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Er zijn maar liefst 67 reacties bij de gemeente binnen-
gekomen over de geplande veranderingen in de wijk voor 
de nieuwe tram. Langs de hele tramroute worden straten 
aangepast en de Zoutmanstraat en de Vondelstraat gaan 
zelfs volledig op de schop. De inspraakperiode liep tot  
29 maart.

De gemeente wil de reacties nog niet vrijgeven, maar het 
Zeeheldennieuws kreeg er al acht toegezonden, waaronder 
ook die van Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier, de 
Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer (L&V) van de wijk en 
de Ondernemersvereniging BIZ Zeeheldenkwartier. De 
stukken geven een eerste impressie van de zorgen die 
leven over de plannen.

Trillingen
Inzenders zijn vrijwel zonder uitzondering ongerust over 
de trillingen die de tram gaat veroorzaken. De nieuwe 
tram is een stuk zwaarder dan de bestaande tram en 
zal naar verwachting grotere trillingen in de ondergrond 
veroorzaken als hij langsrijdt. Omwonenden vrezen 
schade aan hun woningen als die trillingen groter zijn dan 
de huizen aankunnen. De bewonersorganisatie en anderen 

willen dat de gemeente beter onderzoekt of de huizen 
geen schade zullen oplopen als er straks zwaardere trams 
gaan rijden.

Daarnaast zetten veel reacties vraagtekens bij het 
opheffen van circa 120 parkeerplaatsen langs de tramroute, 
en dan vooral omdat de gemeente dat onvoldoende 
compenseert. Parkeergarage De Zeeheld biedt plek, maar 
mag alleen door abonnementshouders gebruikt gaan 
worden, die daarvoor ook fors extra moeten betalen. Een 
wijkbewoner noemt het in zijn reactie "een wassen neus". 
Ook de bewonersorganisatie voelt zich misleid en vindt 
dat de gemeente met oplossingen moet komen voor het 
parkeerprobleem. "De wijk kent een jarenlange torenhoge 
parkeerdruk van ver boven de 90%. Dit betekent dat de 
gemeente geacht wordt maatregelen te nemen."

Autoluw
De bewonersorganisatie ziet nog steeds weinig in het 
autoluw maken van de Zoutmanstraat. "Wij zien het 
autoluw maken van een deel van de Zoutmanstraat 
als een oplossing voor een niet bestaand probleem. 
Terwijl dit tegelijkertijd wel een probleem creëert." De 

bewonersorganisatie zegt "talrijke en in meerderheid 
negatieve reacties" over het voornemen te hebben 
ontvangen. Volgens de organisatie worden de doelen om 
de tram in te passen en de fietsveiligheid te verbeteren 
al bereikt met het opheffen van de parkeerplaatsen. De 
ondernemersvereniging is daarentegen wel enthousiast 
over het autoluw maken van de straat. Samen met de 
Piet Heinstraat en de Prins Hendrikstraat wordt volgens 
hen een aaneengesloten en aantrekkelijk winkelgebied 
gecreëerd.
Velen concluderen dat het autoluw maken van de 
Zoutmanstraat leidt tot ongewenste drukte in andere 
straten. Zo constateren zowel de bewonersorganisatie 
als de ondernemers dat het laad- en losverkeer voor 
de Zoutmanstraat straks omrijdt via de drukke Prins 
Hendrikstraat. Dat kan weer tot nieuwe gevaarlijke 
situaties leiden. 

Vondelstraat
Naast de Zoutmanstraat gaat ook de Vondelstraat volledig 
op de schop. De bewonersorganisatie van Kortenbos noemt 
het "onzorgvuldig" dat volgens de plannen alle linden in 
de Vondelstraat zullen worden gekapt en vervangen door 
minder en kleinere "boompjes". 
De werkgroep L&V merkt op dat de "zeer ingrijpende 
herinrichting" van de Vondelstraat niet vooraf met de 
omwonenden is besproken. De werkgroep vraagt de 
gemeente of er alsnog een ronde komt waarin bewoners 
van de Vondelstraat de kans krijgen om hun stem te laten 
horen. Ook omwonenden van de kruising Elandstraat – 
Vondelstraat willen graag betrokken worden. Zij zijn "niet 
blij" met het huidige voorstel. De kwaliteit van het pleintje 
gaat niet omhoog en de getekende verkeersstromen 
worden als onlogisch gezien. 

Bouwput
Het gehele project zal een behoorlijke verbouwing voor 
de wijk betekenen. De bewonersorganisatie vreest 
"een langgerekte en langdurige bouwput" en wil dat de 
gemeente erop toeziet de overlast zo klein mogelijk te 
houden.

De komende tijd gaat de gemeente bekijken of er naar 
aanleiding van de 67 zienswijzen aanpassingen aan het 
ontwerp gemaakt moeten worden. Naar verwachting 
publiceert het college eind mei een standpunt hierover. 
De gemeenteraad zou dan in juli het voorstel voor de 
herinrichting kunnen behandelen.
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Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier 
De Groene Eland 

Beste buurtbewoners,

Ondanks de COVID-tijden waarin veel bijeenkomsten in onze wijk 
zijn afgelast is het bij de bewonersorganisatie nog best druk.

Het inhoudelijk jaarverslag is gepubliceerd in ZeeheldenNieuws nr. 
2 en ook het financieel jaarverslag 2020 is gereed. Dit is op te vragen 
bij ons secretariaat: secretariaat@groene-eland.nl. Caroline Moore 
heeft haar bestuurs- en voorzittersfunctie bij de bewonersorganisatie 
helaas neergelegd. Ze wil wel betrokken blijven bij de 
bewonersorganisatie, en daar zullen we graag gebruik van maken.

Tram 16

We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met bijvoorbeeld de 
inpassing van tram in het Zeeheldenkwartier: 16Z. Er is een aantal 
online bijeenkomsten geweest die Laurens Schrijnen heeft 
begeleid waarbij buurtbewoners hun zorgen hebben geuit over de 
nieuwe, zwaardere tram die vanaf 2024 door onze wijk zal gaan 
rijden. De onderwerpen die door buurtbewoners zijn aangedragen 
zijn opgenomen in een zienswijze die de bewonersorganisatie 
heeft ingediend bij de gemeente. Zie ook het hoofdartikel op blz. 1. 
De bewonersorganisatie heeft de onderwerpen die zijn besproken 
allemaal overgenomen in de zienswijze en toegelicht. Hier zit geen 
oordeel bij vanuit de bewonersorganisatie. We hebben gefaciliteerd 
dat de zorgen van bewoners middels deze zienswijze kenbaar 
gemaakt worden bij de gemeente. De zienswijze is na te lezen op 
de website zeeheldennieuws.nl.

Gemeentewerken

Ook zijn we door Bewonersoverleg Duinoord, Wijkoverleg Zorgvliet 
en de Haagse Bomenstichting gevraagd gezamenlijk op te trekken 
richting gemeente, aangezien zij dezelfde zorgen hebben over de 
nieuwe tram. We hebben afgesproken om een gezamenlijke reactie 
op te stellen richting de commissievergadering en de raads-
vergadering over de tram die gepland staan op 8 en 15 juli. Zie 
zeeheldennieuws #4 die 2 juli verschijnt.

Parkeerbeleid

Het bestuur volgt het parkeerbeleid van de gemeente op de voet. 
We hebben dan ook meerdere bezwaren ingediend tegen het 
verslechteren van het parkeerregime op het Prins Hendrikplein. 
Hierover is in het ZeeheldenNieuws nr. 2 een artikel gepubliceerd. 
Ook over dit onderwerp is een aantal reacties uit de buurt met het 
bestuur gedeeld. Deze hebben we bij de gemeente aangekaart. Er 
zal vanuit de bewonersorganisatie dit voorjaar deelgenomen 
worden aan de bijeenkomsten over de nieuwe parkeerstrategie 
van de gemeente.

Via denhaag.nl kan eenieder zich abonneren op gemeenteberichten. 
Hier wordt een overzicht van geplande werken en vergunningen 
gepubliceerd.

Vrijwilligers in de wijk

Naast het bestuur van de bewonersorganisatie (graag aanmelden 
bij secretariaat@groene-eland.nl) kunnen buurtbewoners ook als 
vrijwilligers actief zijn in de wijk, bijvoorbeeld door boodschappen 
te doen voor een minder valide medebewoner, of een andere vorm 
van mantelzorg. Via Zebra, de gemeentelijke organisatie, is het 
mogelijk om hiervoor in contact te komen met buurtbewoners die 
hulp kunnen gebruiken. 
Hulp aanvragen of juist hulp bieden kan via onze contactpersoon 
bij ZEBRA: Marloes Kirsten: m.vanzuijen@zebrawelzijn.nl of via 
telefoonnummer 0651237379. Marloes is ook contactpersoon voor 
het “Vrij willigerspunt” dat vrijwilligers inzet voor hulp aan 
bewoners.

Verder zijn er ook mogelijkheden bij het buurtpreventieteam van 
Erica Spikker en André van Soelen. Je kunt je aanmelden bij de 
gemeente voor het beheer van een ORAC-tuintje zodat er geen 
afval wordt gedumpt, of voor een plantsoentje in de straat.

Guinevere Moerman

Colofon
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VOLG HET ZEEHELDENNIEUWS OP  
ONZE SOCIAL MEDIA:

 @zeeheldennieuws

 /zeeheldennieuws

 @zeeheldennieuws

EN DE BEWONERSORGANISATIE:
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TELEFOON
NUMMERS

DE GROENE ELAND   070 356 0410

POLITIEBUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 0900 8844 

HANDHAVING/INSPECTIE 14070

STADSBEHEER INFO 14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK 070 366 0808

BUURTBEHEERBEDRIJF BBOZ 070 361 5990  

SOCIALE RAADSLIEDEN 070 353 7500 

HAAGSE WETSWINKEL 070 353 7844 

JURIDISCH LOKET 0900 8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 070 346 97 17

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)

SERVICEPUNT XL  070 205 22 90

BURENHULP  070 205 26 00

BEGELEIDEN & RIJDEN  070 205 27 00

Het bestuur van de bewonersorganisatie zoekt nieuwe 
bestuursleden. Binnenkort zal het bestuur een kandidatenlijst 
vaststellen voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.  
Graag verneemt het bestuur of er enthousiaste wijkbewoners 
zijn die door het bestuur kandidaat gesteld willen worden.  

