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Lafenis en verkwikking in de Bosjes: De Vosmaerbron

Al snel na voltooiing van de nieuwe 
aanleg van de Scheveningse Bosjes, 
waarmee in 1860 was begonnen, werd 
in 1882 het eerste monument ge-
plaatst: een marmeren zitbank ter ere 
van de ‘stille wethouder van het groen’ 
Henri VerHuell. Kort daarna werd op 
enige meters afstand de Cremerbank 
geplaatst. Beide banken keken uit over 
de Waterpartij. In 1890 werd een derde 
monument opgericht: een drinkbron. 

Toen op 12 juni 1888 in het Zwitserse Mon-
treux Mr. Carel Vosmaer overleed richtte 
een dertigtal vrienden een comité op. Vos-
maer genoot bekendheid door zijn letter-
kundige en kunsthistorische publicaties en 
gedichten, maar was niet minder vermaard 
om zijn vertaling van de Ilias en de Odyssee 
van Homerus. Hij kon zich na afronding van 
zijn ambtelijke carrière, met als laatste func-
tie substituut-griffier van de Hoge Raad, in 
1873 ten volle wijden aan zijn liefde voor 
en studie van kunst, klassieken en letteren. 

Mr. Carel VosMaer (1826-1888)

Zo was hij tot aan zijn overlijden redacteur 
van De Nederlandse Spectator, een Neder-
lands litterair tijdschrift, dat vanaf 1856 
verscheen. Toen in 1888 zijn gezondheid te 
wensen overliet reisde Vosmaer voor herstel 
naar Zwitserland. Vosmaer wandelde graag 
in de Bosjes langs het intrigerende patroon 
van bochtige paden. Al flanerend gingen 
zijn gedachten terug naar de keren dat hij in 
Rome langs de paden van de Villa Borghese 
wandelde, op de hoogten van Fiesole, bij de 
watervallen van Tivoli of onder het loofdak 
van Capri. En het lukte hem daar immer 
zich bij fonteinen en drinkbronnen met een 
dronk te laven en verkwikken. Zo’n bron 
miste Vosmaer in de Scheveningse Bosjes.
Dr. M.F.A.G. Campbell, bibliothecaris van de 
Koninklijke Bibliotheek, en P.A.M. Boele van 
Hensbroek, boekhandelaar van beroep, wa-
ren voorzitter en secretaris van een comité 
waarin bekende Nederlandse letterkundi-
gen en kunstenaars zich verenigd hadden. 
Laat ik volstaan met de schilders Johannes 
Bosboom en Jozef Israëls, de letterkundigen 
Arnold Ising en Dr. W.P.C. Knuttel, tevens 

onderbibliothecaris van de Koninklijke Bi-
bliotheek, en bankier D.F. Scheurleer te 
noemen. Er was een circulaire verspreid, 
waarop 200 reacties waren gekomen, zo-
wel uit Nederland als daarbuiten. Ook had 
het comité al fondsen verzameld waaruit 
het monument bekostigd kon worden. 
Namens het comité richtten Campbell en 
Boele van Hensbroek zich op 25 april 1889 
tot Burgemeester en Wethouders van ‘s-
Gravenhage met het verzoek tot het stich-
ten van een liefst monumentale drinkbron 
ter herinnering aan Mr. Carel Vosmaer. Bij 
het verzoek was een schetstekening van het 
monument van de hand van kunstschilder 
Laurens Alma Tadema gevoegd, evenals 
een kaartje waarop de plaats aangegeven 
was voor een drinkbron. Er was al een mo-
del op schaal aanwezig, dat op afroep ge-
toond kon worden. Aan de hand van het 
ontwerp van Alma Tadema werd een borst-
beeld gemodelleerd door J.Ph. Koelman. 
Het werd in marmer gebeiteld door A. van 
Roon en het bouwkundig gedeelte was in 

Kunstschilder Rudolf Bremmer was regelmatig in de Bosjes te vinden. In januari 1941 legde hij een winters tafereel 
vast. Uiterst rechts staat de Vosmaerbron, verpakt in houten winterjas.
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Vervolg van pagina 1Lafenis en verkwikking in de Bosjes: De Vosmaerbron

Op 26 augustus 1890 werd de Vosmaerbron onthuld

handen van J.F. Metzelaar. Zij allen hadden 
kosteloos hun aandeel aan de bron gele-
verd. Het comité stelde voor de bron in de 
zomermaanden te laten functioneren, van 
1 juni tot en met eind september. Voor de 
wintermaanden werd een houten omkle-
ding beschikbaar gesteld. Na aanvankelijke 
afwijzing door Burgemeester en Wethou-
ders op 25 juni 1889 ondernam het comité 
op 9 januari 1890 een nieuwe, succesvolle 
poging. Op 11 maart 1890 stemde de Ge-
meenteraad in met plaatsing van een ge-
denkteken van de volgende omschrijving:
’Een wit marmeren dorische zuil, waarvan 
de schacht gecaneleerd is. De zuil is gedekt 
door een kapiteel met de woorden: Rem-
brandt - Homeros - Amazone - Nanno, op 
drie zijden van den abacus. De echinus is 
glad gelaten, terwijl zich aan den hals van 
de zuil een kleine ornamentatie naar antiek 
model bevindt. Op het kapiteel prijkt het 
meer dan levensgroote borstbeeld van Vos-
maer, geboetseerd door J.Ph. Koelman, in 
carrarisch marmer gebeiteld door de beeld-
houwer A. van Roon. Tegen de schacht aan 
de voorzijde is een hol naar voren komend 
en in een palmet uitlopend ornament ge-
plaatst, waarin de waterleiding is aange-
bracht. De straal stroomt door een antiek 
bronzen maske in een bronzen vaas, waar-
voor die van de zilvervondst van Hildesheim 
in het Antiquarium te Berlijn bewaard, als 
model diende. Aan de vaas zijn een paar 
bronzen drinknappen door kettinkjes be-
vestigd. Het geheel rust op een voetstuk 
van hetzelfde marmer, waaronder twee tre-
den van graniet. Het monument heeft een 
hoogte van omstreeks drie meter.’
Nadat het comité op 28 maart 1890 in 
kennis gesteld werd van het besluit kon de 
plaatsing van de Vosmaerbron voorbereid 
worden. Vanaf de hoofdwaterleidingbuis 
van de Duinwaterleiding in de Scheve-
ningseweg werd een aanvoerbuis naar de 
bron aangelegd. Veel overleg eiste het af-
stellen van een doorlopende waterstraal. 
Wel moest er tweemaal per dag een perso-
neelslid van de Kwekerij van de Witte Brug 
komen om de kraan in en buiten werking 
te stellen. De kosten van duinwater wer-
den begroot op 15 gulden per seizoen. Alle 
voorbereidingen verliepen in goed overleg. 
Om praktische redenen - het paste beter 
in de route van het personeelslid van de 
Kwekerij om niet door het gehele bos te lo-
pen om de kraan van de bron in en buiten 
werking te stellen - besloot de gemeente 
op 1 augustus 1890 de bron niet op de 
door het comité gewenste plaats, maar een 
aantal meters dichter bij de Kerkhoflaan te 
plaatsen, bij de Tweede Kinderspeelplaats. 

Hetgeen de verslaggever van de Haagsche 
Courant aan het slot van zijn bericht waarin 
hij de plaatsing van de bron op 1 augustus 
1890 aankondigde de opmerking ontlokte, 
‘dat de Vosmaerbron onder voortdurend 
wakend oog zal zijn van de politiedienaar, 
die daar de functie van opperkindermeid 
vervult’.

De onthulling van het moment vond plaats 
op 26 augustus 1890, in aanwezigheid van 
mevrouw Vosmaer, haar dochter en vier 
zoons, en een groot aantal genodigden. 
Professor Dr. A.G. van Hamel, die de in 
april 1890 overleden Campbell had opge-
volgd, sprak de genodigden in bloemrijk 
proza toe. Op 2 september 1890 volgde de 
overdracht van de Vosmaerbron aan de ge-
meente Den Haag.

