffeeshops te spreiden over de stad. Zo 
moet de gemeente samen met coffeeshop-
houders inventariseren waar geschikte 
locaties zijn om naartoe te verhuizen. Daar-
bij moet de gemeente ook het gesprek aan-
gaan met de omwonenden van beoogde 
nieuwe locaties, zodat er draagvlak voor de 
verhuizing kan ontstaan. 
Al sinds 2009 is het beleid van de gemeen-
te erop gericht om het aantal coffeeshops 
in het ZeeheldenKwartier en in de Weimar-
straat te verminderen. Tot op heden heeft 
dat weinig resultaat opgeleverd. Zo pro-
beerde coffeeshop Galaxy het afgelopen 

najaar nog te verhuizen van de Weimar-
straat naar een nieuwe locatie bij de Laan 
van Wateringseveld, maar daar kwam ver-
zet tegen vanuit de bewoners rond de nieu-
we locatie.

Op dit moment is er een overconcentratie 
van coffeeshops in het ZeeheldenKwartier 
en in de Weimarstraat. Van de 38 coffee-
shops die Den Haag telt, staan er zeven in 
het ZeeheldenKwartier en vier in de Wei-
marstraat. Deze overconcentratie van cof-
feeshops leidt maar al te vaak tot gevoelens 
van onveiligheid en overlast, onder andere 
vanwege het vele verkeer van mensen die 
hun wiet komen halen en brengen.

De gemeenteraad wil dat de gemeente meer doet om coffeeshops uit het 
ZeeheldenKwartier en de Weimarstraat te verhuizen naar andere delen van 
Den Haag. De raad nam op 13 juni hierover een motie aan.

Gemeenteraad wil minder coffeeshops in ZeeheldenKwartier
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20 – 26 OKT 
Familievoorstelling voor 
iedereen vanaf 4 jaar

THEATER MERLIJN
070 3450996 

RABARBER.NET

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

Ali
TEKST EN FOTO ELS KRUIK

Max Velthuisschool en Rawan en Moham-
med op het Johan de Wittcollege.
Mijn zus Rawan is de beste van ons in 
Nederlands. Zij vertaalt alles voor mijn 
ouders, ook hele moeilijke dingen geloof ik, 
maar mij helpt ze ook, want nu zit ze naast 
me en probeert me dit verhaal zo goed 
mogelijk te laten vertellen! 
Maar ik help haar ook: laatst vond ik haar 
fietssleutel terug. Half in het putje op het 
plein - wat wel vies was - maar ik pakte 
hem toch gewoon eruit!

Leuke dingen
Voor de vakantie zijn we met een paar 
klassen naar Drievliet en de Efteling 
geweest en we hebben een leuke sportdag 

Nederlands spreken
Dit is mijn 3e school. Onze klas heeft 17 
kinderen, 8 jongens en 7 meisjes. Ik ben er 
nu 4 dagen.
Toen we in Nederland kwamen hebben  
we eerst 8 maanden op een AZC-school 
gezeten.
Daarvoor kwamen wij uit Irak maar wij zijn 
gevlucht want in de stad was het overal 
oorlog. Mijn vader zorgde ervoor dat wij 
hier naar toe konden komen en allemaal 
veilig kunnen opgroeien. 

We konden in Den Haag wonen en daar-
door zijn we naar de Klimopschool gegaan 
waar we beter Nederlands hebben leren 
praten. En nu zitten wij met z’n 3-en op de 

gehad. Op het Jenny Plantsoen zelf hebben 
we in de vakantie heel veel gevoetbald en 
wedstrijdjes rennen gedaan of, als er veel 
zon was, met waterballonnen gespeeld.
Met onszelf zijn we een keer naar Amster-
dam geweest maar ook naar het strand bij 
Scheveningen.
De kleintjes hebben met het zand gespeeld 
maar ik heb echt in de zee gezwommen.  
Ik heb mijn diploma C gehaald tijdens 
zwemles op de Klimop. Zwemmen vind ik 
heel leuk maar lezen ook: ik heb alle 13 
boeken gelezen over Borre en Borre, een 
tweeling die van zwemmen houdt!

Ik ben Ali en ben 9 jaar. Ik zit in groep 5 van de Max Velthuisschool.
Daar zit ik net op, evenals mijn jongere zusje Rukya en broertje Hassan.
Ik woon aan het Jenny Plantsoen. Wij zijn met 5 kinderen en mijn vader 
Achmed, en moeder Widad.
Mijn vrienden van het Jenny Plantsoen zitten ook op de Max Velthuis en 
behalve voetballen op het schoolplein en het plantsoen, spelen we heel 
veel memory met elkaar op school.