Na een kennismakingsgesprek en wederzijds akkoord kan  
een kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst worden. Het 
bestuur kiest vervolgens een of twee nieuwe bestuursleden  
uit de kandidatenlijst. Aanmelding voor deze ronde kan tot  
6 juni via secretariaat@groene-eland.nl. Guinevere Moerman

Oproep voor aanmelding 
nieuwe bestuursleden.

secretariaat@groene-eland.nl
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CONCERNED REACTIONS TO REDEVELOPMENT PLANS 
FOR NEW TRAM

The municipality received no less than 
67 reactions to the planned changes in 
our district for the new tram. Streets 
will be redeveloped along the entire 
tram route and the Zoutmanstraat 
and the Vondelstraat are even subject 
to a complete redevelopment. The 
consultation period closed on 29 April.

The municipality does not want to release 
the reactions yet, however eight have 
already been sent to the ZeeheldenNieuws, 
also including the reaction of Residents’ 
Organisation Zeeheldenkwartier, the 
Working Group Liveability and Traffic 
(L&V) of the district and the Entrepreneurs’ 
Association BIZ Zeeheldenkwartier. The 
documents provide a first impression of the 
concerns about the plans.

Vibrations
Almost without exception, contributors 
are concerned about the vibrations that 
the tram will cause. The new tram is 
considerably heavier than the existing tram 
and is expected to cause more vibrations in 
the subsoil when it passes by. Residents fear 
damages to their homes if these vibrations 
are greater than their homes can handle. 
The residents’ organisation and others want 
the municipality to examine better that the 
houses will not incur any damages when 
heavier trams will shortly be passing by.

In addition, many reactions raise questions 
about the removal of approximately 120 
parking bays along the tram route, and 
in particular because the municipality is 
offering insufficient compensation for 
it. The De Zeeheld car park offers space; 
however it can only be used by holders of a 

subscription who will also need to pay extra 
for it. In their reaction a resident called it 
“a dead letter”. The residents’ organisation 
also feels misled and is of the opinion that 
the municipality needs to present solutions 
for the parking issue. “The district has 
experienced a sky-high parking pressure of 
well over 90% for many years. This implies 
that the municipality is deemed to take 
measures."

Restricted car access
The residents’ organisation still sees very 
little benefit in restricting car access to the 
Zoutmanstraat. "We consider the restricted 
car access to a part of the Zoutmanstraat to 
be a solution to an inexistent issue. Whilst 
it simultaneously does create an issue." 
The residents’ organisation says to have 
received “numerous and mostly negative 
reactions” about the proposal. According 
to the organisation the objectives of fitting 
in the tram and improving the cycling 
safety are already met by removing the 
parking bays. On the other hand, the 
entrepreneurs’ association is enthusiastic 
about the restricted car access to the 
street. According to them, this will, together 
with the Piet Heinstraat and the Prins 
Hendrikstraat, create a contiguous and 
attractive shopping area.
Many conclude that the restricted car 
access to the Zoutmanstraat results in 
undesired traffic in other streets. Both 
the residents’ organisation and the 
entrepreneurs observe that the loading and 
unloading traffic for the Zoutmanstraat will 
soon start making a detour via the busy 
Prins Hendrikstraat. In turn, this can result 
in new, dangerous, situations. 

Vondelstraat
Besides the Zoutmanstraat, the Vondel-
straat will also be subject to a complete 
redevelopment. The residents’ organisation 
of Kortenbos calls it “negligent” that, 
according to the plans, all lime trees in de 
Vondelstraat will be cut down and will be 
replaced by fewer and smaller trees.

The working group L&V notes that the 
“exceptionally far-reaching redevelopment” 
of the Vondelstraat was not discussed with 
the residents in advance. The working group 
asks the municipality whether there will yet 
be a round, during which residents of the 
Vondelstraat will have the opportunity of 
letting their voices heard. Residents of the 
crossing between the Elandstraat and the 
Vondelstraat would also like to be involved. 
They are “not pleased” with the present 
proposal. The quality of the small square 
will not improve and the proposed traffic 
flows are deemed to be illogical. 

Building pit
The entire project will signify a considerable 
redevelopment for the district. The 
residents’ organisation fears “a protracted 
and prolonged building pit” and it wants the 
municipality to monitor that the nuisance is 
kept to a minimum.

In the time to come, the municipality will 
examine whether the design needs to be 
revised following the 67 reactions. It is 
expected that the Municipal Executive 
publishes an opinion on this at the end 
of May. The Municipal Council could then 
handle the proposal for the redevelopment 
in July.

Menigeen zal een traantje wegpinken want ook dit jaar zal ons leukste en grootste buurt-
festijn, dat geheel door vrijwilligers wordt gedragen, wederom geen doorgang vinden.

En het zou dan ook nog eens het veertigste ZeeheldenFestival zijn. 

Maar iedereen die de foto’s ziet zal begrijpen dat feesten met zoveel mensen op zo’n 
klein plein niet verantwoord is. Maar uitstel is geen afstel. Dit jaar nemen we hopelijk 
afscheid van het Covid-19 coronavirus en als iedereen gevaccineerd is kunnen we begin 
juli 2022 het 40ste ZeeheldenFestival groots vieren op het Prins Hendrikplein. 

Blijf gezond! Tot dan!!! 

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen van het Zeeheldenfestival is te vinden  
op onze internetpagina: Zeeheldenfestival.nl en op facebook:  
facebook.com/Zeeheldenfestival.

40STE ZEEHELDENFESTIVAL NAAR 2022

TEXT REINOUT BARTH TRANSLATION TINY MULDER PHOTO WYBE VAN DE KUINDER

TEKST EN FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER
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Verhalen liggen voor het oprapen, op Verhalen liggen voor het oprapen, op 
straat, om de hoek of aan je voeten. straat, om de hoek of aan je voeten. 
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte In ‘Straatverhalen’ telkens een korte 

vertelling over een plek of gebeurtenis  vertelling over een plek of gebeurtenis  
in het Zeeheldenkwartier.in het Zeeheldenkwartier.

OPENBARE BIBLIOTHEEK  

Je vraagt je toch een beetje af wat dat nou zou kunnen zijn. Het ziet eruit als een 
duikplank. Maar wel hoog en een beetje ver weg van de Veenkade. Of je moet een 
erg snelle aanloop nemen. Het is een baldakijn en het staat op de bovenste etage 
van de voormalige openbare bibliotheek in de Bilderdijkstraat. Toen de bibliotheek 
verhuisde naar het Spui werden er goedgeoutilleerde appartementen in de oude 
bibliotheek gebouwd, waarvan deze met de ‘duikplank’ en het schitterende 
uitzicht over stad, kades en paleistuin wel de mooiste is. Zouden de bewoners 
hiervan meer lezen dan de gemiddelde Hagenaar? Sinds die verbouwing is er wel 
iets aan het gebouw uit 1922 veranderd, maar dat heeft het karakter van de 
architectuur nauwelijks aangetast. Het bouwwerk lijkt iets minder streng

geworden. Wat tijdens de tweede industriële revolutie begon als leeszaaltje voor 
75 personen op de Toussaintkade – waar prinses Wilhelmina vaak te gast was – is 
het fenomeen uitleenbibliotheek in een tijd dat wij steeds minder zijn gaan lezen, 
via de uitleenbibliotheek in de Bilderdijkstraat gegroeid naar een bibliotheek en 
leeszaal op het Spui van in totaal 16.000 m2. Gelukkig voor lezers van het 
Zeeheldenkwartier, hebben we sinds enige tijd de Zeehelden Bibliotheek in de 
Witte de Witstraat 31 op loopafstand.

info@zeehelden-bibliotheek.nl
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De ouders van Joost van den Vondel waren doopsgezind en 
woonden aanvankelijk in Antwerpen. Na de val van 
Antwerpen in 1585 stond de stad weer onder het qua 
religie intolerante Spaanse gezag. Vondels toekomstige 
ouders vluchtten daarom naar Keulen. Daar werd hij in 
1587 geboren. Ook in Keulen was het op den duur voor 
doopsgezinden niet meer veilig. In 1595 trok het gezin 
weer verder, eerst naar Utrecht en na drie jaar naar 

Amsterdam. Daar opende Vondel sr. een winkel in zijde, 
voornamelijk kousen. Joost hielp zijn vader in de winkel en 

daarnaast begon hij met dichten. Het oudste van hem bekende 
gedicht, Schriftuerlijck Bruylofts Reffereyn, schreef hij toen hij 17 jaar oud was ter 
gelegenheid van het huwelijk van een buurmeisje. 
Zijn kennis verwierf hij voornamelijk door zelfstudie en later door contacten met 
gerenommeerde geleerden, waaronder de schrijver P.C. Hooft. 

Vondel werd lid van de rederijkerskamer 't Wit Lavendel. Rederijkerskamers waren 
verenigingen van burgerlijke en adelijke heren die als hobby poëzie schreven en 
regelmatig bijeen kwamen om hun werk voor te dragen en met elkaar te bespreken. In 
dezelfde periode overleed zijn vader en zette hij samen met zijn moeder de zijdewinkel 
voort. In 1610 trouwde hij met zijn buurmeisje Maeyken de Wolff.

Vondel schreef over zowat alles. Vaak over actuele gebeurtenissen, veelal met een 
religieus-moralistisch karakter. Hij uitte in lofzangen zijn bewondering voor mensen 
en uitte zijn afschuw in hekeldichten. In Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt 
bijvoorbeeld, uitte hij zijn afschuw over de executie van Johan van Oldenbarnevelt. Ook 
nam hij met het toneelstuk Palamedes krachtig stelling tegen het onrecht dat Van 
Oldenbarnevelt en Hugo de Groot was aangedaan in de strijd tussen de remonstranten 
en de contraremonstranten. Als gevolg daarvan moest hij Amsterdam een tijd 
ontvluchten en kreeg hij een flinke boete.
Vondel werkte ook veel in opdracht. Hij leverde tegen betaling gedichten voor 
bijvoorbeeld bruiloften, geboortes, maar ook treurgedichten bij sterfgevallen. Er vond 
geen bruiloft binnen de Amsterdamse elite plaats zonder een gedicht van Vondel. Ter 
gelegenheid van de opening van de Amsterdamse schouwburg in 1638 schreef hij het 
treurspel Gijsbrecht van Aemstel dat tot 1968 jaarlijks in Amsterdam werd opgevoerd. 