Al snel bleek dat de bron kwetsbaarder 
was dan men verwacht had. De bronzen 
drinknappen moesten na beschadiging al 
vrij snel na de plaatsing vervangen worden. 
En ook de bronzen vaas moest wel eens 
vervangen worden. Ook vernielzucht eiste 
zijn tol. In juni 1898 werd de neus van het 
borstbeeld beschadigd, in augustus 1900 
werden de bustes van zowel Vosmaer als 
van het in 1897 bij de ingang van de VerHuell-
weg geplaatste borstbeeld van Huygens 
van hun voetstuk geworpen. Tijdens een 
periode van metaalnood in de Eerste We-
reldoorlog werd in oktober 1917 de bron-
zen vaas ontvreemd en vervangen door 
een vaas van goedkoper makelij. De schade 
leek omvangrijker in juli 1920, als men mag 
afgaan op de in de Haagsche Courant op-
genomen suggestie van een lezer dat men 
er beter aan zou doen het borstbeeld niet 
opnieuw in marmer te laten ‘kappen’, maar 
het in brons te laten gieten, en met een 
stang te bevestigen op het voetstuk. Dat 
zou goedkoper, sterker en meer bestand 
tegen een schennende hand zijn.

Voor de aanleg van de Atlantikwall werden 
de Bosjes vrijwel geheel gekapt. De feitelijke 
linie liep vanaf de Scheveningseweg tot aan 
de Waterpartij en door de Waterpartij en 
de sprank bij de huidige Cremerbrug naar 
het kanaal. Voor de tankgracht moest een 
strook schootsveld van 200 tot 500 meter 
worden vrijgemaakt. In het vrijkomende 
terrein werden landmijnen gelegd. Alle vier 
de monumenten werden in 1943 verwij-
derd. Zij konden op de Gemeentewerf het 
einde van de oorlog afwachten.

onthulling: 26 augustus 1890

VandalisMe 

Bezetting en atlantikwall

wederopBouw

Door de sterk veranderde omstandigheden 
in de Bosjes gingen er jaren overheen voor-
dat er sprake was van herplaatsing, al was 
het niet wel mogelijk op de oorspronkelijke 
plek. Huygens was de eerste die terugge-
plaatst werd, op de hoek van de Kerkhof-
laan en de Scheveningseweg. De VerHuell- 
en Cremerbanken mochten dat genoegen 
pas in 1956 smaken. Voor de Vosmaerbron 
pakte het anders uit. Op 5 november 1949 
ontvingen Burgemeester en Wethouders 
een kostenraming van ƒ 5250 voor scha-
deherstel aan de Vosmaerbron. Bomscher-
ven en vernieling hadden maar weinig van 
het monument overgelaten. Herstel van 
beeldhouwwerk, bronswerk en steenhou-
werwerk en een nieuwe bronzen vaas en 
spuwer waren nodig, evenals een nieuwe 
aansluiting op de waterleiding. In januari 
1950 was duidelijk dat er van de kant van 
het Ministerie van Financiën niet op vergoe-
ding voor herstel gerekend kon worden. De 
beslissing de Vosmaerbron niet meer terug 
te plaatsen viel in oktober 1950. In 1953 
viel definitief het doek, toen de gemeente 
de claim tot herstel van oorlogsschade bij 
het ministerie definitief introk. Het was een 
triest eind van een nobel initiatief. Maar 
geheel zonder ‘frisse dronk’ behoeft een 
wandelaar niet door de Bosjes. Op een paar 
meter afstand is er nog een ouderwetse 
watervoorziening. 

Anneke Landheer-Roelants

Bronnen: 

HGA, Gemeenteraad, Agendastukken 1889 en 1890.

HGA, Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en 

Stadsontwikkeling (SOWO), nr. 942.

De Nederlandse Spectator nr 35 (1890).

Historische gegevens betreffende monumenten in 

de gemeente ’s-Gravenhage, z.j. 
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Residence Chateau en het oude CPB-gebouw

Zusterpanden vanaf de Kanaalweg

Villa Olanda Overtuin Villa Olanda

Het particuliere verpleeghuis ‘Resi-
dence Chateau’ aan de Kanaalweg 3 
heeft een nieuwe locatiemanager en 
het CPB-gebouw (Centraal Planbureau) 
aan de Van Stolkweg is ontruimd en zal 
worden verbouwd. Reden om in de his-
torie van deze twee zusterpanden te 
duiken. De meeste informatie is ont-
leend aan het boek ‘Romantisch buiten 
wonen in de stad’ over het Van Stolk-
park van Anneke Landheer-Roelants. 
Onze hartelijke dank aan Anneke.

De locatie waar nu ‘Residence Chateau’ en 
het voormalige CPB-gebouw staan, was 
tot 1928 onbebouwd, hoewel het ‘Van 
Stolkpark’ aan het eind van de 19e eeuw 
allengs werd bebouwd. Toen dat stuk nog 
nauwelijks bebouwd was, in 1867, kocht de 
Rotterdamse reder Edmund van Hoboken 
de tuin die behoorde bij de villa ‘Bosch en 
Duin’ aan Kanaalweg 1 – een tuin met on-
geveer de oppervlakte van een voetbalveld. 
Hij was getrouwd met Jacoba van Stolk, de 
zesde dochter van de projectontwikkelaar 
Thomas van Stolk. Edmund was toen nog 
maar kort eigenaar van de grond waarop la-
ter ‘Villa Olanda’ zou verrijzen, een palazzo 
in eclectische stijl (verschillende neostijlen). 
In de villa huist nu, aan Van Stolkweg 23, de 
‘Taipei Representative Office’, de vertegen-
woordiging van Taiwan in ons land. 
De tuin die lag tussen de - latere - Van 
Stolkweg en de Kanaalweg werd door de 
Van Hobokens gebruikt als ‘overtuin’. Hun 
zoon Abraham was een verwoed paarden-
liefhebber en voor hem werd de tuin inge-
richt als springtuin. Eind 19e eeuw gingen 
de nieuwe bewoners van ‘Villa Olanda’, 
het echtpaar Randebrock-Schöverling, de 
springtuin veranderen in een waar lustoord. 
Naar het ontwerp van de landschapsarchi-
tect Hendrik Copijn verrijst een park met ro-
zen tussen symmetrische schelpenpaden en 
met clematis begroeide bogen. In de loop 
der tijd komen daar een tuinmanswoning, 

plantenkassen en trekbakken, een schuur 
en een prieel bij. Hun erfgenaam Johanna 
Ida van Limburg Stirum-van Randebrock, in-
middels woonachtig in Noordwijk, verkoopt 
de overtuin met opstallen in 1925.
De koper Gerrit Jacobus van Vliet krijgt 
in 1927 een bouwvergunning voor twee 
luxueuze woonhotels. In het interbellum 
was een woonhotel een typisch Haags fe-
nomeen. Woonhotels werden gebouwd 
voor de gegoede burgerij, waaronder oud-
Indiëgangers. Zij bevatten algemene voor-
zieningen voor de was, een restaurant en 
logeerfaciliteiten, en hadden vaak een por-
tier. Bekende architecten van Haagse woon-
hotels in de Nieuwe Haagse School waren 
Co Brandes, Jan Duiker, Jan Wils en Willem 
Verschoor. Laatstgenoemde was de archi-
tect van de twee woonhotels Kanaalweg 3 
en Van Stolkweg 14, die qua architectuur 
een ensemble vormen. De appartementen 
in het complex werden verhuurd. In de 
oorlog echter zijn de twee gebouwen ge-
vorderd door de Duitsers en na de oorlog 
door de Nederlandse overheid, telkens voor 
gebruik als kantoor. Na de oorlog is Van 
Stolkweg 14 vele decennia in gebruik bij het 
CPB en dat blijft zo tot 2016. Kanaalweg 3 
blijft ook in gebruik als kantoor (de num-
mers 3a-3q), met uitzondering van de acht 
appartementen aan de linkerkant van het 
gebouw (nu de nummers 3r-3y), die weer 
als woning worden verhuurd. Op 4 januari 