De buurt
Ik ken een hoop kinderen hier uit de buurt, 
van het plein.
Sommigen zijn heel aardig, anderen soms 
niet zo. Dan zeggen ze: spreek goed Neder-
lands of ga terug naar je eigen land! Dat 
vind ik niet leuk van die oudere kinderen.
Dan ga ik alleen spelen of met mijn oudere 
zus of broer of als ik helemaal niets te doen 
heb ga ik lezen…!
Verder vind ik de buurt heel fijn want je 
woont hier bij heel veel dingen: de stad, de 
school en natuurlijk AH om snoep te 
kopen… 
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SAMENSTELLING  WYBE VAN DE KUINDER

 NIEUWSFLITSEN 
Word maatje van een 
kind bij jou in de buurt
 

 Op dit moment zijn er in Den Haag ruim 
honderd kinderen die wachten op een 
maatje. Ook bij jou in de buurt kun jij als 
maatje echt een verschil maken én zelf weer 
even kind zijn! 

Want gezien worden, dat wil toch iedereen? 
Stichting Vitalis zorgt dat kwetsbare 
kinderen tussen 5 en 18 jaar gezien worden 
door een volwassen maatje. Samen trekken 
ze een jaar lang wekelijks een paar uurtjes 
met elkaar op en ondernemen ze gezellige 
activiteiten. We noemen ze dan maatjes! 

Maatje zijn bij Vitalis betekent vooral samen 
leuke dingen doen!  Wil jij ook een verschil 
maken? Kijk op onze website voor meer 
informatie of om je direct aan te melden: 
www.vitalismaatjes.nl of bel ons op 070 
345 75 71.

Ben jij geschikt als maatje?                                                                             
Vrijwilligers bij Vitalis zijn mensen met een 
groot hart voor kinderen. Het is belangrijk 
dat je stevig in je schoenen staat. Daarnaast 
heb je energie, geduld en doorzettingsver-
mogen nodig. Als je bij ons werkt als 
vrijwilliger, houden we zoveel mogelijk 
rekening met jouw persoonlijke kwaliteiten 
en ambities. Je gaat altijd goed voorbereid 
aan de slag. Je krijgt van ons een basistrai-
ning en één op één begeleiding. Nadat je het 
kennismakingstraject hebt doorlopen gaan 
wij op zoek naar de perfecte match voor jou! 
Voor meer informatie of om je aan te 
melden kun je contact opnemen via info@
vitalismaatjes.nl. 

IJssalon ‘Bij Lotje’
 

 Anouchka is al weer sinds maart 2018 
eigenaar van IJssalon ‘Bij Lotje’; de enige 
ijssalon die het ZeeheldenKwartier telt. Zij 
heeft, om te voorkomen dat haar speciale 
ijssoorten hetzelfde zijn als overal in de 
buurt, gekozen voor een ijsleverancier die 

niet uit Den Haag komt en dat levert 
verrassende ijsjes op. Behalve ijs en 
Illy-koffie verkoopt ze ook theesoorten van 
een eigen merk en maakt ze haar eigen 
taarten. 

Bij Lotje
Elandstraat 55
Zomer Openingstijden  11.00 – 21.00 uur
Winter Openingstijden  10.00 – 18.00 uur
www.bijlotje.nl

Franse bakker
 

 Kijk, zo wordt het nog wat met de Prins 
Hendrikstraat. Want iedereen weet het. Een 
winkelstraat begint met een goeie bakker. 

En die is er nu. Een Franse bakker, chocolati-
ne en patisserie op de Prins Hendrikstraat 
32a hoek Van Kinsbergenstraat. Dat is niet 
alleen goed nieuws voor de expats in de 
wijk. Nu nog een goeie slager en visboer 
misschien? Want pas dan is het een echte 
winkelstraat.

Van Leeuwen & 
Sobral=Superwoman
 

 Nathalie van Leeuwen en Marie José 
Sobral spelen Superwoman op 17 oktober in 

het ZeeheldenTheater op de Trompstraat. 
Het verhaal van twee krachtige vrouwen op 
zoek naar hun roeping. Zij komen er stukje 
bij beetje achter dat SuperWoman toch 
bestaat. 