De dertiger jaren van de 17e eeuw waren droeve jaren voor Vondel. Eerst overleden 
een zoon en een dochter, in 1635 verloor hij zijn vrouw en in 1637 zijn moeder. Vondel 
kreeg het ook steeds moeilijker met zijn doopsgezinde geloof. Die strenge overtuiging 
strookte niet meer met de steeds liberaler denkende Vondel. Daarbij kwam dat hij zich 
in toenemende mate ergerde aan de vele godsdiensttwisten die onder de protestanten 
woedden. Met enige afgunst keek hij naar de Rooms-katholieke kerk. Daar was een 
leider, de paus en die bepaalde wat de leer was. Geen twisten dus. Rond 1641 bekeerde 
Vondel zich tot het katholieke geloof. Hij verloor daardoor veel vrienden. Hij werd 
bijvoorbeeld door P.C. Hooft niet meer uitgenodigd op de rederijkersbijeenkomsten op 
het Muiderslot.

In 1643 deed Vondel de zijdehandel over aan zijn zoon Joost jr. en werd hij voltijds 
dichter/schrijver. Zoonlief was een minder bedreven ondernemer dan zijn vader en 
was bovendien spilziek. Daardoor, en omdat door de Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-
1654) de omzet terugliep, ging de zijdehandel failliet. Vondel sr. bleef met de schulden 
zitten. De gemeente Amsterdam schoot hem te hulp en gaf hem een goedbetaalde baan 
als boekhouder bij de Bank van Lening. 
In deze jaren schreef hij een van zijn meest geroemde treurspelen: Lucifer. Een aantal 
protestantse predikanten maakten bezwaar tegen dit stuk omdat het te veel katholieke 
elementen zou bevatten. Het kwam dan ook niet verder dan twee opvoeringen in de 
Amsterdamse schouwburg. Dat leidde er weer toe dat de complete oplage van dit stuk 
binnen een week was uitverkocht en er een tweede druk moest komen. 

Vondel is uitzonderlijk oud geworden. Hij stierf op 91-jarige leeftijd. Hij had toen op een 
kleinzoon na, al zijn kinderen en kleinkinderen overleefd. Hij schreef op het laatst zijn 
eigen grafschrift: 
Hier leit Vondel zonder rouw,
Hy is gestorven van de kouw.
De prins der dichters werd begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

JOOST VAN DEN VONDEL 
(1587 – 1679)

Onze grootste dichter,  
maar wie leest hem nog?

TEKST RENÉ MORS

Jeroen van Loon (53) is een 
Zeeheld in hart en nieren. 
Grote kans dat hij inmiddels 
iedereen in de wijk wel van 
een broodje hamburger 
of falafel heeft voorzien 
tijdens het Zeehelden-
Festival. Al moeten we 
het leukste buurtfeest dat 
er bestaat wederom een 
jaartje missen, we kunnen 
gelukkig het hele jaar 
door terecht bij Jeroen in 
zijn kombuis in de Piet Heinstraat. 

Hier bereidt Jeroen sinds 2016 betaalbare en eenvoudige maaltijden 
voor iedere dag. De maaltijden zijn alleen om af te halen of om te laten 
bezorgen. De naam ‘Menu Thuis’ dekt helemaal de lading: Op het menu 
staat iedere dag iets wat je gewoon kent van bij je moeder thuis. Daarnaast 
kookt Jeroen ook letterlijk bij mensen in huis. Dan heb je een chef-kok in 
je eigen kombuis staan, die een sterrenwaardig menu op tafel zet voor 
bijvoorbeeld een groots familiediner. 

Weinig mensen weten dat Jeroen op zeer hoog niveau kan koken. Maar liefst 
13 jaar lang was hij de chef-kok bij het befaamde restaurant De Basiliek. 
Hij besloot het roer om te gooien en startte zijn eigen cateringbedrijf.  
Op locatie heeft hij eerst vijf jaar de catering verzorgd voor theatergroep 
De Appel, om daarna voor anker te gaan in de Piet Heinstraat.

De passie voor koken heeft Jeroen al zijn leven lang. Daar kwam de passie 
voor ondernemen bij. Vol trots staat Jeroen in zijn winkel, waar hij van 
het plafond tot de vloer alles zelf verbouwd heeft. De toonbank en alle 
kastjes zijn zelf gemaakt. Hij verbouwt nog net niet zijn eigen groenten. 
Groenten, wijn en andere ingrediënten worden echter zoveel mogelijk bij 
ondernemers uit het ZeeheldenKwartier ingekocht.

Deze geboren en getogen Zeeheld houdt veel van zijn buurt. Hij heeft 
weleens de zeilen gehesen naar Frankrijk en Israël, maar kwam altijd weer 
terug in zijn zo geliefde thuishaven. De liefde is wederzijds. Buurtgenoten 
komen niet alleen voor een maaltijd of lekkere patat, maar komen ook 
graag langs voor een praatje. Ook wanneer het thuis wat minder gaat, 
vind je bij Jeroen altijd een luisterend oor. 

Typisch voor Jeroen is dat hij altijd onthoudt waar het gesprek gebleven 
is, zodat bij het volgende bezoek de draad weer kan worden opgepikt. Ook 
onthoudt hij van alle klanten de voorkeuren voor eten en gewenste grootte 
van de porties. Gewoner kan je het bijna niet hebben, maar de gehaktbal 
staat als enige gerecht dagelijks op het menu. Dit op dringend verzoek van 
de buurt, want Jeroen is eens bijna gekielhaald toen hij geen gehaktballen 
had gemaakt.

Een kombuis met een sociale functie in de wijk is belangrijk in deze tijden. 
Daarom kan de buurt vanaf mei ook voor de lunch terecht bij Menu Thuis. 
Net zoals bij de afhaalmaaltijden zullen er betaalbare, simpele broodjes af 
te halen zijn. 

Ook eens lekker gewoon eten?

TEKST EN FOTO HEDI LOUWERSHEIMER

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

we een keuze uit de vele restaurants en lunchcafés die  
het Zeeheldenk wartier rijk is en beschrijven wij de passie  

van de koks.

Menu Thuis
Piet Heinstraat 82a
2513 EG  Den Haag
T. 070 - 21 23 886
info@menu-thuis.nl
menu-thuis.nl

Di t/m Vr 12.00 tot 20.00 uur; Ma 16.00 - 20.00 uur; zondag gesloten
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rondleiding door de Grote Pyr en een feest wanneer dat 
weer mag. En het pimpen van de voorkant van buurthuis 
De Heldenhoek. De duurzame zeehelden organiseren een 
virtuele wandeling langs duurzame huizen. Doe je mee?

Zo zijn we dus begonnen met kleine en grotere acties waar 
we als buren en gemeente samen in kunnen optrekken. 
Het begint altijd klein, in een aantal straten. En de vraag 
is nu: Hoe maken we dat groter, hoe haken we alle 48 
straten aan? Hoe komen we van dialoog tot beweging? Tot 
duurzame wijkontwikkeling? Is dat bijvoorbeeld met een 
2.0 mini-buurtaanpak? Of hebben we straatambassadeurs 
nodig? We spraken erover op donderavond 20 april. Wil je 
meer weten, of aanhaken? Op jouw eigen manier? Dan kun 
je contact opnemen met nina.ruijer@denhaag.nl.

‘Kwaliteitsverbetering 
Centrum Noord’ aangenomen

Schone straten
We zetten een actie op tegen hondenpoep en in een 
aantal straten komen straatgenoten samen in actie om 
te vegen. In de Van Kinsbergenstraat veegden ze samen 
het afval na de sneeuw weg en inspecteerden ze het 
groen. In de Da Costastraat doen ze een lenteschoonmaak 
met koffie en een praatje. Wist je dat je o.a. prikkers en 
sneeuwscheppen kunt lenen bij het BBOZ? U leest of las 
erover in het Zeeheldennieuws. In het najaar gaan we een 
inspectiewandeling maken om te onderzoeken waar we 
ORAC’s kunnen vervangen door PMD-bakken voor o.a. 
plastic, en waar misschien meer milieustraten passen.  
Doe je mee?

Verbondenheid
Wie zijn buren kent, voelt zich thuis. Er zijn straten waar we 
zorg dragen voor elkaar - bijvoorbeeld met een bloemetje 
voor de zieke buurvrouw of eenvoudig spullen aan elkaar 
uitlenen, sleutels uitwisselen, plantjes verzorgen, op de 
kat passen. Wist je dat daar ook een website voor is?: 
burenhulp.nl In deze sessie kwam het idee op voor een 

Zeeheldendialoog - de oogst

Opinie
Het plan met de bedrieglijke naam: ‘Kwaliteitsverbetering 
Centrum Noord’ is afgelopen 15 april aangenomen door de 
gemeenteraad. Het betreft het plan dat de mooie, primai-
re doelstelling heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren 
door het doorgaand verkeer te verminderen. 

Geen succesvol resultaat
Het is een mooi streven maar de doelstelling van het 
plan worden helemaal niet gehaald. Het doorgaand ver-
keer wordt met een vermindering van 42.5% naar 38.6% 
slechts met 4 procentpunten verminderd. Verbetering van 
de luchtkwaliteit komt dan ook niet of nauwelijks tot uiting

in de berekeningen. Wel wordt er een verwachting uitge-
sproken dat deze vermindert maar dat wordt niet onder-
bouwd. Een logischere verwachting is precies het tegen-
overgestelde; namelijk dat, omdat het verkeer gestremd 
wordt, er meer stop- en optrekacties plaatsvinden, en dat 
de luchtkwaliteit daardoor juist verslechtert. Duidelijk is 
wel dat de bereikbaarheid van onze wijk structureel ver-
slechtert en dat andere wijken buiten het gebied ook meer 
verkeer te verwerken krijgen. Kortom; de intentie en doel-
stellingen zijn goed, maar de uitwerking leidt niet tot het 
gewenste resultaat.