1989 heeft de eigenaar van Kanaalweg 3 
en Van Stolkweg 14, NV Flatmaatschappij 
Van Stolkweg, het gebouw aan de Kanaal-
weg verkocht aan Beleggings- en Exploita-
tiemaatschappij Assendijk BV te Rotterdam 
en NV Habo v/h Haagsche Bouwmaat-
schappij, ieder voor de helft. Later is Habo 
de enige eigenaar van het gebouw. Na een 
verbouwing in 1991 wordt Kanaalweg 3 
verhuurd aan de Nederlandse Hartstichting. 
Dat duurt tot 2006, wanneer het gebouw 
inwendig geschikt wordt gemaakt voor ge-
bruik als verpleeghuis. ‘Residence Chateau’ 
is sindsdien een particulier kleinschalig ver-
pleeghuis met weer een andere eigenaar. 
Over het verpleeghuis gaat het artikel ‘Een 
nieuwe locatiemanager in Residence Cha-
teau’ elders in dit blad. Het gebouw aan de 
Van Stolkweg is in 2016 door de toenmalige 
eigenares verkocht. Inmiddels zijn opeen-
volgende bouwaanvragen ingediend door 
de projectontwikkelaar Koningstate BV, een 
kleindochter van Garden-End Building BV te 
Den Haag die in Nederland nog 94 andere 
ondernemingen heeft geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel. Er is een vergun-
ning gevraagd om in het gebouw 40 à 50 
(huur)-appartementen te maken met bij-
behorende parkeerplaatsen, alsmede een 
extra verdieping voor drie appartementen. 
Zie het artikel ‘Bouwen & Breken’ in deze 
Koerier.

Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel
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Vanaf 1982 heeft Caroline zich als vrijwilliger 
op de volgende drie gebieden onderschei-
den: academisch/ontwikkelingssamenwer-
king, schoolbestuur, en wijkvereniging en 
natuurbescherming.
Caroline vertoefde vele jaren in het buiten-
land vanwege de wisselende diplomatieke 
posten van haar man Ian. Daardoor was zij 
hoofdzakelijk als vrijwilliger werkzaam. Met 
grote energie stortte zij zich op de moge-
lijkheden die er ter plaatse voor haar waren. 
Dat was in de buitenlandse jaren met name 
academisch werk en schoolbestuur. Terug 
in Den Haag werd het verenigingswerk: het 
behartigen van de belangen van de wijk en 
de natuur.

In de jaren ’80 van de twintigste eeuw 
maakte Caroline zich in Khartoem (Soedan) 
verdienstelijk in een project gericht op de 
opbouw en training van Soedanese beleids-
makers. Geheel onbezoldigd, maar wel vele 
uren per week, wijdde Caroline zich aan 
de totstandkoming van een opleidingsmo-
dule op het gebied van milieu en ontwik-
keling (‘Environment and Development’) op 
postacademisch niveau. In dat onderwerp 
gaf zij ook onderwijs als universitair docent. 
Het project werd in het kader van de Ne-
derlands-Soedanese ontwikkelingssamen-
werking in samenwerking met het Institute 
of Social Studies te Den Haag uitgevoerd.

In Bonn zette Caroline de nieuwe Interna-
tional School of Bonn op (1995-1998). Ver-
volgens was zij in Brussel drie jaar voorzitter 
van de oudervereniging van de Europese 
School II. Daar gaf zij leiding aan het school-
busvervoer van drieduizend leerlingen en 
aan de kantines van de school. Dat bete-
kende de verantwoordelijkheid voor het 
budget, de arbeidsverhouding met honder-
den personeelsleden en de externe contac-
ten. Haar taak was niet altijd gemakkelijk, 
onder meer door de vele uiteenlopende be-
langen van diverse betrokkenen als de Bel-

Ridder Caroline

gische overheid, de Europese instellingen 
en de schooldirectie zelf. 

Terug in Nederland heeft Caroline van 
1990 tot 1994 als secretaris de Wijkvereni-
ging ’Van Stolkpark’ mede bestuurd. De 
belangrijkste beleidspunten van de vereni-
ging waren het Van Stolkpark weer tot een 
aantrekkelijke woonomgeving te maken, 
zoveel mogelijk kantoren te veranderen in 
woningen en de Scheveningse Bosjes die 
van de wijk deel uitmaken te bewaren en 
te beschermen. Noemenswaardig is daarbij 
de inspanning om de toenmalige (!) uitbrei-
dingsplannen van Madurodam te stuiten. 
Samen met de toenmalige voorzitter Ton 
Landheer heeft zij dat beleid door haar 
energieke inzet waargemaakt.
Na haar definitieve terugkeer in 2007 heeft 
Caroline zich opnieuw enorm ingezet voor 
de wijkvereniging. Zij nam het initiatief om 
de vereniging, die enigszins tanende was, 
nieuw leven in te blazen. Alle belangen 
van de wijkvereniging werden in activitei-
ten omgezet: ruimtelijke ordening, groen, 
natuur, sociale cohesie, en communicatie. 
Ook op laatstgenoemd terrein, de commu-
nicatie, toonde zij haar kracht - in de wijk 
zelf en tussen de wijk en de gemeente. Zij 
coördineerde het wijkblad ‘Van Stolkpark-
koerier’ en bracht het tot volle bloei. Daar-
naast kwamen er ook nog regelmatig digi-
tale en papieren nieuwsbrieven uit. Er ging 
nauwelijks een dag voorbij waarin Caroline 
niet de belangen van de wijkvereniging 
ondersteunde of activeerde. Veel brieven, 
mails, bezwaarschriften, nieuwsbrieven en 
artikelen werden er door haar geschreven. 
Daarnaast werden veel onderzoeken ver-
richt, overleg gevoerd met het stadhuis, het 
stadsdeelkantoor en andere organisaties, 
en acties op touw gezet. In het bijzonder is 
haar inzet om de parkeersituatie in de wijk 

te verbeteren te vermelden. Door overloop 
van auto’s en wrakken uit andere wijken 
was de verkeerssituatie in het Van Stolkpark 
problematisch geworden en de aanblik 
in het park ontsierd. Jarenlang ijverde de 
voorzitter met andere bestuurders van de 
vereniging, door middel van onderzoeken, 
enquêtes en gesprekken met en petities aan 
het stadhuis, om de onhoudbare situatie 
aan te tonen en aan te pakken. Uiteindelijk 
met succes: betaald parkeren werd inge-
voerd per 1 maart 2016.
Van groot gewicht was ook de bemoeienis 
van Caroline in de procedure die uiteindelijk 
heeft geleid tot vaststelling van de Beheers-
verordening ‘Van Stolkpark en Schevening-
se Bosjes’. Onverdroten zette zij zich in om 
het bijzondere karakter van het gebied - 
onder meer aangemerkt als rijksbeschermd 
stadsgezicht - te benadrukken teneinde een 
afgewogen resultaat te bereiken, waarin 
zowel het wonen, als het behoud van na-
tuur en groen van de wijk en de Bosjes 
zouden zijn gewaarborgd. Mede door haar 
inzet is dat gelukt. Niet alleen in haar werk 
voor de wijk met de Bosjes, maar ook als 
portefeuillehouder Scheveningse Bosjes en 
als bestuurslid van de Algemene Vereniging 
voor Natuurbescherming in ‘s-Gravenhage 
en omstreken (AVN) heeft Caroline haar 
kennis als bioloog dienstbaar gemaakt 
voor bescherming van de Haagse bossen 
en parken. Zij deed dit onder andere door 
frequente studies en artikelen (bijvoorbeeld 
in het AVN-blad ‘Haagwinde’) gericht op 
beter inzicht in de waarde van de vele na-
tuur in Den Haag. Zij heeft ook regelmatig 
visies van de AVN opgesteld en deze in de 
gemeenteraad ingesproken. De wijkvereni-
ging heeft Caroline ter gelegenheid van 
haar benoeming tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau van harte gefeliciteerd en 
haar een mooi boeket overhandigd.

Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel

Op woensdag 26 april jl. is onze voor-
malige voorzitter Caroline de Jong-
Boon vanwege haar veelsoortige en 
indrukwekkende vrijwilligerswerk be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Onze nieuwe burgemeester 
Pauline Krikke reikte de onderschei-
ding uit in Diligentia. Haar man, kinde-
ren en schoonkinderen waren daarbij 
aanwezig. Dat de onderscheiding wel-
verdiend is, leest u hieronder. 

aCadeMisCh/ontwikkelingssaMen-
werking

sChoolBestuur

wijkVereniging en natuurBesCher-
Ming

Overtuin Villa Olanda

Ridder Caroline de Jong-Boon geflankeerd door Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel en Anneke Landheer-Roelants



De wijkvereniging is niet gelukkig met de wijze waarop de gemeente zich opstelt bij de ontwikkeling tot woonruimte van 
het voormalige kantoorgebouw van het CPB (Centraal Planbureau). De gemeente geeft volstrekt geen invulling aan een 
gedegen afweging van belangen en aan de mogelijkheid om door overleg en samenspraak een beter draagvlak te creëren 
voor de ontwikkeling van een zo markant gebouw in onze wijk. 

Open brief inzake procedure CPB
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Open brief: Ontwikkeling CPB “Haagse Krach” onwaardig

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag

Re: “Haagse Krach” en nieuwe ontwikkelingen

Datum: 1 mei 2017

“Haagse Krach” is door de politiek en door de Haagse inwoners en onder-

nemers omarmd om de stad een mooie toekomst te geven. Samenwerken 

bij nieuwe ontwikkelingen tussen bewoners, ondernemers en de gemeente 

levert betere producten en meer draagvlak. Er zijn de laatste tijd goede 

voorbeelden te over. Ook wij in het van Stolkpark doen graag mee in deze 

nieuwe aanpak. Projecten en initiatieven, waar de bevolking aan heeft kun-

nen bijdragen, zorgen voor een betere acceptatie van eventuele tegenstelde 

belangen en kunnen bijdragen aan innovatieve/ andersoortige oplossingen.

Echter wij merken de laatste tijd, dat het principe van overleg en samen 

naar een oplossing zoeken op het gemeentehuis niet door iedereen wordt 

gedragen en dat de regelgeving wel erg eenzijdig wordt uitgelegd. Wij wil-

len daarom aandacht vragen voor de handelwijze van de gemeente bij de 

vergunningverlening van het voormalige CPB-gebouw aan de van Stolkweg.  

De wijkvereniging en omwonenden waren een aantal jaren geleden blij ver-

rast, dat de toenmalige eigenaar contact opnam om de plannen voor de 

transformatie van kantoor naar wonen met ons te bespreken. Wij juichen 

een transformatie van kantoor naar wonen, de oorspronkelijke bestemming 

van het woonhotel  uit 1929, toe. Wel vroegen wij daarbij aandacht voor 

parkeren en de verkeersafwikkeling van de toekomstige bewoners. Daarna 

was het een tijdje stil. Het CPB is pas eind 2016 definitief vertrokken. 

Nieuwe ontwikkelingen

Afgelopen jaar bereikten ons echter berichten, dat een nieuwe ontwikkelaar 

aan de slag wilde gaan met het pand. Na aandringen van de kant van de 

wijkvereniging is er uiteindelijk een informatieavond belegd met wijkbewo-

ners en omwonenden. De direct- aanwonenden van het achterliggende zus-

tergebouw aan de Kanaalweg, onderdeel van het ontwerp van Verschoor, 

en de buren aan de van Stolkweg waren niet eerder geïnformeerd door 

de nieuwe ontwikkelaar.  Die avond verliep in onze ogen in een weinig 

open sfeer.  Wij werden geconfronteerd met een  plan voor een volledige 

dakopbouw met consequenties voor de bezonning, een opbouw met drie 

verdiepingen op het  huidige garagegebouw voorzien van een volledige 

glazen gevel  met aantasting van de privacy en het karakter van de wijk 

en een voorstel voor de verkeersafwikkeling van de nieuwe bewoners van 

de geplande 48 (!) appartementen via een pad direct achter de bestaande 

appartementen aan de Kanaalweg met uitgang op die drukke Kanaalweg. 

Het CPB-gebouw zou effectief met twee verdiepingen worden uitgebreid; 

naast de dakopbouw zou het souterrain worden uitgegraven ten behoeve 

van meer woonoppervlak. Ook  de presentatie van het plan voor de tuin 

leidde tot consternatie: bomen op het eigen terrein en bij de buren zouden 

gekapt moeten worden en hoewel er een vergroting van het groene opper-

vlak werd beloofd, leek dat met de noodzakelijke parkeerplekken, uitdiepen 

van het maaiveld voor daglichttoetreding van het souterrain niet een reële 

voorstelling van zaken. Al deze punten en bezwaren op het gepresenteerde 

ontwerp zijn aan de ontwikkelaar overgebracht. 

Regelgeving ruimtelijke ordening

Voor de wijkvereniging is van belang dat voor alle eigenaren en bewoners 

van het van Stolkpark een beheersverordening van kracht is, waarin de ka-

rakteristiek van de wijk leidend is; bovendien is onze wijk een Rijksbe-

schermd stadsgezicht. De prachtige groene wijk is niet alleen voor de in-

woners van de wijk een uitnodigend wandel- en fietsgebied, maar wordt 

ook door vele andere inwoners en toeristen gewaardeerd. Wij proberen 

bij nieuwe ontwikkelingen dit gedachtengoed naar voren te brengen. Bij 

het ingediende bouwplan hebben wij in een zienswijze deze aspecten bij 

de gemeente onder de aandacht gebracht. 

Salamitactiek

Deze ontwikkelaar was echter niet van plan om omwonenden en de 

wijkvereniging daadwerkelijk te betrekken bij de planvorming en heeft 

daarop de salamitactiek van stal gehaald. De bouwaanvraag voor het 

gehele gebouw, waarop de impact van de verschillende maatregelen en 

ingrepen in zijn geheel kon worden beoordeeld is vervangen door een 

deelaanvraag voor alleen de dakopbouw, alsof de rest niet ook zou vol-

gen. Drie keer aanpassen van het bouwplan bij de welstandscommissie 

laat al zien dat de ontwikkelaar hardhorend was en onvoldoende aan-

dacht had voor de bouwkundige kwaliteiten van het pand en de omge-

ving. Hoewel de welstandscommissie had aangegeven pas een positief 

oordeel te willen afgeven als het bouwplan voor het gehele gebouw kon 

worden gepresenteerd, is bij de derde zitting deze voorwaarde tot onze 

verbijstering niet herhaald. Een week later (!) heeft BenW de vergunning 

voor de dakopbouw verleend en worden bijvoorbeeld onze bezwaren 

ten aanzien van de parkeerproblematiek en de verkeersafwikkeling af-

gedaan met het argument dat het maar om 3 appartementen gaat en 4 

parkeerplaatsen. Alsof de overige 40+ appartementen in de rest van het 

gebouw er niet komen! De inwoners van de wijk wordt hiermee een vol-

ledig rad voor ogen gedraaid. Een in onze ogen schandelijke verdraaiing 

van de werkelijkheid. 

Wij merken op, dat het is toegestaan een vergunningsaanvraag voor een 

bouwplan in delen voor te leggen. Dat is mogelijk wanneer het gaat 

om separate onderdelen van een complex, bijvoorbeeld twee gebouwen, 

een gebouw en een garage. In het onderhavige geval gaat het echter 

om de ontwikkeling van een specifiek gebouw, die niet kan worden ge-

simplificeerd tot separate aanvragen, omdat daarmee de impact van het 

totaal onvoldoende zichtbaar wordt. Wij denken dat hier sprake is van 

een bewuste strategie en vinden de houding van de gemeente, die zegt 

“Haagse Krach” te stimuleren, volstrekt onwaarachtig. 

Andere ontwikkelaars in de wijk hebben laten zien, dat het ook anders 

kan. Vroegtijdig overleg, positieve aandacht voor elkaars argumenten 

gericht op versterking van de kwaliteiten van de wijk leidt tot goede 

projecten. Wij dragen de wens tot verbouw van kantoor naar apparte-

menten een warm hart toe en denken dat overleg tot een beter plan 

en meer draagvlak zou kunnen leiden. De aanpak bij het CPB is echter 

kwalijk en wij zijn van mening, dat de gemeente hier onvoldoende tegen-

wicht biedt aan de volstrekt eigenzinnige aanpak van de ontwikkelaar: 

“Haagse Krach” onwaardig. We zien een reactie van u op de door ons 

gesignaleerde salami-tactiek met spanning tegemoet.