Deze theatershow belooft een avond met 
een lach en een traan te worden. Maria-José 
en Nathalie vertellen uit het leven gegrepen 
verhalen en illustreren dit met zelfgeschre-
ven liedjes. Ze gaan de confrontatie aan met 
het publiek en zichzelf. Daarbij omarmen ze 
kwetsbaarheid volledig. 
“Dit is waarschijnlijk het engste wat ik ooit 
heb gedaan, maar ik heb er zo’n zin in!” 
aldus Nathalie van Leeuwen. Reactie van 
Maria-José: “Fuck it, gewoon doen!”

https://www.yourticketprovider.nl/
events/31367-theatershow-superwoman/

PROJECT 13:
 

 ROZEVINGERIGE DATA
VAN JOUKE KLEEREBEZEM 
08-09-2019 > 03-11-2019 

OPENING ZONDAG 8 SEPTEMBER
15 > 18 UUR
door Macha Roesink, curator Rhizome & Soil
‘Rozevingerige data’ is de eerste uitgebreide 
presentatie van Jouke Kleerebezem sinds 
zijn tentoonstelling ‘ExquisiteEnclaveExqui-
se’ in Museum de Paviljoens in Almere in 
2004. Het project introduceert een nieuwe 
periode in het werk. Dankzij iPad en iPhone, 
en met de hernieuwde ingebruikname van 
een atelier in 2016, groeiden digitale en 
analoge beeldproductie naar elkaar toe. 

Tussen een voor de geringste aanraking 
gevoelig scherm en de onverzettelijke 
materiële kwaliteiten van grafiet, inkt, verf, 
papier en canvas zoekt de kunstenaar 
nieuwe expressieve wegen.

De poëtische titel ‘Rozevingerige data’ 
verwijst behalve naar Homerus Ilias' 
‘rozevingerige dageraad’, ook naar het 
scheppen en vieren van onontgonnen (met 
name artistieke) werkelijkheden en werel-
den, in een combinatie van digitale en 
analoge media. Data en algoritmen roepen 
zowel schrikbeelden op (‘big’ data), als dat 
ze in tal van culturele en sociale omgevin-
gen — en zeker in de kunsten — tot nieuwe 
beelden met een eigen structuur en 
zeggingskracht inspireren.

 
PROJECT WEBSITE: WWW.ROSYFINGE-
REDDATA.SITE

INSTAGRAM: @ROSYFINGEREDDATA  
@JOUKE.KLEEREBEZEM

Op zoek naar avon-
tuurlijke gezinnen in 
Den Haag
 

 Anita Smit is vrijwilliger en gastouder 
bij AFS Nederland, een stichting die het 
voor jongeren mogelijk maakt om naar 
school te gaan in het buitenland. Zo kun je 
als Nederlandse scholier naar de middel-
bare school in een ander land en ontvangt 
AFS ook elk jaar buitenlandse scholieren. 
Tijdens zo’n uitwisselingsjaar zullen zij bij 
een gastgezin wonen en een cultureel 
leertraject aangaan. Anita weet uit 
ervaring hoe bijzonder en leerzaam het is 
om een buitenlandse scholier een thuis te 
bieden: “De keuze om in 2013 Davor uit 
Bolivia op te nemen in ons gezin, bleek 
een begin van jaren vol avontuur, afwisse-
ling, nieuwe indrukken, veel anekdotes, 

samen leren en groeien maar vooral van 
gezinsuitbreiding”. Inmiddels is de familie 
Smit zes wereldkinderen rijker maar was 
het zeker niet altijd vanzelfsprekend. 
"Gastouder worden betekent ook dat je 
aan elkaar moet wennen, een duwtje in de 
rug of correctie moet geven, maar dat is 
bij Nederlandse pubers net zo.  Wat er 
tegenover staat is een wereldfamilie - kin-
deren uit een heel ander stukje wereld die 
eigen voelen, die we nog steeds als zoon 
of dochter zien en die ons dagelijks leven 
een mooi extra tintje hebben gegeven. Het 
wennen viel elk jaar weer in het niet bij het 
afscheid nemen op Schiphol”. 

In principe kan iedereen gastouder 
worden, ongeacht je woonplaats of 
gezinssamenstelling. Anita geeft aan zelf 
ook geen speciaal gezin te zijn: “We 
werken, hebben hobby's en een sociaal 
leven, hebben ook weleens ruzie en zijn 
zeker geen “voorbeeldgezin”.  Wat we wel 
hadden? De zin om iemand te leren 
kennen, de plek aan de keukentafel, een 
arm om de schouder of een knuffel als ze 
dat af en toe eens nodig hadden. Dit alles 
bleek meer dan genoeg om een AFS-er 
een thuis te geven en het gaf ons stan-
daard gezinsleven extra glans”. 

Er zijn nog een aantal scholieren die dit 
jaar in Den Haag naar school zullen gaan 
maar nog geen gastfamilie hebben. Voelt 
een jaar te lang - begin dan als welkomge-
zin voor de eerste drie maanden. Dan kun 
je rustig kijken of het past. Wil je meer 
weten, wil je een persoonlijk gesprek of 
zou je graag wat profielen willen zien van 
AFS-ers die nog geplaatst moeten worden, 
stuur dan een mail naar info@afs.org of bel 
naar 085 047 1525.