Draagvlak
Waarom steunt de gemeenteraad dan dit plan? Dat komt 
omdat het plan is opgesteld door zogenaamde belan-
genorganisaties en er zo een breed draagvlak geclaimd 
wordt door de wethouder. Echter, zijn organisaties als 
onder andere: Politie, Brandweer, HTM en Natuurbe-
scherming, organisaties die echt belangen hebben bij 
dit plan en zouden die moeten meepraten bij de planvor-
ming? Daarnaast is de Bewonersorganisatie Zeehelden-
kwartieŗ  die meer dan de helft van de bewoners in dit 
gebied vertegenwoordigt, de enige bewonersorganisatie 
die een plenaire wijkconsultatie heeft gehouden. Tijdens 
die wijkconsultatie bleek de meerderheid van de aanwe-
zigen tegen dit plan.

Centrum Zuid
Aangezien het verkeer nu verplaatst wordt, zal er onder 
andere meer verkeer via de Vaillantlaan gaan. Terecht heb-
ben veel politieke partijen het bezwaar gemaakt dat ook de 
Schilderswijk niet betrokken was bij de planvorming, maar 
wel de gevolgen krijgt. Helaas is door de politiek niet de 
juiste conclusie getrokken dat de planvorming over moet 
en breder getrokken moet worden, maar heeft men beslo-
ten dat er eenzelfde werkgroep ‘Kwaliteitsverbetering Cen-
trum Zuid’ moet komen. De gevolgen hiervan zijn makke-
lijk te voorspellen. Centrum Zuid zal ook verkeerswerende 
maatregelen instellen waardoor wij minimaal het geweer-
de verkeer terugkrijgen. Ondertussen wordt de stad onbe-
reikbaar en neemt de luchtvervuiling toe. 

Integraal beleid
Verkeersbeleid voer je niet per deelgebied, maar voer je 
integraal over de gehele stad heen. Helaas is de consta-
tering dat de gemeente nu 10 miljoen verkwanselt aan 
een slecht project.

Zeehelden! In 2021 zijn we goed begonnen met gesprek-
ken tussen wijkbewoners en de gemeente over 3 thema’s 
van de wijkagenda: vergroenen, schone straten en 
verbondenheid. Graag delen we met jullie de resultaten. 
Als je dit leest en denkt ‘ik wil ook meedoen’, dan graag! 
Wees welkom! Want we zijn net begonnen...

Vergroenen
Er is budget voor planten en bomenbakken in de straat. 
Wil jij dat ook in jouw straat? Verken dan samen met 
straatgenoten en onze groenbeheerder waar dat past. 
De Van Kinsbergen- en Van Speijkstraat deden dat al! 
Voorwaarde is dat jullie de bak adopteren, zelf onderhouden 
en water geven. Een aantal bewoners zet zich in voor 
behoud van de bomen in de wijk. Je kunt hen raadplegen! 
Een andere groep bewoners praat over het vergroenen 
van Parkeergarage De Zeeheld! Bij de herinrichting van de 
tramlijn komt er meer openbaar groen langs het tracé. We 
gaan voor de zomer een inspectiewandeling maken, om 
te onderzoeken waar in andere delen van de wijk meer 
openbaar groen past. Loop je mee?

TEKST LUDO GEUKERS FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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MARIJKE DE WIT, KUNSTSCHILDER 
"Dat wat je ziet, vertalen in vorm en kleur"
“Als ik voor deze opleiding niet word aangenomen spring ik in het water,” zei de 
zestienjarige Marijke toen ze met haar moeder langs de Koninginnegracht liep. 
Daar was natuurlijk geen sprake van, want als je je middelbareschooltijd loopt te 
‘verdoen’ met het maken van tekeningetjes in plaats van actief deel te nemen aan 
de lessen en van de een naar de andere school hopt, kan het bijna niet anders dan 
dat je wordt aangenomen op de teken- en schilderopleiding van de Koninklijke 
Academie in Den Haag, ook al ben je nog maar zestien en ook al heb je met je 
mulodiploma niet voldoende vooropleiding. Haar talent werd aangewakkerd door 
Rein Draijer; een belangrijk en bekend schilder, beeldhouwer, ontwerper en 
keramist. Van Co Westerik leerde ze etsen. Tijdens haar opleiding kreeg ze twee 
keer de prestigieuze Jacob Marisprijs.

Marijke werd geboren in Wormerveer. In die tijd een slaperige provinciestad. Op haar 
zesde vertrok het gezin naar Den Haag omdat het volgens haar vader niet de bedoeling 
was dat zij en haar broer opgroeiden in een omgeving waar het trage, enigszins temerige 
Wormerveers werd gesproken. Aanvankelijk zou een praktijk in Amsterdam worden 
overgenomen - vader was huisarts - maar omdat haar vader het bankstel in de 
praktijkwoning afschuwelijk vond werd het een praktijk in Den Haag. Met zo’n vader kan 
het bijna niet anders dan dat je filosoof wordt of kunstenaar.

Na vele jaren in Den Haag te hebben gewoond ging ze met echtgenoot Auke de Vries voor 
een nostalgisch tripje naar Wormerveer om de woning waar ze haar eerste levensjaren 
had doorgebracht te laten zien en vond ze een parkeerpleintje aan een modderig pad op 
de plaats van de vroegere dokterswoning. Een enorme deceptie.
 
Na de academietijd begon ze een opleiding als verpleegster. Met een vader als arts en 
moeder als verpleegster was ze al bekend met de discipline die dat milieu eist. Etsen en 
verpleging gingen niet samen. In die periode schilderde ze wel portretten. Ze zag de 
verpleging als een nieuwe werkelijkheid met de toegang naar een heel ander soort werk 
en leefomgeving. Na de verpleegopleiding kwam er de liefde en kinderen. Weer een deur 
naar een andere leefvorm. In die tijd werd er weinig geschilderd, maar maakte ze in de 
vakanties gouaches. Soms zag ze die na thuiskomst veel later pas terug. Bijna zoals zij dat 
noemt; de uitgestelde emotie zoals bij het etsen. Met die afstand kun je beter kijken naar 
wat je gemaakt hebt. Toen de kinderen op hun zesde naar school gingen, was voor haar 
de tijd aangebroken weer door te gaan met etsen en schilderen. 

Naast het verzamelen van prachtige jurken, schildert Marijke de binnen- en buitenwereld 
in de vorm van interieurs, openstaande en gesloten vensters en zachte gordijnen. Grenzen 
tussen binnen en buiten. Op het schilderij - een van haar mooiste - waar ze voor poseert 

op de foto, zie ik een kier waardoor een glimp van de buitenwereld zichtbaar wordt en 
links van het midden komt de buitenwereld naar binnen, waardoor het gordijn het object 
vormt dat die twee werelden scheidt. Ieder beeld is een deur naar een ander uitzicht, ieder 
venster, gordijn, muur of heg is anders en leidt naar een andere omgeving, naar een andere 
werkelijkheid. ‘Licht verstopt in schaduw.’

Zo neemt zij ons mee, laat ons kijken en maakt nieuwsgierig, benieuwd naar wat zich 
achter de grenzen bevindt. ‘De werkelijkheid van Marijke de Wit.’
 
Als u meer wilt zien. Marijke exposeert regelmatig bij Pulchri Studio.

marijkedewit.nl

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

OPEN ATELIERS DUINOORD EN OMGEVING: 
ZATERDAG EN ZONDAG 19 EN 20 JUNI 2021KunstagendaKunstagenda

Open Ateliers ZeeheldenKwartier, 
Duinoord en Regentessekwartier  
Je herkent de locaties aan een raambord 
met het logo van Open Ateliers.
19 en 20 juni van 12-18 uur
openateliersduinoord.nl

Marcello’s Art Factory
Dik Walraven 
t/m 13 juni 
Koningin Emmakade 148

Ramakers
Wido Blokland - als het centrum de 
omtrek is
t/m 20 juni 
galerieramakers.nl

Het zijn onzekere tijden, maar we 
hopen en verwachten in juni weer 
onze ateliers te kunnen openen. Dus 
bent u geïnteresseerd in kunst en 
wilt u graag in een ongedwongen 
sfeer in contact komen met 
kunstenaars? Kom dan naar de 
Open Ateliers in de wijken Duinoord, 
Zeeheldenkwartier  en Regentesse-
kwartier. U bent in het weekend van 
19 en 20 juni welkom van 12.00 tot 
18.00 uur, en u herkent de locaties 
aan een raambord met het logo van 
Open Ateliers Duinoord e.o.. 

Laat u verrassen door het werk van schilders, tekenaars, etsers, 
beeldhouwers, fotografen, sieradenmakers, keramisten, textiel- 
en glaskunstenaars. Bij een groot deel van de kunstenaars kunt u 
ook in hun atelier zien hoe het werk gemaakt wordt en zo een 
inkijkje krijgen in het dagelijkse leven van de kunstenaar. U kunt 
op 27 locaties kunst van 31 kunstenaars bekijken en met de 
kunstenaars in gesprek gaan over hun werk. En natuurlijk kunt u 

ook een kunstwerk rechtstreeks van de kunstenaar kopen.  

Wilt u eerst een indruk krijgen van wat er zoal te zien is tijdens 
het weekend?  Bezoek dan de overzichtstentoonstelling bij 
Artgallery/Makelaardij Koenders, want hier hangt of staat van 
elke kunstenaar een werk.  Artgallery Koenders is door zijn 
centrale ligging ook een prima startpunt voor uw wandeling of 
fietstocht tijdens het Open Ateliers-weekend. De gallery is te 
vinden in de 2e Schuytstraat 164/hoek Reinkenstraat, en is beide 
dagen geopend van 12.00 tot 18.00 uur. 
 
Maar u kunt ook al eerder bij Artgallery Koenders terecht, want 
de overzichtstentoonstelling is al vanaf woensdag 2 juni op 
werkdagen te bezoeken en blijft open t/m dinsdag 29 juni. Vanaf 
2 juni is ook de brochure met alle informatie over de deelnemers 
aan de Open Ateliers Duinoord e.o. op te halen bij Artgallery 
Koenders.