Hoogachtend, namens wijkvereniging van Stolkpark en Scheveningse 

Bosjes

G.C. Muller, voorzitter

J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel, secretaris
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Dilemma’s Denktank Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

Begin 2016 was er groot verzet tegen de 
plannen van de gemeente voor het Inter-
nationaal Park: er kwamen 3200 reacties! 
Bijna iedereen was voor het behoud van de 
Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark 
in hun huidige vorm. Onze wijkvereniging 
stelde samen met andere organisaties voor 
om een denktank op te richten over de toe-
komst van dit gebied. We gingen ervan uit 
dat zo’n denktank ook uit vertegenwoordi-
gers van diezelfde organisaties zou bestaan. 
Maar de gemeente wilde iets nieuws, “stads-
labs” in de 8 Haagse stadsdelen. De denk-
tankleden zijn daaruit voortgekomen. Ook 
heeft de gemeente zelf leden aangewezen. 
Elk lid neemt op persoonlijke titel in de 
denktank deel. De denktank kreeg van de 
gemeente de opdracht een visie te ontwik-
kelen voor de Scheveningse Bosjes en het 
Westbroekpark. Met een aantal thema’s: 
natuur; het verbinden van (deel)gebieden; 
gebruik, beheer en onderhoud; veiligheid, 
toezicht en handhaving; evenementen, ho-
reca, handel en herdenken; bekendmaken, 
toekomstig beheerplan en beheersvorm. 
Hieronder geef ik mijn mening over drie 
thema’s. Wat ik belangrijk vind is uw me-
ning - dus als u iets een goed idee vindt of 
juist helemaal niet, dan hoor ik dat graag. 

De vraag is hoe je in de Scheveningse Bos-
jes de natuur kunt behouden en versterken. 
Daarvoor zijn twee dingen belangrijk: een 
zo groot mogelijk aaneengesloten opper-
vlak, en verbindingen binnen het groen en 
met andere groengebieden. Op kleine ‘ei-
landen’ sterven soorten namelijk vaker uit. 
Drukke wegen als de Teldersweg vormen 
barrières die het gebied opsplitsen in kleine 
eilanden. Oplossingen daarvoor zijn een 
ecoduct over de weg of ecotunnels onder 
wegen door. Ook wordt voorgesteld om 
wegen door het bos te vergroenen, te ver-
smallen of zelfs af te schaffen. Dat laatste is 
goed voor de natuur, maar ik vraag me af of 
dat acceptabel is voor de bewoners van de 
aangrenzende wijken. 
Wat het oppervlak van de Bosjes betreft 
worden of werden we steeds geconfron-
teerd met de wens van allerlei instanties 
of mensen om daaraan te gaan knabbe-
len: verdere groei voor Madurodam, een 
Indisch herdenkingscentrum, meer ten-
nisvelden, hoteluitbreiding, een aula, enz. 
Onze wijkvereniging is al meer dat 40 jaar 
bezig om dat soort aanslagen op de Bosjes 
te verijdelen. De denktank heeft aan eco-
logen advies gevraagd. Als groot probleem 
noemen zij de honden. Er zijn veel vogels 

ontstaan en opdraCht

natuur Behouden en Versterken

oVer de teldersweg Voor Mens en 
dier 

eVeneMenten in het westBroekpark

die laag of op de grond broeden of daar 
voedsel zoeken, en die soorten komen min-
der voor in de Bosjes. Wat kan je daaraan 
doen? Voorgesteld wordt een aantal asfalt-
paden af te schaffen, zodat de honden niet 
overal komen. Maar gaat dat in de praktijk 
ook echt werken? Worden de overgebleven 
gebieden dan niet te druk? Wat mij in ieder 
geval belangrijk lijkt is om bestaande rust-
gebieden in de Bosjes te ontzien. Daar geen 
nieuwe ontwikkelingen, zoals bruggen. 

Een veel gehoorde reactie op de plannen is: 
als je iets doet, maak dan een verbinding 
over de drukke Teldersweg. Deze steeds 
drukker wordende weg is moeilijk over te 
steken voor mens en dier en geeft geluids-
overlast. Bij de stadslabs was het ecoduct 
ter hoogte van de Waterpartij als oplossing 
het meest populair. De denktank ging op 
onderzoek uit en kreeg als advies de weg 
te verzinken en dan deels te overkluizen, 
omdat het goedkoper is. Dat heet DODO, 
dicht-open-dicht-open. Van de ecologen 
kwam het advies bos met bos te verbinden. 
Dan kom je uit op twee verbindingen over 
de Teldersweg: bij de VerHuellweg en net na 
de Waterpartij richting Scheveningseweg. 
Een derde mogelijkheid is een overkluizing 
tussen Madurodam en de Bataaf. Dan krijg 
je een gebied erbij, dat kan worden ge-
bruikt voor meer bos, of voor Madurodam. 
Nadeel van de voorgestelde varianten is wel 
dat de VerHuellweg wordt afgesloten. Dat 
is vervelend voor bewoners van onze wijk. 
Maar je krijgt er wel iets moois voor terug!

Het Westbroekpark is een parel van de stad 
en kwetsbaar. Er komen op mooie dagen 
veel gewone bezoekers in het park om te 
genieten van de mooie bloemen en beelden 
in het Rosarium, te picknicken of te barbe-
cueën op het speelveld, daar een balletje 
te trappen, enz. Over een “evenementen-
paspoort” voor het Westbroekpark is een 
uitgebreide discussie binnen de denktank 
geweest. Er zijn drie richtingen mogelijk.
1. Meer grote commerciële festivals erbij
Dat is de richting die de gemeente is inge-
slagen. Sinds 2014 kennen we een nieuw 
evenement naast de Parade, het Foodtruck-
festival ‘Trek’. En in het najaar van 2016 
besloot de gemeente zonder iemand uit 
de omliggende wijken te raadplegen dat 
er twee ’private markten’ mogen komen in 
het Westbroekpark. Het evenement Food-
truckfestival werd omgedoopt tot markt; 
in de media is een nieuw sushifestival aan-

gekondigd voor 9 juni. Daartegen hebben 
overigens de denktank, de wijkverenigin-
gen en de AVN bezwaar gemaakt.
2. Alleen kleinschalige culturele evene-
menten 
Sommige denktankleden constateren dat 
de Parade en andere festivals steeds groter 
worden. Dat past niet in het Westbroek-
park. Deze evenementen zouden moeten 
worden verplaatst naar geschiktere loca-
ties zoals Malieveld of strand. In de plaats 
daarvan zouden zij graag meer kleinscha-
lige culturele evenementen zien, zoals het 
Poëziefestival.
3. Een compromisvariant
De denktank heeft een conceptvoorstel: 
het aantal grote evenementen met meer 
dan duizend bezoekers te beperken tot de 
bestaande twee evenementen: de Parade 
en het Foodtruckfestival. Mochten deze 
evenementen ermee stoppen, dan geen 
grote evenementen meer. De denktank 
kiest voor kleinere evenementen met min-
der dan duizend bezoekers in het kwets-
bare park: gebruik niet meer dan de helft 
van het speelveld, selecteer op cultureel ka-
rakter, voor een brede doelgroep, gebruik 
niet-versterkte of licht versterkte muziek 
(het aantal dB’s maximeren), respecteer het 
broedseizoen en het gewone bewonersge-
bruik in het voorjaar (alleen evenementen 
na 1 juli) en limiteer het aantal (maximaal 
drie avonden boven op het huidige aantal 
van veertien). Géén (commerciële) markten 
of festivals.