Basisschool CBS De Spie-
gel en Kinderopvang 
2Samen in de Van der 
Spiegelstraat geopend.
 

 Op 5 september konden kinderen van 
basisschool CBS De Spiegel en Kinderop-
vang 2Samen na 2,5 jaar eindelijk weer 
terecht op hun vertrouwde locatie aan de 
Van der Spiegelstraat. Het gloednieuwe 
schoolgebouw werd feestelijk geopend in 
bijzijn van wethouder Bruines.



3
jaar

Hoera, Apotheek Prins Hendrikplein bestaat 3 jaar! 
Wij vieren onze verjaardag in de week van 4 tot 8 november. 
Om dit te vieren bieden wij dagelijks leuke acties. Houd ons 
krijtbord in de gaten.

Kom langs en laat je verrassen! 

Hoera, jarig!

Prins Hendrikplein 3 
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

ma-vrij: 08.00 tot 17.30 uur  |  zaterdag: 12.30 tot 17.00 uur

Keuze uit 
5 kleuren

Auping Essential

Ontwerp: köhler wilms

Met de Auping Essential kies je voor een eigentijds en duurzaam design 

dat past in elk interieur. En gecombineerd met de spiraalbodems en 

matrassen van Auping ben je verzekerd van optimaal slaapcomfort. 

Laat je inspireren op www.auping.nl/essential

Verkrijgbaar 
in 2 hoogtes

Auping Plaza Den Haag
Waldeck Pyrmontkade 84-86, Den Haag

070 363 11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl

ogen     open
Kon je maar met je

slapen

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping

Waldeck Pyrmontkade 84-86  |  T. 070 363 11 53
Auping Plaza Den Haag
www.aupingplaza-denhaag.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL IN 

v.a. €25,--  
per maand 

 

Senior 
groepstraining 

 

Lessen: 
 CrossFit 
 Body Pump 
 Pilates 
 Div. Yoga 
 Kickboxing 
 En nog veel meer! 

Fitness 
met professionele 

begeleiding 
 

Sauna 
 
 

Voedingsadvies 
 
 

Slank Belly 
 
 
 

Body&Mind 
 
 

Kom langs voor een GRATIS proeftraining, z.o.z.! 

 Bij u  
de hoek! 

Westerbaenstraat 151 
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€5,76  
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10.142 vind-ik-leuks
4.082 bezoeken

GASTROPUB VAN KINSBERGEN IS 
1 JAAR GEWORDEN.

Coming up - next events:
www.zeeheldenkwartier.com

facebook.com/zeeheldenkwartier
Instagram @zeeheldenkwartier

VERENIGING BIZ ZEEHELDENKWARTIER, POSTBUS 10314, 2501HH ‘S-GRAVENHAGE
ZEEHELDENBIZ@GMAIL.COM, WWW.ZEEHELDENKWARTIER.COM

IJSTIJD BIJ LOTJE 

Stiekem droomde Anouchka Mau-Asam al jaren van een eigen 
zaak. Toen zij twee jaar geleden 40 werd was het een goed 
moment om na te denken over haar carrière.  

Op Marktplaats zag zij een advertentie voor een ijssalon bij haar 
in de buurt. En zo werd Anouchka in februari 2018 de trotse nieu-
we eigenaar van Bij Lotje, de leukste ijssalon van het 
Zeeheldenkwartier. “Ik zeg wel eens, misschien is het mijn lot of 
lot uit de loterij dat ik nu de eigenaar ben van Bij Lotje.” 

Anouchka kwam er al snel achter dat het Zeeheldenkwartier het 
oude Lotje miste, maar dat het wel een 2.0-versie moest worden. 
Om haar klanten telkens te kunnen verrassen heeft zij speciaal 
gekozen voor een niet-Haagse ijsleverancier. Wat dacht je van 
Tony’s (Chocolony) Caramel Zeezout-ijs? Daarnaast heeft zij 
geïnvesteerd in een eigen theemerk van losse theeën, 
Bij Lotje-thee! Alle theesmaken zijn bovendien in een los zakje 
verkrijgbaar. Lekker voor thuis en een uniek cadeau uit het 
Zeeheldenkwartier!
Voor een heerlijke zelfgebakken taart kun je er ook terecht. 
En haar Luikse wafels zijn om je vingers bij af te likken. 

Er hangt een huiselijke sfeer en er is een leuke kinderhoek waar 
kinderen zich vermaken terwijl papa en mama van al het lekkers 
genieten. Ook toeristen die de lokale sfeer van een èchte buurt 
willen ervaren komen er graag.