Voor het laatste nieuws kunt u onze website en facebook 
raadplegen: 
www.openateliersduinoord.nl  
www.facebook.com/openateliersduinoord 
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Anti-kalkmiddel
Mix gelijke delen azijn en citroensap in een spuitfles en voeg een paar druppels citroen 
etherische olie toe. Pas met het citroensap wel op bij natuursteen. Dit kan gaan uitbijten. 
Azijn aangelengd met wat water en een paar druppels etherische olie, doet ook wonderen.

Wasverzachter
Doe een scheut azijn in het wasverzachterbakje. Werkt als wasverzachter en ont-
kalkt je wasmachine.

WC
Gooi een kopje baking soda in de wc en giet er een zelfde hoeveelheid azijn 
overheen. Het gaat dan bruisen. Laat even staan en boen na 10 minuten nog 
even met de borstel na. Ook handig voor ontstopte gootstenen.

Badkamer
Kalkaanslag of schimmel in de badkamer? Spray de schoon-
maakazijn op de plekken en laat even intrekken. Maak het daarna 
schoon met een spons.

Oven
Voor hardnekkige vlekken, doe je een beetje baking soda op 
een natte doek of spons, en boenen maar. Daarna even goed 
naspoelen met water. Voor een smerig rooster gebruik je het 
zelfgemaakte schuurmiddel. (Bron hetkanwel.nl/2018/03/25/
maak-5-recepten-eigen-schoonmaakmiddelen)

Voeten-verwenmoment
Pak een schoon teiltje. Voeg hier voor iedere 3 glazen lauwwarm 
water 1 glas natuurazijn toe, totdat het teiltje vol genoeg is. Laat je 
voeten 10 tot 30 minuten weken. Spoel en droog je voeten daarna 
goed af. Azijn helpt voetschimmels en bacteriën (zweetvoeten) te 
doden en helpt bij droge voeten en hielkloven door zijn zuiveren-

de, herstellende en hydraterende werking. (Bron: wistjijdit.nl/gezondheid/voetenbad-
je-met-azijn)

Meer tips?

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

duurzame Zeehelden
Gluren bij verduurzaamde buren met 
Duurzame Zeehelden!

TEKST MARIEKE OP HET STRAND

In de supermarkt vind je schappen vol schoonmaakmiddelen. Het een nog beter en 
duurder dan het ander. Maar meestal ook met chemische middelen, slecht voor mens 
en milieu. Gelukkig kan dat ook anders. Vroeger had men alleen zand, zeep en soda. 
Meer was niet nodig om prima schoon te maken. We gaan kijken naar Do-It-Yourself 
schoonmaakmiddelen.

Wat heb je nodig?
– Witte natuurazijn, literfles € 1
–  Baking soda, natriumbicarbonaat, doosje 500 gram € 2 euro.  

LET OP: niet verwarren met soda, natriumcarbonaat
– Citroensap, € 1 (evt. etherische olie, veel duurder)
– Blok zeep, b.v. Marseille € 3 à € 4

Allesreiniger met Marseille Zeep
Rasp 20 gram Marseille zeep en los het op in 1,25 liter kokend 
water. Laat een paar minuten doorkoken, giet het in een lege 
bak en laat het een paar uur afkoelen. De zeep dikt ’s avonds in 
en is daarna klaar voor gebruik. Handig voor: wasbak en tegels, 
wc-bril, keuken (kastjes en aanrechtblad) en tafel.

Ontvettings- of reinigingsspray
Doe twee eetlepels baking soda, een klein beetje opgeloste zeep en 20 druppels 
citroen etherische olie in een lege plantenspuit of fles met spraydop. Vul de fles aan 
met heet water en meng de ingrediënten totdat de baking soda is opgelost. Handig 
voor: keuken (ontvetten).

Schuurmiddel
Mix 100 gram baking soda met een paar druppels vloeibare zeep en 
eventueel 3 tot 8 druppels etherische olie. Je krijgt dan een soort papje 
dat je kunt bewaren in een afgesloten pot. Wil je het langer bewaren, 
voeg dan een paar druppels glycerine toe. Handig voor: badkamer als 
iets meer power nodig is. 

Volg ons op onze sociale mediakanalen of stuur een e-mail om de filmpjes over de 
duurzaamheidsmaatregelen te bekijken: 

  Duurzame Zeehelden 

 Duurzame Zeehelden 

 @duurzamezeehelden

 Duurzame Zeehelden

  duurzamezeehelden@gmail.com

Én meld je aan voor de meeting via Google Form met deze 
QR-code!

SAVE THE DATE: WOENSDAG 9 JUNI 20:00, online bijeenkomst!

Wil jij weten hoe je energie kan besparen in je huis? Of ben je benieuwd hoe je een bijdra-
ge kan leveren aan verduurzaming? 

Bekijk dan de filmpjes die wij hebben gemaakt van de verschillende duurzaamheidsmaat-
regelen op onze sociale mediakanalen én sluit aan bij de online bijeenkomst!

In de filmpjes laten enkele huiseigenaren van het Zeeheldenkwartier zien welke duur-
zaamheidsmaatregelen zij hebben genomen. Groen dak, huisisolatie, warmtepomp, zon-
nepanelen etc., ze komen allemaal aan bod! 

Daarnaast organiseren we een online bijeenkomst op woensdag 9 juni, waarin er de 
mogelijkheid is om vragen te stellen over deze duurzaamheidsmaatregelen aan de huis-
eigenaren. 

hetkanwel.
nl/2015/07/06/40-
dingen-die-je-met-
baking-soda-kan-doen/

nudge.nl/projects/maak-je-eigen-schoon-
maakmiddelen/#project-extra-info/
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VILLA PAULOWNA NOG STEEDS IN GEVAAR

Het is bijna twee jaar geleden dat het College van B&W en de Gemeenteraad 
besloten de vergunning te weigeren voor bouwplannen van een kolossaal 
appartementencomplex tegen Villa Paulowna. Rijksmonument Villa Paulowna 
staat, omringd door talloze bomen, op de hoek van de Van Speijkstraat en de Van 
de Spiegelstraat. Deze straten zijn beschermd stadsgezicht van de 1e orde. De 
bomen rondom Villa Paulowna bieden een groene oase in onze dichtbebouwde 
wijk. Omwonenden hadden alarm geslagen en na debat in de Gemeenteraad met 
de wethouder was het eendrachtig oordeel: het beschermd stadsgezicht van de 1e 
orde van het rijksmonument en zijn omgeving mag niet opgeofferd worden aan 
het geldelijk gewin van een projectontwikkelaar. 

Juridisch zit er echter nog een addertje onder het gras! Om plaats te maken voor het 
kolossale appartementencomplex moest de aanbouw van de villa gesloopt worden. En die 
sloopvergunning was al afgegeven door een ambtenaar in mandaat, zonder dat het College 
van B&W en de Gemeenteraad daarbij betrokken waren geweest. De aanvraag voor de 
sloopvergunning verzweeg de bouwplannen voor het appartementencomplex en deed 
voorkomen alsof de sloop van de aanbouw bedoeld was om de Villa Paulowna ruimer op 
de kavel tot haar recht te laten komen. De Welstandscommissie werd daarmee om de tuin 
geleid en adviseerde instemmend en overigens zonder te toetsen aan het Welstandsbeleid 

voor beschermde stadsgezichten, laat staan aan het strengste Welstandsbeleid dat geldt 
voor het beschermd stadsgezicht van de 1e orde. De Welstandscommissie ging ervan uit 
dat de Van de Spiegelstraat en de Van Speijkstraat helemaal geen beschermd stadsgezicht 
zijn! Dit, terwijl de Welstandsnota in 1e orde-beschermd stadsgezicht vrijwel geen 
wijzigingen toestaat. Als er niets moet worden gesloopt, dan mag dat alleen als wat er 
wordt herbouwd een zeer grote mate van overeenkomst met de situatie van voor de sloop 
heeft. Aan die toets wordt overduidelijk niet voldaan als de aanbouw van 17 meter uit 
1937 wordt vervangen door een serre van 2 meter en daarna door een kolossaal 
appartementencomplex. De aanbouw is een gemeentelijk monument en ontworpen door 
de gerenommeerde architechten Gebroeders Van Nieukerken die ook het oude Shellkantoor 
op de Carel van Bylandtlaan, het monumentale pand aan voor de Kneuterdijk waar nu de 
Raad voor de Rechtspraak huist en het Tropenmuseum in Amsterdam ontwierpen. Wij 
hebben in het ZeeheldenKwartier dus ook een stukje van deze architectonische historie! 
Omwonenden zijn tegen de sloopvergunning in het geweer gekomen en de Raad van State 
vernietigde onlangs de sloopvergunning omdat de motivering inderdaad geen recht doet 
aan de 1e orde-bescherming die dit Rijksmonument en zijn omgeving onder de 
Welstandsnota toekomt.
 
De sloop van de aanbouw is uitsluitend bedoeld om de bouw van het appartementencomplex 
mogelijk te maken. Aanvankelijk heeft de projectontwikkelaar ook bevestigd dat zonder 
bouwvergunning daarvoor geen sloop zou plaatsvinden. Recent heeft hij echter een draai 
gemaakt en gesteld dat hij de aanbouw toch wil slopen zonder dat de bouw van het 
appartementencomplex mogelijk is. Deze sloop zou dan een gat slaan in het beschermd 
stadsgezicht van de 1e orde. Een onwenselijke situatie waarmee de projectontwikkelaar 
alsnog zijn bouwplannen wil afdwingen, zo wordt gevreesd. Het gezond verstand dicteert 
dat als de Gemeente geen appartementencomplex op het terrein van de Villa wenst, zij ook 
niet moet toestaan dat de aanbouw gesloopt wordt, aangezien dat slechts de bouw 
faciliteert. Het zou de Gemeente sieren als ze in deze consequent is en de sloop van de 
aanbouw weigert en daarmee recht doet aan de bescherming die de Villa Paulowna en de 
wijk toekomen. De uitspraak van de Raad van State biedt daartoe nu de mogelijkheid! 
Omwonenden vertrouwen erop dat de gemeente er nu definitief voor zorgt dat het 
beschermd stadsgezicht van de 1e orde aan de Van Speijkstraat en de Van de Spiegelstraat 
voor Den Haag en het ZeeheldenKwartier intact en behouden blijft.