De denktank heeft vijf principes, die te 
vinden zijn op haar website. Behoud en 
versterking van natuur en groen zijn de lei-
draad voor de Haagse ‘visie’. Ik vind het es-
sentieel dat de voorstellen van de denktank 
ook worden gedragen door de stad en haar 
bewoners. Op 19 juni komt er een avond 
over. Ook pleit ik ervoor dat er straks een 
beheerplatform komt voor de Scheveningse 
Bosjes en voor het Westbroekpark, waarin 
gebruikers van het gebied, vertegenwoor-
digers van omwonenden en andere belang-
hebbenden zitting hebben.

Caroline de Jong-Boon

de toekoMst

Open plek in de Scheveningse Bosjes



Residence Chateau in Den Haag is een particuliere
woonzorgvoorziening. Onze medewerkers spannen
zich dagelijks met bezieling, kennis en kunde in voor
de beste ‘belevingsgerichte’ zorg. We gaan tot het 
uiterste om onze bewoners een prettig woonverblijf
en goede zorg te bieden met ruimte voor aandacht
en sfeer. Toch kunnen we uw extra hulp gebruiken,
om te gaan wandelen, een kopje koffie te drinken 
of wat langer in gesprek te zijn met onze bewoners.
Zij kijken uit naar deze extra aandacht!

Houdt u van mensen en wilt u zich af en toe 
inzetten voor onze bewoners?
Laat het ons weten via (070) 306 60 60 of 
locatiemanager@residencechateau.nl.

We heten u van harte welkom!

l www.residencechateau.nl l Kanaalweg 3 Scheveningen

 

   

   

 

Een zorgzaam, warm thuis

Residence 
ChateauWij zoeken

die houden van

vrijwilligers
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Een nieuwe locatiemanager in Residence Chateau
In het kleinschalige particuliere verpleeg-
huis Residence Chateau aan Kanaalweg 3
is sinds december 2016 een nieuwe 
locatiemanager werkzaam. Reden om 
deze manager, Marieke Agterberg, te 
interviewen.

Residence Chateau is niet te vergelijken met 
een regulier verpleeghuis. Wat is het ver-
schil? In beide huizen wordt zorg geboden 
waar je zonder indicatie niet voor in aan-
merking komt. De bewoner is te gebrekkig 
om zelfstandig te kunnen wonen, omdat 
de zelfstandigheid teveel ‘uitval’ vertoont. 
Ons zorghotel biedt weliswaar dezelfde ver-
pleegzorg als een verpleeghuis, maar er is 
meer zorg in ruime zin. 

Wat is dan dat extra dat u biedt qua zorg? 
Wij bieden intensieve zorg, zowel verpleeg-
zorg als woonzorg. Ons zorgteam staat 24 
uur per dag, 7 dagen in de week voor de 
bewoners klaar en kan inspringen op hoog-
complexe zorgvragen. Onze medewerker-
bezetting is veel ruimer dan in het reguliere 
circuit. Dat betekent dat het niveau waarop 
wij verpleegzorg en woonzorg bieden, dus 
persoonlijke verzorging, verpleging, aan-
dacht en begeleiding in het dagelijks leven, 
bijzonder hoog is. Wij luisteren naar de per-
soonlijke wensen van de bewoners en stre-
ven ernaar die te vervullen. 

Kan iedereen in aanmerking komen voor 
verblijf in Residence Chateau? Nee, je moet 
voldoen aan de indicatie op grond van de 
Wet langdurige zorg. De instantie die daar-
over gaat is het ‘Centrum Indicatiestelling 
Zorg’ (CIZ). Die bepaalt ook het aantal uren 
zorg waarvoor de bewoner in aanmerking 
komt.

Hoe zit het met de ‘eigen bijdrage’ voor de 
zorg? De eigen bijdrage voor de zorg wordt 
bepaald door het ‘CAK’ (Centraal Admini-
stratiekantoor). In het reguliere circuit is de 
eigen bijdrage met name afhankelijk van 
het inkomen en het vermogen. Daar is de 

eigen bijdrage maximaal € 2.312,60 per 
maand. In ons huis geldt een andere rege-
ling. Hier is de maximale bijdrage aanzienlijk 
lager (maximaal plm. € 700 per maand). 

Het ziet er erg gezellig uit in dit huis, met 
een mooie hal, een ruime en gezellige zitka-
mer, en een warme sfeer. Hoe krijgen jullie 
dat voor elkaar? Zoals ik zei staan wij dag 
en nacht voor de bewoners klaar. Onze zorg 
is erop gericht het de bewoners zo aange-
naam mogelijk te maken. De persoonlijke 
aandacht in de medische zorg en de woon-
zorg is optimaal. Om de leefwereld van de 
bewoners te vergroten is het belangrijk dat 
de ruimten in het huis buiten het eigen ap-
partement sfeervol en gezellig zijn. Daar be-
steden wij veel aandacht aan. 

Hoe zit het met de vergoeding die de be-
woners betalen? Er zijn 24 appartementen 
voor alleenstaanden en voor echtparen. De 
meeste met een ruime kamer en sommige 
met twee kamers. De prijzen zijn variabel 
en hangen af van de grootte van het ap-
partement. Momenteel hebben we twee 
grote ‘budgetkamers’ beschikbaar, elk van 
60 m2 voor € 1750 per maand. De bewo-
ners mogen de kamers inrichten met hun 
eigen spullen. Men betaalt voor de eigen 

Marieke Agterberg en medewerkers Residence Chateau
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Het moordenaarslaantje

Nooit hun wortels
losgemaakt
het groen
langs het bospad
het gras
de laurierkers  
het fluitekruid
de sneeuwbes
de stinkende gouwe
de klimop
de vlierbes
het kleefkruid
de hulst
en over het pad
naar elkaar buigend
de esdoorn
de eik en
de beuken
alle 
onveranderd
sinds mijn jeugd

Moordenaarslaantje
Onze wijkgenoot Cor Gout is neerlandicus, filosoof, schrijver, zanger en pro-
grammamaker. Hij maakte een gedicht op het ‘Moordenaarslaantje’, ook be-
kend als de Van Stolklaan. Hij publiceerde twee dichtbundels. Een heet ‘De mu-
ziek van het huis’, uitgegeven door In de Knipscheer (2012). In die bundel staat 
een gedicht op het laantje.

Heeft zijn
eenzelvigheid
het laantje zijn
reputatie bezorgd?
Of anders zijn
zwartheid in de nacht
en zijn somberte
overdag 
het licht fragiel
door het dak
van zijn bomenblad?

‘Moordenaarslaantje’
een duistere, al-
tijd heldere droom
ik loop er langs
van heden in verleden
en terug.

(copyright Cor Gout)

woonruimte, het medegebruik van het 
huis, alle maaltijden en gebruikelijke drank, 
de verzorging van de was, gebruik van onze 
bibliotheek en bioscoop, en zorg voor hulp 
van buiten zoals een huisarts, diëtist, kap-
per, pedicure en fysiotherapeut. 

Ziet u een rol van het Van Stolkpark bij uw 
bewoners? Onze verzorgers bieden de be-
woners al de best mogelijke zorg. Toch zou-
den wij het op prijs stellen als zij nog wat 
extra aandacht zouden krijgen. Wij denken 
dan aan hulp van de bewoners van het Van 
Stolkpark in de vorm van vrijwilligerswerk. 
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van samen 
een kopje koffie drinken, een wandelinge-
tje maken, winkelen, naar een tuincentrum 
gaan, een spelletje doen of voorlezen. Het 
is fijn voor de bewoners als we zo hun we-
reld iets groter en misschien iets fijner kun-
nen maken. 

Mevrouw Agterberg, hartelijk dank voor dit 
gesprek. Ik noteer dat vrijwilligers kunnen 
bellen met de Residence om zich aan te mel-
den voor vrijwilligerswerk: 070 306 6060. 
De naam van de beller wordt genoteerd en 
uw huis legt vervolgens het contact.

Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel

De buizerd en de roodborstjes
“Ons” bosje noem ik het. Het bos geklemd 
tussen enerzijds de Kanaalweg en de Pro-
fessor Teldersweg en anderzijds tussen de 
Scheveningseweg en de Van Stolkweg; een 
bosje dat erg populair is bij hondenbezit-
ters. Met een groepje vrijwilligers maken 
we dit bosje regelmatig schoon. Dit onder 
de vlag van de Wijkvereniging Van Stolk-
park en gesteund door het Stadsdeelkan-
toor. Dat voorziet ons van handschoenen, 
grijpers en vuilniszakken. Ik loop er min-
stens elke dag vier keer doorheen en beland 
ook nog wel eens bij Starbucks (onderge-
bracht in het Shell-station), goed voor een 
lekkere kop koffie en een gezellig gesprek. 
Ik tracht vaak wat bewuster door het bos te 
wandelen; zeker niet met “oortjes” en een 
mobieltje. Ik probeer de geluiden op te van-
gen, de geur op te snuiven en te kijken naar 
de planten, bomen en bloemen. Ik hoor de 
vogels maar zag ze overigens zelden; wel-
licht ook wel door onze hond Ruby die om 
mij heen dartelt. Toen besloot ik alle vogels 
te “schieten” met mijn camera. Nu moest 
ik mij wel extra concentreren op geluiden 
en vervolgens trachten de vogels bij dat 
geluid te vinden. En dan mijn camera in de 
aanslag. Door veel geconcentreerder te kij-

ken ontdekte ik zomaar de buizerd die met 
regelmaat in de bomen zit. Ook kwam ik 
regelmatig roodborstjes tegen, veelal met 
z’n tweeën en op vaste plekken. Het bleek 
dat fotograferen alleen maar, vanuit mijn 
optiek, zin had bij helder zonnig weer en 
een blauwe lucht. De buizerd is overigens 
een roofvogel. Hij eet veldmuizen, mollen, 
kikkers en kleine vogels. Als hij een prooi 
ziet vanaf zijn uitkijkpost, dan laat hij zich 
als een baksteen op zijn prooi vallen. De 
buizerd neemt op wereldschaal toe, mede 
door het verbod op bestrijdingsmiddelen. 
De tweede vogel, het roodborstje, kom 
ik vaker tegen. Een klein zangvogeltje dat 
symbool staat voor hoop, net als de duif 
voor vrede. Het roodborstje eet voorna-
melijk op de grond levende insecten, zoals 
kevers, slakken, wormen en spinnen. De 
vage achtergronden bij de foto’s van het 
roodborstje heb ik bewust zo gecreëerd. Ik 
probeer het vogeltje los te krijgen van zijn 
achtergrond zodat het accent op het rood-
borstje zelf komt te liggen.
De laatste tijd zie ik de buizerd helaas erg 
weinig in ons bosje; zit ie elders op een tak 
iets uit broeden…?

Hans Wassenaar



Korte advertenties (max. 30 woorden 
platte tekst) kunnen worden gemaild 
naar: info@vanstolkpark.nl.

Kosten plaatsing: € 10,--

Moniek Somai is nog een aantal uren 
in de week beschikbaar voor
huishoudelijk werk

Ze werkt hard en is betrouwbaar. U kunt 
haar bellen op: 06 1611 8261.

Referentie is mogelijk.

Stolkjes
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In de vorige Koerier berichtten wij al dat 
er intensief met een breed samengestelde 
klankbordgroep van alle Scheveningse wij-
ken gewerkt werd aan de Visie wijk- en 
buurtgroen Stadsdeel Scheveningen. In-
middels is de Visie afgerond en zal deze 
door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
Aandacht voor het behoud en herstel van 
de laanbomen is voor onze wijk belangrijk, 
evenals de kwaliteit van de verschillende 
groene pleintjes. Met de nieuwe groenbe-
heerder voor Scheveningen, Maarten van 
der Sluijs, is een rondgang gemaakt door 
onze wijk om onvolkomenheden en verbe-
terpunten te bespreken. De Visie vormde 
daarbij een goed uitgangspunt. Wij hebben 
gepleit voor herstel van bomenrijen daar 
waar er om verschillende redenen bomen 
waren uitgevallen of daar waar er zonder 
hinder voor aanwonenden een gat in de rij 
kan worden gevuld. Helaas is de nieuwe 
beplanting van het Van Stolkpleintje niet 
helemaal geworden wat wij ervan verwacht 
hadden, namelijk helaas vrij saai en kleur-
loos in plaats van een prachtige bloeiende 
heestergroep. Voorstel is om dit najaar de 
beplanting nogmaals te beoordelen. 

Projecten waar de wijk bij betrokken is
groenBeheer

traMlijn 1

westBroekpark

Het advies van de denktank voor de ver-
nieuwing van het tramspoor langs de Sche-

MadurodaM

veningseweg is afgerond en onlangs aange-
boden aan de wethouder, de heer Tom de 
Bruijn. Onze vertegenwoordigers hebben 
de nadruk gelegd op het belang van een 
goede tramverbinding ingebed in de prach-
tige groene laan die de Scheveningseweg 
van oudsher is. Uit historisch oogpunt zijn 
de doorgaande bomenrijen, die de weg 
begeleiden, van groot belang. De bomen-
rij aan de kant van de Scheveningse Bosjes 
heeft een meer romantische uitstraling. We 
zijn benieuwd welk besluit de gemeente 
uiteindelijk neemt. 

’Greens’ in het Westbroekpark is de nieuwe 
invulling van de voormalige midgetgolf-
baan. Een groene inpassing en aansluiting 
bij de functie van park waren belangrijke 
voorwaarden voor een nieuwe ontwikke-
ling op die plek. De uitwerking van die ge-
dachte resulteert in een maatschappelijke 
functie gecombineerd met een bescheiden 
horeca. Er zal een groentetuin worden aan-
gelegd, waar mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt een plek vinden. De groenten 
zullen worden verwerkt in het erbijgelegen 
glazen café. De bijbehorende toiletvoorzie-
ning zal openbaar toegankelijk zijn van 9 
uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds, waar-
mee de overlast rond de speeltuin hopelijk 
tot het verleden behoort. Inmiddels is ge-
start met het opruimen van het terrein en 
worden voorbereidingen getroffen om met 
de tuin te beginnen. Er staat een klein tijde-
lijk schuurtje, van waaruit deels met vrijwil-
ligers wordt gewerkt. Iedereen in de buurt 
die een bijdrage wil leveren is welkom. 
Ook de evenementenkalender van het 
Westbroekpark vraagt de nodige aandacht. 
Wij hebben er herhaaldelijk bij de gemeen-
te op aangedrongen het aantal evenemen-
ten te beperken tot twee per jaar. Al sinds 
jaar en dag is de parade vaste gebruiker van 
het park aan het begin van de maand juli, 
en later in de zomer volgt dan het foodfes-
tival Trek. Meer vinden wij niet wenselijk. 
De gemeente heeft echter een marktbeleid 
vastgesteld, waarbij er ook in het West-
broekpark markten mogelijk zouden zijn. 
Iedereen in de omgeving is hierdoor verrast. 
Wijkverenigingen waren niet betrokken bij 
de voorbereiding en besluitvorming over dit 
nieuwe marktbeleid. Ook daarvoor hebben 
wij samen met de naastgelegen wijkvereni-
ging en de Haagse Natuurvereniging aan de 
bel getrokken. Het Westbroekpark wordt 
intensief gebruikt door gewone bezoekers. 
Onttrekken van het park voor (betaalde) 
evenementen in plaats van veel gebruikte 
en gratis activiteiten zoals voetballen, pick-
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nicken, kinderspelen en gewoon wandelen 
vinden wij zonde van het park. Bovendien 
heeft de grasmat behoorlijk te lijden van in-
tensief gebruik gedurende meerdere dagen. 