  

WEER VEEL NIEUWE WINKELS
IN ONZE WIJK, CHECK HUN

WEBSITES VOOR DETAILS

NIEUW!
MY COOKERY NL

www.mycookery.nl
Prins hendrikstraat 74

Zeeheldenkwartier agenda update

15 September 2019 :: Mosselfeest  
Piet Heinstraat

15,22 & 29  September 2019 :: 
Buurtbios  
Prins Hendrikplein

6 Oktober 2019 :: Herfst Feest
 Prins Hendrikstraat en Prins Hendrikplein

26 Oktober tot 02 November  2019 :: 
Woelige WoonWeek 
30 interieur-speciaalzaken. Advies, tips, 
specials en aanbiedingen in het 
zeeheldenkwartier

Gastropub Van Kinsbergen
Brewery . Gastropub . Diningroom
www.gastropubvankinsbergen.nl
Prins Hendrikplein 15

Elandstraat 55
2513 GM Den Haag
+31(0)70- 737 0060
www.bijlotje.nl

Noteer alvast alle data of houd 
www.zeeheldenkwartier.com goed in de 
gaten om geen een evenement in het 
Zeeheldenkwartier te missen. 
Iedereen is welkom! Vier zomer en herfst in 
het Zeeheldenkwartier.

COMING SOON

ZEEHELDENKWARTIER 
AGENDA UPDATE

Inspiratie te over voor alle zoetekauwen hier! Eet je geen suiker of zuivel? Geen nood aan de man, er zijn legio andere mogelijkheden. 
Van vegan, fruit of dieetopties tot aan de meest geweldige heerlijke taarten, milkshakes, chocoladesoufflé, ijsjes, cakes, wafels, tiramisu en ga zo maar door.

Te vinden bij de delicatessezaken en vele horeca in de wijk. 
Geniet terwijl je de zoete route door het Zeeheldenkwartier ontdekt. 

Maar het leukste is nog wel dat de kinderfeestjes weer terug zijn. 
Hoe leuk is het om voor iedereen een ijsje te scheppen.

Als in oktober de meeste ijssalons sluiten, blijft Bij Lotje gewoon 
open. Je kunt dus ook in de winter een ijsje halen. Of voor de 
feestdagen een ijstaartje bestellen. 

Voor Anouchka’s zoontjes van 3 en 6 is zij uiteraard de leukste 
moeder. “Welke mama heeft er nu een ijssalon waar je alle 
ijssmaken mèt discodip mag proeven?”

DEE SCISSORHANDS

www.deescissorkands.nl
Piet heinstraat 129

The best carrotcake in town
 3,50 Euro of 23,50 Euro per hele taart

LUNCHROOM JOHN & JUNE’S

tasmanstraat 128

Blueberry Banana Pancake Stack  
8 Euro

HALEY’S COMET BREAKFASTCLUB

Piet heinstraat 133

Grote wafel,Nutella,Babaan 
 /Aardbei en slagroom . 4,95 Euro

BIJ LOTJE

elandstraat 55

Kleefrijst met mango en cocos saus, 
mint en sesam . 4,50 Euro

MY COOKERY NL

Prins hendrikstraat 74

High Tea 
37 Euro per person

LAVINIA CAKES’N BUTTONS

Piet heinstraat 103a

Citroen Maanzaad & Yoghurt Mango 
Sinaasappel .  

PIM COFFEE

Prins hendrikstraat 133

3.629 followers

SWEET PLACES          ZES HEERLIJKE TIPS



 

 
 
 
 
 
 
 
Versie: v9.1   Advertentiemodel voor Zeeheldennieuws eerstvolgende edities. 
 
Correspondentie: 
LemonGrass Health Massage 
Administratie en inkoop: 
Rolf van Hees – Tel. Direct: 06 1366 1470 
Heemskerckstraat 43 
2518 EJ  Den Haag 
(facturen naar dit adres) 
 
Datum opmaak: 12 mei 2019   

 

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

Zondag: 
11:00 - 19:00 u  

 
Afspraak telefoon: 
06 2089 1712 

 
Piet Heinstraat 

110 
Den Haag 

 
Kijk voor 

info en prijzen: 
 lemongrasshealth.nl 
 

Een oplossing voor pijn en stress ?  
 

Steeds meer artsen adviseren hun patiënten met pijn- en stressklachten 
een behandeling te ondergaan bij de Thaise natuurtherapeut Natty 
Boonchu,  
 

De methode die Natural Thai Cure Physician - Natty Boonchu toepast op 
patiënten wijkt belangrijk af van de methodes die fysiotherapeuten in 
Europa en de Verenigde Staten in het algemeen toepassen. 
 

Natty Boonchu leerde haar vak van haar vader die een succesvol Thaise 
praktiserende natuurgenezer was in de provincie Chon Buri in Thailand. 
Later studeerde Natty, na afronding van haar universitaire studie in 
Bangkok, Thaise Medische Massage Technieken bij diverse bekende 
succesvolle Guru's (goeroes) in Thailand.  
 