Werkgroep Behoud Villa Paulowna

3d aan de gevelIN-ZICHT/
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER

kan ik me, voor en tijdens corona, nog alles feilloos 
herinneren.
Het zou jammer zijn als alles weer bij het oude is, want ik 
amuseer me echt kostelijk, als hond dan.

Ik vind het bijvoorbeeld hartstikke leuk dat ik overdag 
zoveel buurthonden tegenkom. Iedereen loopt lekker 
buiten, de Paleistuin is tjokvol met mijn oude en nieuwe 
vrienden, en de omliggende bossen zijn nog nooit zo druk 
bezocht.
Op die manier is er ook altijd wat te besnuffelen of aan 
een lekkere drol te knabbelen, wat de baas niet echt fijn 
vind, maar ik wel. Ze zoekt ook steeds weer ‘stille’ 
nieuwe plekjes, onder Kijkduin of boven Scheveningen of 
zo, maar overal kom ik hondenvrienden, konijnen voor 
een wilde jacht, of wat te eten tegen. Supertijd dus!

Het enige wat ik eigenlijk vind tegenvallen is het gebrek 
aan vrienden ’s nachts. Normaal zou je iets of iemand 
tegenkomen, maar het enige dat ik zie zijn veel platge-
trapte mondkapjes of plastic zakken die ik voor een 
nutteloze prooi aanzie. De baas helpt me altijd door 
scherp te zeggen: “Dat is niets Nanuk”, maar nachtblind 
als wij zijn, luister ik daar natuurlijk niet naar. Een 
vervelende ruk aan de riem is dan het gevolg.

Maar wat echt waardeloos is van die doodstille nachtelij-
ke buurtstraten, dat zijn de katten die nu overal hun 
vervelende kattensporen durven achter te laten. Het enige 
waar ze niet zijn is op de Waldeck Pyrmontkade. Daar 
lopen ze niet, want dan worden ze gelijk overreden door 
iemand die even lekker hard op het gaspedaal trapt. Of ik 
dat erg vind? Tja….

RONDJE 
HOND DOOR ELS KRUIK

Corona?
Ik vind het wel geinig allemaal…
Ze zeggen dat honden een geheugen hebben voor 
slechts een maand. Niets is minder waar. Misschien voor 
het accepteren van een nieuwe baas, maar voor de rest 

FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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WERKZAAMHEDEN OP EN ROND HET PIET HEINPLEIN

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan 
het Piet Heinplein, begin volgend jaar, worden 
diverse kabels en leidingen op en rond het plein 
verlegd. Op vrijdag 28 mei starten er nieuwe 
werkzaamheden. Het Piet Heinplein en het aan  
het plein grenzende deel van de Hogewal, 
Kortenaerkade en Anna Paulownastraat zijn dan 
afgesloten voor verkeer. Ook zijn delen van de 
Elandstraat en de Mauritskade afgesloten. Woningen 
en winkels blijven bereikbaar, maar er zijn wel 
diverse omleidingsroutes met behoorlijke impact op 
onze wijk. 

De kademuren rond het Piet Heinplein en de bruggen naar 
de Elandstraat en de Anna Paulownastraat staan op houten 
palen. Door een bacterie in het water zijn de houten palen 
aangetast. De houten palen van de kademuren en de twee 
bruggen uit 1902 worden daarom vervangen. 

Tegelijk krijgt het Piet Heinplein een andere indeling. De 
overdekking van de gracht tussen de twee bruggen 
verdwijnt. Hierdoor wordt de gracht weer zichtbaar, net 
als vroeger. Daarna krijgt het plein de nieuwe inrichting 
met gracht, bankjes, bomen, nieuwe bestrating en een 
opstapplek voor (rondvaart)boten. Na ongeveer 1,5 jaar is 
het vernieuwde Piet Heinplein klaar. Deze werkzaamheden 
starten in het eerste kwartaal van 2022. 

Verleggen kabels en leidingen
Bart de Haan, de omgevingsmanager van de gemeente 
voor dit project: “Op en rond het Piet Heinplein zijn in de 
afgelopen decennia veel kabels en leidingen gelegd. In de 
Anna Paulownabrug ligt zelfs een stadsverwarmingsleiding. 
Maar er loopt ook een hoogspanningskabel die het 
centrum van de stad van stroom voorziet. Al deze kabels 
moeten verlegd en vernieuwd zijn, voordat we aan de 
kademuren en bruggen kunnen beginnen. Ook worden er 
oude leidingen weggehaald. Hier is vorig jaar zomer al 
mee gestart.

Vanaf 28 mei tot en met 10 augustus worden er werk-
zaamheden voor de hoogspanningskabel en de 
stadsverwarmingsleidingen uitgevoerd. Deze werk zaam-
heden hebben impact op de buurt, want er zijn dan delen 
van straten afgesloten.”

Eneco en Stedin nemen maatregelen om de hinder tot een 
minimum beperken. Toch kunnen omwonenden, onder-
nemers en bezoekers hinder van deze werkzaamheden 
hebben.
•  Er zijn graafwerkzaamheden op het Piet Heinplein, de 

Kortenaerkade, de Anna Paulownastraat en de Hogewal.
•  Het werkterrein en opslagterrein voor materialen is 

afgezet met bouwhekken. Delen van de stoep, het 
fietspad en de weg zijn afgesloten. 

•  (Geluids)hinder van bouwverkeer en machines op de 
plekken waar gewerkt wordt.

OVERZICHTSIMPRESSIE VAN HET PIET HEINPLEIN

•  Doorgaand verkeer richting de A12 en de N44 rijdt via de 
Vondelstraat, Elandstraat, Koningin Emmakade en Laan 
van Meerdervoort richting de Koningskade.

•  Bestemmingsverkeer voor de Tollensstraat en 
Bilderdijkstraat kan via de Elandstraat en Vondelstraat 
blijven rijden.

Vanaf 7 juni
•  Bestemmingsverkeer voor de Piet Heinstraat kan via de 

Elandstraat/2e De Riemerstraat rijden.
•  Vanaf de Hogewal kan het verkeer de wijk uit via de 

Prinsessewal of de Toussaintkade
•  Vanaf de Anna Paulownastraat naar de Mauritskade en 

Hogewal rijdt u om via de Laan van Meerdervoort en de 
Alexanderstraat.

•  Vanaf 16 juni is de Prinsessewal richting Piet Heinplein 
een doodlopende straat. De Paleistuin blijft bereikbaar 
voor bestemmingsverkeer.

Omleidingsroutes voor fietsers
De Elandstraat is tussen de kruising Zoutmanstraat/
Vondelstraat richting Paleistuin (ze zijn echt gestoord 
daar bij de gemeente) afgesloten. Fietsers kunnen die 
richting op via de Elandstraat en de Piet Heinstraat. 
Fietsen richting de Waldeck Pyrmontkade blijft mogelijk. 

Vanaf 7 juni zijn de Anna Paulownabrug en Kortnaerkade 
afgesloten voor fietsers. Omrijden kan via de zijstraten. 
Ook is de Hogewal richting Malieveld afgesloten. Fietsers 
kunnen omrijden via de Kortenaerkade. Fietsen richting 
Elandstraat blijft wel mogelijk.

Status ontwerp
Vorig jaar zijn het schetsontwerp en het voor ontwerp-
concept tijdens bewonersbijeenkomsten toegelicht. Op dit 
moment wordt het definitieve ontwerp gemaakt. 

In de bijgaande tekening is alles ingetekend zoals het 
straks wordt. Er komt bij de aanlegplek langs het water 
een bank over de hele lengte. De impressies bij dit artikel 
zijn dus nog niet helemaal af.

Meer informatie 
Op denhaag.nl/pietheinplein is uitgebreide informatie 
over de werkzaamheden en de plannen voor het Piet 
Heinplein te vinden. Ook kunt u hier de online informatie-
bijeenkomst van dinsdagavond 18 mei terugkijken. Heeft 
u vragen of zorgpunten? Omgevingsmanager Bart de Haan 
beantwoordt deze graag. U kunt hem bereiken per e-mail 
via kademuren@denhaag.nl of via telefoonnummer  
(070) 752 55 97. Houdt de website in de gaten, want er 
kan altijd iets veranderen!

•  De werkzaamheden worden zo veel mogelijk 
doordeweeks uitgevoerd, van 07:00 uur tot 17:00 uur. 
Alleen als het nodig is, wordt er buiten deze tijden 
gewerkt.

•  Omwonenden die warmteklant bij Eneco zijn krijgen een 
tijdelijke onderbreking in de levering van warmte en 
warm water. Er is geen onderbreking in de gas- en 
elektriciteitsvoorziening.

Omleidingsroutes van 31 mei tot en met 10 augustus 2021
Het werk wordt in delen uitgevoerd. De weg is rond de 
werkvakken afgesloten.Er wordt op 28 mei gestart bij de 
Elandstraat. Daarna volgen het Piet Heinplein en omgeving 
en de Mauritskade.
De Elandstraat is vanaf 31 mei afgesloten tussen de 
kruising Zoutmanstraat/Vondelstraat en 2e De Rieme-
rstraat. Vanaf 7 juni wordt er gewerkt op het Piet 
Heinplein, en aan de Anna Paulownabruggen in de 
Kortenaerkade vanaf het Piet Heinplein tot de De 
Ruijterstraat. De weg is ook hier afgesloten.
De Prinsessewal/Hogewal is vanaf 16 juni afgesloten aan 
de kant van de Koninklijke Stallen.

Het werk aan de Mauritskade start op 7 juli. 
De woningen en winkels blijven lopend bereikbaar.Voor 
fietsers en autoverkeer zijn er verschillende omleidings-
routes.

Routes autoverkeer 
Vanaf 31 mei
•  Doorgaand verkeer richting Centrum Noord rijdt via de 

Burgemeester Patijnlaan, Alexanderstraat of Zeestraat 
naar de Scheveningseweg en Carnegielaan. Vervolgens 
bij de Groot Hertoginnelaan linksaf richting Koningin 
Emmakade.