Tijdens de winterbuurtborrel in het Pro-
menadehotel heeft Madurodam een korte 
toelichting gegeven op de plannen voor 
vernieuwing en uitbreiding. Na aanvan-
kelijke ideeën om het hele bos te benut-
ten voor uitbreiding middels zelfstandige 
paviljoens, is na intensief klankborden en 
onderzoek naar de kwaliteit van het bos 
het plan aanzienlijk bijgesteld. Madurodam 
wil nu de beoogde uitbreiding vormgeven 
met een veel beperkter beslag op het bos 
en een zo groen mogelijke invulling van de 
grens tussen bos en attractiepark. Lang niet 
iedereen is nog overtuigd van de noodzaak 
of van de wenselijkheid van een dergelijke 
uitbreiding. Uiteindelijk zal de gemeente-
raad hier een besluit over moeten nemen en 
ook daar zijn de kaarten nog niet geschud. 
Ondertussen heeft de gemeente een zoge-
naamd PUK (Plan uitwerkingskader) opge-
steld. Daarvoor heeft de gemeente twee 
besprekingen belegd om ook de voor- en 
tegenstanders te kunnen raadplegen. Een 
dergelijke raadpleging is tamelijk uniek. 
Meestal wordt een PUK ambtelijk zonder 
consultaties opgesteld. Door verschillende 
groeperingen wordt er ondertussen nog 
nagedacht over belangrijke aspecten als 
versterking van de kwaliteit van het bos, 
juridische mogelijkheden om afspraken 
voor de toekomst goed vast te leggen en 
aansluiting bij planideeën van de denktank 
(waarover elders meer informatie).

Els Fischer
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grotere ontwikkelingen investeert in goed 
overleg en afstemming met buren. Het is 
toch goed gebruik dat een ieder bij voor-
genomen verbouwingen zijn buren infor-
meert! Wij hebben in de wijk gelukkig ook 
voorbeelden van ontwikkelingen waarbij de 
zorgvuldige en open aanpak wel wordt ge-
volgd. Wij blijven de ontwikkeling volgen. 
Een fraai hersteld appartementengebouw, 
dat voldoet aan de eisen van verkeer, ruim-
telijke ordening en rijksbeschermd stadsge-
zicht en dat is ingepast in een fraaie groene 
omgeving, zou een sieraad voor de wijk 
kunnen zijn. 

Het advocatenkantoor Wessel Tideman & 
Sassen, dat tot voor kort huisde aan Van 
Stolkweg 8-10, is niet meer aldaar geves-
tigd. Het kantoor is samengegaan met een 
ander kantoor en samen heten ze nu ‘Cees 
advocaten’. De twee panden aan de Van 
Stolkweg zijn recentelijk verkocht. Er zijn 
plannen om daarin zes woningen te maken. 
Wij hebben de betrokken architect voorge-
steld een voorlichtingsbijeenkomst voor de 
omwonenden te houden. Daar reageerde 
hij positief op. We houden u daarover op 
de hoogte. 

U zult inmiddels wel de sloopwerkzaam-
heden van het VCL hebben gehoord. Die 
gingen met behoorlijk veel lawaai, getril en 
stof gepaard, met name doordat een zware 
plaat uit de bodem moest worden verwij-
derd. Verontruste omwonenden hebben 
dan ook een aantal malen de contactper-
soon van de sloop benaderd. Voor zover 
ons bekend was de trilling steeds binnen de 
toegestane normen. Dat zal ook nog moe-
ten blijken bij het uitlezen van de trillings-
meter, die bij een aantal omwonenden is 
geplaatst. Begin mei was de sloop voltooid. 
Nu hangt het bord van de aannemer aan 
het hek rond de open vlakte en is het even-

tjes stil. Niet lang meer. Vóór het schooljaar 
2018/2019 begint moet de nieuwe school 
er staan. Bij het verschijnen van deze Koerier 
zal de voorlichtingsbijeenkomst die de aan-
nemer Blanksma ons aankondigde om de 
bewoners te informeren over de planning, 
de logistiek en de vorm van de nieuwbouw 
wel hebben plaatsgehad. De rijroutes wor-
den volgens die informant dezelfde als die 
van de afvoer van het sloopmateriaal. Zie 
voor nadere info: https://www.vcl-school.
nl/omgevingsvergunning nieuwbouw. 

De ontwikkelaar van deze twee panden 
heeft een vergunning aangevraagd om te 
verbouwen naar wonen. Hij en de architect 
proberen de direct omwonenden zo veel 
mogelijk daarbij te betrekken. De aannemer 
Jongerius is al bezig in het pand. De ver-
koop van de zes appartementen is gestart.

De stichting Duinrust en stichting Cardia 
zijn in 2016 gefuseerd tot stichting Cardia. 
Cardia is nu van plan het woonzorgcentrum 
Duinrust aan de Duinweg te sluiten en de 
bewoners onderdak te bieden in De Thuis-
haven aan de Neptunusstraat. Het gebouw 
Duinrust wordt te koop gezet. De gemeen-
te heeft een aantal richtlijnen opgesteld 
ten aanzien van de herontwikkeling in een 
‘planuitwerkingskader’ (PUK), te ontsluiten 
via een link op de website van de wijkver-
eniging. Bij sloop en nieuwbouw dienen die 
richtlijnen aangehouden te worden. De ver-
wachting is dat het pand wordt afgebroken 
en er nieuwbouw met bestemming wonen 
voor in de plaats komt. Er is een afspraak 
gemaakt voor een voorlichtingsavond op 
29 mei 2017. De wijkvereniging vertrouwt 
op goed overleg met de toekomstige ei-
genaar/ontwikkelaar over de sloop en de 
nieuwbouwplannen. 

Els Fischer, Gert Muller, Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel

De ontwikkelingen rond het voormalige 
Centraal Planbureau aan Van Stolkweg 14 
blijven ons bezighouden. Wij zijn als wijk-
vereniging voorstander van het idee de 
functie wonen weer terug te brengen in de 
wijk. Het pand is voor de oorlog gebouwd 
als woonhotel, zoals er indertijd ook in de 
wijken Zorgvliet en Benoordenhout ver-
schillende woonhotels zijn verrezen. Het ge-
bouw is ontworpen door Willem Verschoor 
in de stijl van de Nieuwe Haagse School en 
heeft een bij de wijk passende vormgeving 
gekregen. De gevel aan de Van Stolkweg 
sluit aan bij de karakteristiek van andere villa’s 
in de straat. Zoals bij alle bebouwing in het 
Van Stolkpark is doorzicht van de straat 
naar achter aan weerszijden van het pand 
een belangrijk aspect. Na een aanvankelijke 
bouwaanvraag in 2016 voor de verbouwing 
van het bestaande pand, een dakopbouw 
en vervanging van de garages door een 
4-lagige aanbouw heeft de ontwikkelaar 
Urban Interest er daarna voor gekozen om 
de bouwaanvraag in stukjes te knippen en 
per onderdeel in te dienen bij de gemeente. 
Een bijzonder onwenselijke aanpak. Als 
eerste werd de aanvraag voor de dakop-
bouw ingediend. Onze indertijd naar voren 
gebrachte kanttekeningen werden bij de 
behandeling van de dakopbouw slechts be-
oordeeld tegen de achtergrond van de drie 
daarin te creëren appartementen. Alsof de 
verbouwing van het bestaande pand tot 40 
à 50 appartementen er niet meer toe deed 
en het voor de aanvraag van de dakopbouw 
niet nodig was het gehele project in ogen-
schouw te nemen. De wijkvereniging heeft 
daarop bezwaar aangetekend en tevens 
een open brief aan het college gestuurd 
over deze salamitactiek (beide te vinden op 
de website). Inmiddels is ook de aanvraag 
tot verbouwing van het oorspronkelijke 
pand ingediend. Hoewel wij het voornemen 
om in het gebouw weer woningen te ma-
ken toejuichen, kleeft aan het ingediende 
voorstel toch ook een flink aantal bezwa-
ren. De wijkvereniging heeft daarom ook 
daartegen bezwaren geformuleerd, met 
name gericht op de uitgraving van het sou-
terrain (waardoor het reeds forse gebouw 
nog verder in massa zal toenemen), de te 
realiseren parkeervoorzieningen, de land-
schappelijke inrichting van het terrein en de 
verkeersafwikkeling. De wijkvereniging be-
treurt het zeer dat de ontwikkelaar niet met 
de omwonenden, die rechtstreeks met de 
gevolgen worden geconfronteerd, en niet 
met de wijkvereniging voor meer algemene 
belangen wil overleggen. Wij zijn er voor-
stander van als de ontwikkelaar in dit soort 
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