Met deze achtergrond heeft Natty zelf uiteindelijk een zeer bijzondere 
behandelwijze ontwikkeld die, zoals de praktijk bewijst, zeer effectief is.  
In de ruim 7 jaar dat zij in haar praktijk LemonGrass Health Massage in 
Den Haag actief is, hebben al vele patiënten hun weg naar haar en haar 
team gevonden, Mond-tot-mondreclame heeft LemonGrass beroemd 
gemaakt. Patiënten met schijnbaar onoplosbare pijnklachten zijn voor 
westerse begrippen op onbegrijpelijke wijze van hun pijnen verlost.  
 

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

 

Apotheek Piet Hein, onderdeel van Apotheek De Volharding 

Sinds 2015 de Apotheek van het Zeeheldenkwartier 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 Adres:    Contact:  Openingstijden: 
 Zoutmanstraat 4 a  Tel:  070-3153610 Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.30 
 2518 GP Den Haag  Fax: 070-3153619 Zaterdag            : 9.00-13.00 

 
e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl 

 
  
 

ADVERTEREN in deze krant?

Stuur een bericht naar:
 info@zeeheldennieuws.nl
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StokrozenIN-ZICHT/
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! DOOR WYBE VAN DE KUINDER

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

RONDJE 
HOND

ONS hondenstrand
 
Ergens aan de rand van Den Haag, ik weet zelf niet precies 
waar maar de baas wel, ligt MIJN hondenstrand. Een 
strandje tussen paal 9 en 10 waar je ook in de zomer los 
mag lopen en spelen met je baas en andere loslopende 
honden. Echt te gek, want waar mag je nou lekker zwem-
men, poedelen, springen, kuilen graven en ook nog gratis 
een drol doen – nou ja dat is een kadootje voor de baas 
want die wordt geacht het op te ruimen… 
In ieder geval, ik heb er menig zalig moment gekend,
toen ik er nog was, maar deze zomer vielen me toch een 
paar zaken op: 

Ten eerste is het er hartstikke druk geworden. Het lijkt wel 
of heel Den Haag ineens een hond heeft want het leek wel 
zo’n Antarctica-dierenfilm met walrussen en keizerpinguïns 
zij aan zij. In dit geval dus bazen die daar lagen uit te puffen 
met een viervoeter als hoge uitkijkpost!
Leuk om mee te spelen denk je, maar het waren zeker 
flathonden want er gebeurde niets…

Ten tweede waren er teveel kinderen bij de zee zand aan 
het scheppen.  Leuk om tegenaan te plassen, maar dat 
mocht ineens niet meer. Je werd gewoon door zo’n kind/
ouder weggeduwd.
En last but not least zei een van die strandgasten dat hij niet 
van honden hield toen de baas op het enige voetenschoon-
maakbankje boven op de duintop ging zitten waar die gast 
ook zat.

Nou ja waar heb je het over: 
Jij hebt het hele strand: paal 1 t/m 100 of zo en wij mogen 
er geen een???

En trouwens er staat een bord: honden het hele jaar door los
Maar aub niet zoveel, daar kan ik niet tegen…
 

LEZERSPOST
Ook u kunt reageren op 

een artikel uit onze krant. 

info@zeeheldennieuws.nl

DOOR ELS KRUIK

Als de prijs voor fietsstroken, het opheffen van de halte 
zou zijn, zijn wij ook daar mordicus tegen. Zou het zo zijn 
dat er geen rustige parallelroutes voor handen zijn in de 
wijk, dan ware het wellicht een mogelijk discussiepunt 
geweest. Nu gaat het nergens over. 

Een werkgroep met daarin een zeer brede vertegen-
woordiging van bewoners, ondernemers en belangen-
organisaties buigt zich al maanden over een oplossing 
voor het terugdringen van het niet-bestemmingsverkeer 
in Centrum Noord. Dit zal gaan leiden tot minder ver-
keer in de Zoutmanstraat. De straat wordt nu gemiddeld 
intensief gebruikt. In de onmiddellijke nabijheid van de 
Zoutmanstraat zijn alternatieve rustige fietsroutes voor 
handen. Als straks ook de rijbaan breder is, zullen de per-
rons weliswaar breder worden maar blijft er per saldo  
nog steeds meer ruimte over auto- en fietsverkeer dan 
in de huidige situatie. Wij zien dus geen noodzaak voor  
fietsstroken. 