Piet Heinplein

kademuren@denhaag.nl


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>

oproepen: Vrijwilligers gezocht.  
Zoekt u vrijwilligerswerk bel 06 5123 7379  
of e-mail met opbouwwerkster Marloes 
Kirsten m.kirsten@zebrawelzijn.nl

Muzikanten gevraagd.  
Muzikanten die het leuk vinden om in de 
Heldenhoek muziek te maken kunnen zich 
aanmelden bij het beheer van de Heldenhoek: 
070-205 2279

Schoonmaakactie “een 
uurtje voor een schoner 
buurtje” eind maart was 
groot succes.
15 kinderen rondom het Haags Hopje van het Jenny 
Plantsoen hebben geholpen het zwerfafval op te 
ruimen. De kinderen kregen een Zwerfafval 
Bingokaart en een knijper. Zo konden ze op de kaart 
invullen wat ze op straat vonden. Bent u zelf ook 
enthousiast over het opruimen in uw straat dan kunt 
u een knijper lenen bij BBOZ in de Roggeveenstraat 
177. Telefoon 070 3615990.

Algemene kleine activiteiten.
De Heldenhoek is gesloten voor open inloopactiviteiten. Voor de kwetsbare mensen zijn er 
kleine sociale activiteiten. Op maandag tussen 15:00 en 16:00 uur is er live pianomuziek te 
horen. Op dinsdagochtend is er de handwerkclub. Koffie drinken kan op donderdag en 
vrijdag van 10:00 - 12:00 uur. Piano luisteren van 14:00 - 15:00 uur. De coronamaatregels 
moeten nog in acht genomen worden. We kijken reikhalzend uit naar de versoepelingen 
van deze maatregelen. In de toekomst worden de activiteiten zeker uitgebreid. Alle 
hedendaagse activiteiten zijn nu voor maximaal 10 personen.

Scootmobiel pool in 
de Heldenhoek
We zijn bezig om een scootmobiel in de 
Heldenhoek te plaatsen. Bent u (tijdelijk) 
wat minder goed ter been? Is het 
winkelcentrum, uw sociale activiteit of 
favoriete eetgelegenheid daarom net te 
ver weg? Dan biedt de gratis scootmobiel 
misschien uitkomst. Voor verdere 
informatie over hoe, wat of wanneer kunt 
u terecht bij de balie van de Heldenhoek.

Burenhulpbord
U kunt bij de Heldenhoek een aanvraag doen voor burenhulp. 
Aan de ene kant kunt u een vraag deponeren voor hulp, aan 
de andere kant zoeken we mensen die iets voor de buren 
kunnen betekenen. Bijvoorbeeld: tuintje bijwerken, lampje 
ophangen, verplaatsen van meubelen. Info is bij de 
burenhulpcentrale te krijgen via telefoon: 070-205 3333

Leuk buurtinitiatief
Een buurtbewoonster van de Tivolistraat legt al jaren wat speelgoed klaar voor 
kinderen om te spelen op het plantsoentje aldaar. Wij vinden dit een goed 
initiatief. Heeft u ook een idee en daar hulp bij nodig voor de uitvoering, neem 
dan contact op met Marloes.
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Parkeerstrategie
Parkeren is in onze wijk een heikel onderwerp. Er zijn gewoon te weinig parkeerplaatsen. 
Door de nieuwe tram verdwijnen er ook nog meer dan 100 en die worden volgens wethouder 
van Asten zogenaamd gecompenseerd door 135 plekken in parkeergarage De Zeeheld, 
zij het tegen een bijna 8 keer zo hoog tarief. Bewoners van het ZeeheldenKwartier zijn 
furieus over deze nep-compensatie. Ook verdwenen er op het Prins Hendrikplein zomaar 
30 parkeerplaatsen voor bewoners.

Nu wil wethouder van Asten een nieuwe parkeerstrategie. Onlangs presenteerde hij 
deze aan enkele bewonersorganisaties in de stad. De meeste bewoners snappen dat 
als er te weinig plekken zijn, je eerst moet beginnen met het duurder maken van de 2e 
vergunningen. Ook vroegen bewoners om het daadwerkelijk handhaven van de POET-
regel: Parkeren Op Eigen Terrein. Die verplichting geldt o.a. voor de appartementen in de 
Kortenaer. Toch kregen sommige bewoners daar een straatparkeervergunning. 

In steden als Rotterdam en Amsterdam bevordert de gemeente juist het parkeren in 
garages. Dat is goed voor de leefbaarheid: minder blik op straat. Meer ruimte voor groen, 
parkeervakterrassen etc. Uw ZeeheldenNieuws houdt u op de hoogte.

Bewoners van het ZeeheldenKwartier kunnen ook helpen door nep-inritten bij ons te 
melden. Dan staat er op straat een paaltje voor de oude inrit van nu een extra woonkamer… 
Zonde van de parkeerplek. Maak een foto en mail ons op info@ZeeheldenNieuws.nl

Teleurstelling over flitspaal 
Waldeck Pyrmontkade 
Omwonenden van de Waldeck Pyrmontkade zijn "erg teleurgesteld" over de gekozen 
plek voor de flitspaal. Volgens hen moet de flitspaal bij de kruising met de Prins 
Hendrikstraat worden geplaatst omdat dat de gevaarlijkste plek is.

Joep Kievits is een van hen en schreef vorig jaar namens omwonenden een brandbrief aan 
de gemeente over de verkeersoverlast. Hij heeft ook nu bij verschillende medebewoners 
de reacties gepeild. "Vanzelfsprekend zijn we blij dat er eindelijk aandacht is voor de 
problematiek en dat wethouder Van Asten en het OM zich hard hebben gemaakt voor 
een flitspaal. Veel buurtbewoners zijn echter toch erg teleurgesteld over de plek waar de 
flitspaal komt. Er is behoorlijk veel onbegrip over de onlogische plek." 

Het Openbaar Ministerie (OM), dat over de flitspalen gaat, heeft besloten dat er een 
snelheidscamera komt op de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade ter hoogte 
van het Sweelinckplein. Volgens het OM is dat de meest aangewezen plek omdat het 
een relatief lang stuk is zonder verkeerslichten en er geen apart fietspad is. Dat maakt 
dat de risico's daar groot zouden zijn als auto's daar (te) hard rijden. Bewoners van het 
ZeeheldenKwartier verwachten dat dit weinig effect heeft op de overlast op hun deel van 
de kades. "Wij zijn blij voor de mensen die aan het Sweelinckplein wonen, maar bij ons 
voor de deur zal er niets aan de situatie veranderen."

Eerste stap
Filip Zoeteweij van actiegroep 'Stop de Racebaan' beaamt dat. "Een paal op één plek 
levert alleen daar wat op. We zijn blij dat de camera er komt, maar we zien dit als een 
eerste stap. We gaan de komende tijd met de gemeente in gesprek, want we willen graag 
een camera die op verschillende plekken kan staan. Dan weet de automobilist niet waar 
hij geflitst kan worden en zal op de hele straat zijn rijgedrag moeten aanpassen." Ook 
pleit Zoeteweij voor meer handhavingsacties. "We hebben tegen de politie en Van Asten 
gezegd: blijf handhaven. Hou onaangekondigd controles." Actiegroep Stop de Racebaan 
voert al tweeënhalf jaar actie tegen de verkeersoverlast. De actiegroep wil ook dat er 
meer tegen het lawaai wordt ondernomen. "In Rotterdam meten ze met flitscamera's 
ook het geluid. Dat zouden wij ook graag willen." Bij te hard motorlawaai kan dan ook 
automatisch een boete worden uitgedeeld. 

Volgens bewoners van de kades in het ZeeheldenKwartier is vooral het kruispunt met 
de Prins Hendrikstraat zeer gevaarlijk. Zowel Zoeteweij als Kievits benadrukken dat. "Bij 
het kruispunt met de Prins Hendrikstraat is er sprake van een tweestrooksweg aan beide 
zijden van de trambaan. Juist omdat het een tweestrooksweg is, nodigt dat uit om elkaar 
in te halen." Daarbij wordt te hard gereden en worden rode stoplichten genegeerd, terwijl 
het kruispunt veel door gezinnen en kinderen gebruikt wordt om over te steken naar of 
van het Koningsplein. De enige oplossing voor deze situatie is volgens de omwonenden 
dat er een flitscamera bij het kruispunt komt. Kievits vraagt het Openbaar Ministerie 
en de wethouder daarom om nog eens goed naar de situatie te kijken. "Er is maar één 
logische plek voor deze vaste flitspaal en dat is het kruispunt Waldeck Pyrmontkade en 
de Prins Hendrikstraat.

Banken op het Prins 
Hendrikplein
De banken op het Prins Hendrikplein staan inmiddels een tikje verloren in de ruimte. Enkele 
staan op het gras, waar ze volgens de gemeente niet thuishoren en een staat zelfs zover 
op het gras dat je er aan een kant alleen op kunt zitten met je voeten in de rozenstruiken. 
Een horeca-ondernemer wil samen met de BIZZ een nieuw inrichtingsvoorstel doen aan 
de gemeente, zodat de bankjes weer een vaste plek krijgen.2e de Riemerstraat

Op 12 juni bestaat het woonerf 2e De Riemerstraat 45 jaar. Al jaren vegen de bewoners 
elke maand de straat en drinken ze gezamenlijk koffie. Ook is er een lief- en leedpot voor 
buren die het nodig hebben. Hulde namens het ZeeheldenNieuws.

FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER



13

ZEEHELDENNIEUWS

 NIEUWSFLITSEN 

niet door rood!
Onze buurtbewoner en Zeeheld Ronald Both is bij velen 
in de buurt een bekend figuur. Hij helpt ondernemers 
met klusjes en heeft altijd een grapje of een praatje 
klaar staan, maar onlangs was hij zeer ontdaan. 
“Er rijden heel veel mensen door het rode stoplicht! 
Hoe gevaarlijk is dat?” We hebben toen samen een 
blikvanger gemaakt om de mensen weer alert te 
maken! Ronald was supertrots en kreeg veel positieve 
reacties! 