Wij, als bewoners van het ZeeheldenKwartier, zijn bijzonder 
ongelukkig met de rol/de Groene Eland zich z.g. namens de 
wijk, aanmeet. Wij steunen deze niet. Wij staan er op dat de 
vele, vele bewoners van het ZeeheldenKwartier die toeval-
lig geen lid zijn van uw organisatie, in dit vroege stadium 
van consultatie actief worden betrokken en niet achteraf, 
als alle plannen al panklaar klaar, nog voor een obligate 
inspraakavond van de gemeente worden uitgenodigd. 

Deze brief zenden wij in kopie naar het secretariaat van 
wethouder van Asten, naar de HTM, naar de Fietsersbond, 
naar Rover en naar mevrouw Kruik.

Met vriendelijke groet,

H.A. de Jong
Namens bewoners ZeeheldenKwartier

Geachte heer de Jong, Woensdag 25 september begint
om 19.30 uur in de De Heldenhoek, Elandstraat 88a een
bijeenkomst over herindeling van de Zoutmanstraat. 
U en alle andere wijkbewoners, hoeven zich niet van te 
voren aan te melden. (Red.)

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van het 
artikel in het ZeeheldenNieuws met de titel; Alle parkeer-
plaatsen weg uit de Zoutmanstraat. 

Dit artikel suggereert dat u namens het ZeeheldenKwar-
tier lid zou zijn van de denktank van wethouder Van Asten 
en in die hoedanigheid zou mee onderhandelen over de 
toekomstige herinrichting.

Wij als bewoners van het ZeeheldenKwartier zijn hierover 
bijzonder verontrust. 

Tot op heden heeft opvallend weinig (geen) consultatie van 
de bewoners van het ZeeheldenKwartier plaats gevonden. 
Persoonlijk ken ik niemand die lid is van uw bewonersor-
ganisatie. Ook kunnen wij ons vaker niet dan wel vinden in 
de koers die uw organisatie vaart. 

U noemt in uw artikel o.a. dat de tramhalte zou moeten 
verdwijnen. Nergens in uw artikel vinden wij terug dat  
u zich hard maakt om dit te voorkomen. Sterker nog: 
u komt zelf al met een z.g. alternatief aandragen. Een 
alternatief dat wij zeker niet steunen. Wij, als bewoners, 
zijn mordicus tegen het verdwijnen van ‘onze’ halte en 
kunnen niet terugvinden dat u van de bewoners van het 
ZeeheldenKwartier mandaat heeft gekregen hierover te  
onderhandelen. 

Voorts spreekt u over ‘echte’ trottoirs en ‘echte’ fietsstro-
ken. 

Jarenlang zijn de eerdere plannen van de gemeente om 
parkeren in de Zoutmanstraat (gedeeltelijk) op te heffen 
en meer ruimte voor de straat te creëren mede door uw 
organisatie geblokkeerd. Dit terwijl er overdag relatief 
weinig gebruik wordt gemaakt van deze parkeerplaatsen 
en ze ’s avonds en ’s nachts voor bewoners niet beschik-
baar zijn. Hoewel het tekort aan parkeerplaatsen ’s avonds 
en ’s nachts zeer, zeer nijpend is, is er voor de klandizie 
van de winkels, die immers alleen overdag open zijn,  
tijdens openingsuren meer dan voldoende parkeerruim-
te inde zijstraten beschikbaar. Die mooi ingerichte straat  
met aardige trottoirs hadden we al jaren geleden kunnen 
hebben. 



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>

Heldenhoek op het Zeehel-

denFestival.

Traditioneel wordt er op de laatste dag van het festival 
een ontbijt verzorgd door de Heldenhoek in samen-

werking met het ZeeheldenFestival. Naast het ontbijt 
was er ook heerlijke muziek. Dit jaar met het Jazz 

ensemble Billie’s Wild Bounce en 20’s Swing van 
Nostalgique.

Overlijden van Karel Ger-

ritsma en Minnekus Keus 

Het deed ons veel verdriet dat ons onverwachts twee 
Heldenhoekers zijn ontvallen.

Minnekus Keus en Karel Gerritsma stierven allebei 
rond de zomerwende (de overgang van lente naar 
zomer) van 21 juni jl. Beiden in dezelfde week.

Minnekus was al meer dan twintig jaar actief in de 
Heldenhoek als judoleraar. Lang was hij assistent van 
Kim Oeman in Deedrie. Na het overlijden van Kim is hij 
samen met Farley Isaac doorgegaan met de judolessen 
voor de jeugd.

Buitenspeeldag georgani-

seerd met de tienerclub 

Elke woensdag van 16.00 tot 17.30 uur 
(behalve in de vakanties) is de tienerclub.

Samen met de jeugdwerkers maken de tieners het 
programma van de activiteiten. Vorig jaar hebben zij 

ondersteund op de jaarlijkse buitenspeeldag.
Dit jaar wilde de groep de buitenspeeldag graag samen 
organiseren voor alle kinderen uit het ZeeheldenKwar-
tier. Ze hebben zelf de activiteiten uitgezocht en begroot 
en een week van tevoren hebben zij de flyers huis aan 
huis bezorgd. Helaas was het noodweer op de dag dat 
de buitenspeeldag zou plaatsvinden. Gelukkig was het 
voor het verhuurbedrijf geen probleem om het een week 
te verzetten en zouden de tieners en vrijwilligers ook 
hun agenda vrij hebben om aan te sluiten.

Het was een mooie dag. De tieners hebben in samen-
werking met onze vaste vrijwilligers, Ivonne en Trudy, 
de activiteiten opgezet en uitgevoerd.

Op het feest waren ongeveer 125 kinderen met ouders 
aanwezig. Het is perfect verlopen, zowel de tieners als 
vrijwilligers hebben in samenwerking met de jeugd-
werkers van Zebra een fantastisch feest georgani-
seerd. We zijn supertrots op ieder die heeft meegehol-
pen op de buitenspeeldag.

Groeten jeugdwerkers Wendy en Tamah

CURSUS VALPREVENTIE “IN 

BALANS”

Op donderdag 17 oktober a.s. start in buurthuis De 
Heldenhoek de cursus “In balans”, een cursus over 
valpreventie. Er wordt uitgebreid tijd besteed aan tips 
en adviezen om vallen te voorkomen. Deelnemers 
leren zelf de veiligheid van hun huis te beoordelen en 
maken kennis met speciale balans-verbeterende 
oefeningen. In de cursus is een balanstest opgeno-
men. De cursus, die gegeven wordt door mevr. A. van 
Santen, is bedoeld voor mensen vanaf ongeveer 60 
jaar. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op de 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. De data zijn: 17, 24 
en 31 oktober, 7, 14 en 21 november. De kosten voor 
deelname aan de cursus bedragen € 10,00. 
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij “De 
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 070-205 22 79. 
Voor informatie kunt u ook terecht bij dhr. M. Wenzel, 
ouderenconsulent Zebra Welzijn, 
telefoon 06-433 952 89.

Vele jongeren hebben in de laatste tientallen jaren les 
gehad van deze leraren. Niet alleen judo maar ook 
discipline en goede manieren werd hen bijgebracht. 
Judo is geen vechtsport maar een verdedigingssport.

Meester Farley blijft bij ons lesgeven op de donderdag.
 
Wekelijks liep Keus ook mee met het BuurtPreventie-
Team van het ZeeheldenKwartier. Een betrokken wijkbe-
woner, een rots in de branding. We missen hem enorm.

Karel Gerritsma was de laatste jaren actief in de 
Heldenhoek. Nadat hij 5 jaar geleden na een 25 jarig 
dienstverband bij Joop van der Ende werd wegbezui-
nigd is hij bij ons in de Heldenhoek terechtgekomen, 
hij repeteerde er met zijn salonorkest Masque en trad 
daarmee o.a. op tijdens het kerstdiner in de Helden-
hoek en ook twee maal op het ZeeheldenFestival. Wij 
waren hiermee zeer vereerd, normaal gesproken 
speelde het orkest op kastelen en in zalen zoals het 
Kurhaus en op feesten van de 2de kamer. 

Karel heeft als vrijwilliger in de Heldenhoek het 
sleutelplan bijgewerkt en opnieuw vormgegeven.
Karel hielp bij de receptie, het buffet en ook bij de 

maaltijdploeg, heerlijk om met zo’n bevlogen man te 
hebben mogen samenwerken, Karel kon echt met 
iedereen opschieten.

Zowel Minnekus als Karel. Beiden bevlogen mensen 
die als vrijwilliger serieus betrokken waren bij de 
Heldenhoek. Hun inzet blijft onvergetelijk…..
Een groot gemis.

In de Heldenhoek: 

- Elke maandagochtend Yogales,
- Elke maandagmiddag Gym 
- Elke maandag Tekenen
- Elke maandag de Avondmaaltijd
- Elke dinsdag Helpdesk Geldzaken
- Elke dinsdag Handwerken en 1 keer in de 2 weken Bingo
- Elke woensdag Buurtontbijt
- Elke woensdag Country-line dance
- Elke woensdag middag Kinderclub .
- Elke woensdagavond Zumba
- Elke donderdag Stoelyoga
- Elke donderdag Avondmaaltijd
- Elke donderdag Judo
- Elke vrijdag twee keer Gymnastiekles
- Elke vrijdag Japans schaken
- Elke vrijdag 1x in de maand Rommelmarkt.
- Incidenteel: workshop over Chakra’s met oefeningen.

Exacte tijden en prijzen: 070-2052270