Kim Kreffer

Dankjewel gemeente
Donderdag 29 april stond er plotseling en enorme bak met aarde en heel veel mooie 
plantjes voor de deur in de Hugo de Grootstraat. Voor onze straattuintjes. 

Dankjewel Gemeente!!!

Opgeknapte speeltuin 
Crispijnstraat geopend
Met een flinke ruk aan het doek opende wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) op 
30 maart het nieuwe speeltuintje in de Crispijnstraat. Onder het doek kwam een van 
de nieuwe bankjes in de speeltuin vandaan.

Het speeltuintje was hard aan een opknapbeurt toe. Zomers was het een hitte-eiland door 
alle tegels en achterin stond hoog groen waarachter wel eens daklozen bivakkeerden. 
Voor initiatiefneemster Nienke Streng was dat twee jaar geleden reden genoeg om in 
actie te komen. "Ik was in verwachting van mijn tweede kindje en dacht: dat speeltuintje 
kan ik mooi tijdens mijn zwangerschapsverlof eens aanpakken." 

Daarmee gaf ze de eerste zet aan een karwei dat uiteindelijk twee jaar zou duren. Nienke 
besprak haar ideeën met omwonenden waarvan iemand een tuinarchitect kende. De 
tuinarchitect had er wel oren naar en met subsidie van Fonds 1818 werd een heus ontwerp 
gemaakt voor een nieuwe speeltuin. Een deel van de tegels eruit, meer groen erin, maar 
ook nog genoeg ruimte om te spelen. 

Enthousiast
De gemeente reageerde enthousiast op het plan en betaalde voor de opknapbeurt. Er 
kwamen nieuwe planten, nieuwe bankjes en enkele nieuwe speeltoestellen. De oude 
speeltoestellen die bleven, kregen een fris laagje verf.

Zowel de kinderen, hun ouders als de wethouder zijn zeer enthousiast over het eindresultaat. 
In de openingstoespraak bedankte wethouder Van Alphen de initiatiefnemers voor hun 
inzet, en vroeg hen ook in de toekomst op de speeltuin te letten. "Het opknappen van 
een speeltuin is één ding, maar daarna moet het wel onderhouden blijven. Het is van ons 
allemaal, dus zorg er goed voor!" 

Fontein op het Prins 
Hendrikplein weer in bedrijf
De fontein op het Prins Hendrikplein is weer in bedrijf. Een metselaar heeft de binnenste 
rand weer aan elkaar gemetseld en een fonteinenschoonmaakbedrijf heeft fontein en 
waterreservoir schoongemaakt en van schoon, helder water voorzien. Alles werkt weer 
voortreffelijk en de kindertjes kunnen op de warme dagen, die deze zomer zeker weer 
zullen komen, afkoelen in de fontein.  

politie: project cybercrime
Ben jij ooit opgelicht via het internet of erin geluisd, of ken je mensen die hiervan de 
dupe zijn geweest?... Dan komt uw ZeeheldenNieuws, in samenwerking met de politie, 
de komende tijd met artikelen over deze strafbare feiten. De komende tijd zal er in de 
edities artikelen komen over online oplichting. Twee politiemedewerkers zijn een project 
gestart om mensen te adviseren en te waarschuwen. Door dit project hopen zij dat u 
alerter wordt en meer bewust van online oplichting.

FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER / REINOUT BARTH
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HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

•  Dubbel bovenhuis (79 m2)
•  2 slaapkamers
•  Eigen grond en heerlijk terras 

met middag-avondzon
•  Lichte woonkamer met uitzicht 

op deze gezellige straat in hartje 
Zeeheldenkwartier

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

PRINS HENDRIKSTRAAT 163, 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

Verkoop
Aankoop
Verhuur
Taxaties
Beheer

 



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

Betrokken, behulpzaam, regelend. 
Formeel waar dat nodig is, ontspannen 
als dat kan. Dat kunt u verwachten 
als u mij vraagt het afscheid van een 
overleden dierbare te begeleiden.

 erik c. cox | egardsuitvaart.nl
06 19538402 | toussaintkade 19

Wat biedt Jij & Ik Zorg?
• Een vertrouwd gezicht
• Multiculturele zorg
• Zorg met kwaliteit 
•  Verpleging, persoonlijke verzorging 

en/of ondersteuning in het huishouden
• Professionele ondersteuners
• U blijft in uw eigen vertrouwde omgeving

Wij horen en zien u graag.
Natascha Broeshart en het jij & Ik Zorg team

Jij & Ik Zorg staat voor u klaar 
zodat uw klokje blijft tikken waar het thuis hoort!

ADVERTEREN
in deze krant?
Stuur een bericht naar: 
info@ZeeheldenNieuws.nl

Verse helden

We hebben verse helden nodig

die het voortouw nemen

die koersen en ontdekken

wat we nog niet kunnen zien

wat we zouden moeten zien

die verkennen

wat we nog niet kennen

wat we willen kennen

die overstag durven gaan

die opnieuw verkennen

die alle zeilen bijzetten

en opnieuw verkennen

tot we veilig in de haven zijn

We hebben nieuwe helden nodig

sabels 

karabijnen

en kanonnen

zijn daarbij

volslagen overbodig

© Alexanderen.nl



Amberly TEKST ELS KRUIK FOTO DEBBIE

Vertel eens iets over jezelf?
Mijn naam is Amberly. Ik ben 11 jaar oud 
en woon met mijn moeder Debbie, mijn 
oudere zus Angelina en poes Syrain in de 
Zorgvlietstraat. Wij wonen op de begane 
grond en hebben sinds kort een geveltuin-
tje met kruiden voor de deur. Ik zit in groep 
7 van de Algemene Hindoeschool, vlakbij 
De Verademing. Daar lopen we iedere dag 
in 15 minuutjes naar toe. 

Hoe vind je de school?
Leuk! Ik heb een lieve juf, Kavita, en veel 
vriendinnen waar ik mee buiten speel. We 
blijven allemaal over, veel kinderen komen 
met de schoolbus.We werken in groepjes, 
maar ook zelfstandig. Ik ben supergoed in 
rekenen. Voor mijn citotoets heb ik bij-
voorbeeld een 10+ gehad. Misschien 
wordt het advies later VWO of Havo…Wie 
weet! Wat ik ook leuk vind is dat we bij-
zondere culturele feestdagen vieren: het 
Holifeest in maart en het Lichtjesfeest, 

Divali, in november. En in groep 7 krijgen 
we les in tuinieren en fietslessen op De 
Verademing.

Wat doet jullie school in verband met 
corona?
We doen veel digitaal met chroomboek, 
ook thuis. Alle lessen die je anders met 
elkaar in het leescafé deed of met tijd-
schriften in de klas, moeten nu op een 
bepaalde tijd worden gedaan. Een soort 
tijdslot dus per klas.Wat ik hele leuke boe-
ken vind, zijn de leesboeken van Geroni-
mo Stilton met bijvoorbeeld De schat van 
de spookpiraat!

En wat zijn je hobbies Amberly?
Dansen, creativiteit en paardrijden. Het 
dansen is bij We Love To Dance op de 
Escamplaan. Wel een beetje uit de buurt, 
maar we krijgen nu, door corona, de dan-
sles buiten. De kunstles van Art-S-Cool is 
nu ook online, via Zoom. We maken bloe-

menschilderijtjes of andere dingen uit de 
natuur of we kleien beeldjes. Dat vind ik 
ook fijn!

En het paardrijden is bij Manege Berestein. 
Ik mag voorop op Nando, een heel lief 
paard. Ik ben pas begonnen en daardoor is 
het ook wel een beetje spannend, maar 
wel het leukst!

Speel je nog veel op het buurtplein, 
het Jenny Plantsoen?
Vroeger speelde ik veel met kinderen uit 
de buurt: tikkertje, verstoppertje, of we 
gingen fietsen of spullen lenen bij een lie-
ve Marokkaanse pleinmeester. Soms werd 
er iets georganiseerd door Zebra: een 
springkussenfestival, of in de winter 
schaatsen lenen voor de winterijsbaan die 
ze hadden gemaakt. Nu ga ik niet meer 
zoveel vanwege die jongensgroepen, die 
zijn niet altijd leuk…

We gaan met mijn moeder wel vaak wan-
delen in de buurt: naar de Paleistuin en de 
Grote Kerk of langs de Vijverberg richting 
het Lange Voorhout.

Wat zou je willen voor de buurt?
1. Ik heb voor de school en de Gemeente 
Den Haag een bord ontworpen: een  
Kinder voorrangsbord. Om veiliger te 
fietsen. De prijs voor het beste ontwerp 
wordt gegeven door de Fietsburgermeester.
2. De VPRO vraagt ideeën om je buurt  
leuker te maken: ik wil een Lieve- 
Dingen-Bord maken in vrolijke pastel-
kleuren voor in de buurt.

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

DE

SCHATKIST

16

Kinderen uit groep 6 van de  
Max Velthuijsschool hebben de 

schatkist gevuld met ideeën voor nieuwe 
bouwwerken in het Zeeheldenkwart ier:

Ik wil een aquarium bouwen want vissen zijn zo mooi! Iedereen  
moet wel €1 betalen. Een goede plek voor het aquarium is bij de  
Da Costastraat. F.T., 9 jaar

Ik wil graag een skatepark met dieren en een zwempark, het zwembad 
zit vol met wolken en wolkendieren. Dit gebouw is voor iedereen, zo kan 
iedereen leren skaten, zwemmen en voor een dier zorgen. Je kunt er 
gratis skateboarden en skeeleren. Zayeanna, 9 jaar 

Ik wil een speelgoedwinkel en een hotel in een gebouw met overal 
glitter, confetti en roze slingers. In het zwembad zit roze water.
Aya, 9 jaar 

Ik wil een bubbelbad met een dak voor als het gaat regenen. Er komt 
ook zeep in het bad zodat er heel veel bubbels komen. Er zitten ook 
discolampen in, dan worden de kinderen blij. Het komt achter het 
Bonbonplein te staan. Tip: neem extra kleren mee, want je wordt nat. 
Emy, 8 jaar

REDACTIE KIZZY WEBER


